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EGY VARÁZSLATOS 

VÁRKASTÉLY TITKAI 
Szórakoztató történelmi interaktív játékkönyv 



HOGYAN OLVASD EZT A KÖNYVET 

 

A könyvet fellapozva és beleolvasva hamar észreveheted, 

ennek történetét nem úgy kell olvasnod, mint egy igazi regényt, 

például az Egri Csillagokat, a Kincses szigetet, vagy a Gyűrűk 

Urát. Ennek a könyvnek a főszereplője Te vagy! Nemcsak 

könyv, de egyúttal játék is, amit a kezedben tartasz. A történetet 

Te alakítod benne tetszésed szerint, hogy mi lesz a vége az 

rajtad múlik. Ha elég rátermett vagy, kalandod végződhet 

sikerrel, ha mégsem ne keseredj neki. Újabb próbálkozással, 

vagy próbálkozásokkal győzhetsz, ha elég kitartóan csinálod. 

Hogy elkerüld esetleges korábbi hibáidat, célszerű jegyzeteket 

és térképeket készítened a játékról, s így azokból sokat 

tanulhatsz.  

A könyv az úgynevezett  interaktív könyvek közé tartozik, 

azokon belül is a szerepjáték-, vagy népszerű néven "lapozgatós" 

könyvek családjába. Ez azt jelenti, hogy mikor a cselekményhez 

érsz, szakítanod kell a hagyományos "első oldaltól az utolsóig" 

való olvasással. Látni fogod, hogy egy-egy  római számmal 

jelölt, nagyobb fejezet, több arab számmal jelölt rövid fejezetre 

oszlik. Ezek a fejezetek nem feltétlenül egymást követik a 

történet szempontjából. Egy-egy fejezet végén látni fogod hol 

folytatódik a történet, ugyanis utasítást kapsz arra 

vonatkozólag hová kell lapozzál. Egy nagyobb fejezeten belül 

mindig az ott lévő, arab számokkal jelölt részfejezetekre kell 

lapozz. Ha végeztél egy nagyobb fejezettel, arról a szövegben 

kapsz tájékoztatást. A legtöbb helyen több lehetőséged is lesz a 

folytatásra, így te döntöd el hogyan alakul a történet. A játék 

élvezetes elvégzéséhez szükséged lesz két dobókockára és egy 



ceruzára, vagy tollra, meg egy üres lapra, erre vezeted 

kalandlapodat. Ezek nem részei a könyvnek.  

Az általad alakított főhősnek, más néven a karakterednek 

természetesen vannak különböző tulajdonságai is, melyek 

bizonyos esetekben a cselekmény alakulására döntő hatással 

lehetnek. Ilyen eset például, ha harcra kerül sor a történet 

valamely szereplőjével.  

A játékban szereplő tulajdonságaidat az általad készített 

Kalandlapon jegyezheted fel. Kalandlapodra kerülnek még azok 

a tárgyak is, melyeket szerzel, illetve a játék során gyűjtött 

fontos információk. Nézzük mik ezek az adatok. 

 

 

 

 

ALAPKÉPESSÉGEK 

Négy meghatározó tulajdonságról van szó, melyek karaktered 

jellemzői. Ezen tulajdonságok mértékét számok határozzák 



meg, minél magasabb ez a szám, annál jobb ezen tulajdonság. 

Ezen értékeket kétféleképpen határozhatod meg. Az egyik, 

hogy hatoldalú kockával kidobod azokat, az adott képességnél 

meghatározott módon. A másik egy kissé bonyolultabb mód, 

de ahogy ezt bizonyos körökben mondani szokták: "ez az igazi 

szerepjátékos hozzáállás". Ebben az esetben vedd az összes 

alapképesség lehetséges maximális és minimális értékét, ezt 

add össze, majd oszd el kettővel. Az így kapott számértéket úgy 

kell elosztanod az alapképességek között, hogy mindegyik 

értéke elérje legalább a kockadobásnál elérhető minimális, de ne 

lépje túl a maximális értéket. 

 

Ügyesség 

Karaktered testi rátermettségét tükrözi. Mutatja milyen gyorsak 

és pontosak a mozdulataid. Például hogy tudod elkapni a feléd 

repülő zsákot, hogy tartalma ne szóródjon ki, hogy tudsz 

kitérni a feléd dobott dárda elől, hogy tudsz kerítést mászni, 

vagy elosonni halkan az alvó őrök mellett, hogy ne vegyenek 

észre és hasonlók. Harcértéked meghatározásánál fontos szerepe 

van. 

Ügyesség értéked meghatározásához dobj egy hatoldalú 

kockával! A dobott eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott 

érték 7 és 12 közé kell essen. Ez Ügyesség értéked. Ha a játék 

közben valamilyen feladat elvégzéséhez szükséged lesz 

ügyességedre, akkor a következő utasítást olvashatod: Tedd 

próbára Ügyességed! Ez azt jelenti dobj két hatoldalú 

dobókockával és ha a dobott érték kisebb, vagy egyenlő 

ügyességed értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál 

akkor a próbát elbuktad.  



Ügyesség pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő 

rovatába. 

 

 

 

Intelligencia 

Ez a képességed nem testi, hanem szellemi tulajdonság. Mutatja 

milyen "eszes" vagy, amire szintén nagy szükséged lehet a 

játékban. Amikor például el kell döntsd merre menjél a helyes 

úton (például hogy juthatsz ki egy sűrű erdőből, vagy sötét 

kazamatából), meg kell ítéld egy adott helyzetben mit tegyél 

(például vállald-e a harcot három marcona rablóval, vagy sem; 

ha nem milyen más megoldás marad, hogy ne szabdaljanak 

miszlikbe) akkor bizony intelligenciádra kell hagyatkozzál.  



Ezen tulajdonság szintén meghatározza harcértékedet. 

Intelligencia értéked meghatározásához dobj egy hatoldalú 

kockával! A dobott eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott 

érték 7 és 12 közé kell essen. Ez Intelligencia értéked. Ha a játék 

közben valamilyen feladat elvégzéséhez szükséged lesz 

intelligenciádra, akkor a következő utasítást olvashatod: Tedd 

próbára Intelligenciád! Ez azt jelenti dobj két hatoldalú 

dobókockával és ha a dobott érték kisebb, vagy egyenlő 

intelligenciád értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál 

akkor a próbát elbuktad.  

Intelligencia pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő 

rovatába 

 

Erő 

Fizikai tulajdonság, mutatja mekkora erőkifejtésre vagy képes, 

például mekkora súlyt vagy képes felemelni, vagy mekkorát 

tudsz súlytani egy karddal. Erő pontjaid meghatározzák 

Életerődet, ha elég magasak, akkor ezt a tulajdonságodat is 

felhasználhatod Harcértéked meghatározásához is. 

Erő értéked meghatározásához dobj egy hatoldalú kockával! A 

dobott eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott érték 7 és 12 

közé kell essen. Ez Erő értéked. Ha a játék közben valamilyen 

feladat elvégzéséhez szükséged lesz erődre, akkor a következő 

utasítást olvashatod: Tedd próbára Erőd! Ez azt jelenti dobj két 

hatoldalú dobókockával és ha a dobott érték kisebb, vagy 

egyenlő erőd értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál 

akkor a próbát elbuktad.  



Erő pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

Állóképesség 

Ez a testi tulajdonságod azt mutatja mennyire vagy képes tartós 

erőkifejtésre. Például mekkora távolságot tudsz legyalogolni 

egyben, vagy mennyi ideig vagy képes harcolni megállás 

nélkül. Állóképesség pontjaid meghatározzák Életerőd mértékét.  

Állóképesség értéked meghatározásához dobj két hatoldalú 

kockával! A dobott eredményhez adj hozzá hatot, az így kapott 

érték 8 és 18 közé kell essen. Ez Állóképesség értéked. Ha a játék 

közben valamilyen feladat elvégzéséhez szükséged lesz 

állóképességedre, akkor a következő utasítást olvashatod: Tedd 

próbára Állóképességed! Ez azt jelenti dobj három hatoldalú 

dobókockával és ha a dobott érték kisebb, vagy egyenlő 

állóképességed értékénél a próba sikeres. Ha nagyobbat dobtál 

akkor a próbát elbuktad.  

Állóképesség pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő 

rovatába. 

 

Karaktered neme 

 

Az általad alakított karaktered természetesen az embereknek 

megfelelően lehet férfi, vagy nő. Mindkét nemet tetszés szerint 

választhatod, függetlenül attól, hogy te melyikhez tartozol. Ha 

akarod nemed feljegyezheted karakterlapodra is, de nem 

feltétlenül szükséges.  Viszont ami fontos, játék közben 



karaktered nemén nem változtathatsz!  

 

 

 

A nemeknek különösebb szerepe a játék során nem sok lesz 

(ezekkel majd találkozol). Viszont ha női karakterrel játszol az 

alapképességek meghatározásánál a következő módosítások 

állnak fenn. Mivel a nők nem olyan erősek, mint a férfiak ezért, 

ha kockával dobod ki erő értékedet, a dobott számból vonj le 

kettőt. Abban az esetben, ha egyet, vagy kettőt dobtál, akkor 

nem kell levonnod semmit. Ha elosztás szerint határozod meg 

értékeid, akkor erőd 7-10 pont lehet. A nők általában 

ruganyosabbak és hajlékonyabbak, ezért az ügyesség 

meghatározásánál, ha kockával dobsz adj egyet a dobott 

értékhez, ha pedig elosztás szerint dolgozol, akkor ügyességed 

7-13 között kell legyen. Emellett a nők bizonyos 

élethelyzetekben alkalmazkodóbbak és találékonyabbak, még 

ha nem is olyan megoldást választanak, ami a férfiaknak is 

tetszik. Ez a játékban azt jelenti, hogy intelligenciád 



meghatározásánál is úgy járj el, mint az ügyességnél. Viszont a 

módosított magasabb ügyesség és intelligencia nem viheti 

Harcértékedet 12 pont felé, csak a képességpróbáknál van 

szerepük. Ez azt jelenti, hogy ha 13-as ügyességgel és 13-as 

intelligenciával rendelkezel, Harcértéked akkor is maximum 12 

lehet. Hiszen a harci szituációknál a férfiak is ugyanolyan 

találékonyak és ügyesen dolgoznak, ezért itt nincs hátrányuk. 

 

 

ÖSSZETET KÉPESSÉGEK 

 

Harcérték 

Harcértéked mutatja meg, ha csatára kerül a sor, hogyan állod 

meg a helyed. A könyvben a harc legtöbbször a karddal, 

szablyával, vagy tőrrel esetleg bárddal, buzogánnyal, vagy 

egyéb szálfegyverrel  történő vívást jelenti. Harcértéked az 

ezekben való jártasságodat mutatja. Meghatározása 

kétféleképpen történhet. Alapvetően két tulajdonságod, az 

Ügyességed és az Intelligenciád  határozza meg. Add össze ezt a 

két értéket, majd oszd el kettővel, az így kapott érték 

Harcértéked.  

A vívásban az erőnek nincs akkora szerepe, mint a másik két 

tulajdonságnak, hiszen a penge éle, a lándzsa hegye, vagy a 

buzogány golyóbisa sebez, melyek sikeres használatához a 

minimális 7-es érték is elegendő. Azonban ha nagyon erős 

karaktered, vágásai, ütései akkor is komoly sebzést okozhatnak, 

ha esetleg nem sikerült oly pontosan kivitelezned. Ilyenkor a 



nagyobb erővel bevitt vágás, vagy ütés még "félig sikerülten" is 

komoly sebzést okozhat. Ha nagyon magas Erő pontjaid száma 

(11, vagy 12), akkor érdemes ezt is felhasználnod Harcértéked 

meghatározásához. Ez esetben a két másik képességed 

értékéhez add hozzá Erő pontjaid számát is, majd a kapott 

számot oszd el hárommal.  

 

 

 

Ha a kapott Harcérték nem kerek szám, akkor dobj egy 

kockával! Ha a kapott szám 1 és 3 közé esik akkor lefelé, ha 4 és 



6 közé esik akkor felfelé kerekítsd az értéket. 

Harcérték pontszámod írd fel a kalandlap megfelelő rovatába. 

 

Életerő 

Mutatja Erőd és Állóképességed egyben, ezen két tulajdonság is 

határozza meg. Ha Életerő pontjaid száma elfogyna a játék 

során, akkor karaktered meghal, ami azt jelenti a játék 

automatikusan véget ér számodra, akkor is ha az olvasott 

szöveg tovább folytatódik. Életerődet növelheted is a játék 

során, de az soha nem lépheti túl a kezdeti értéket, amit a játék 

elején meghatároztál.  

Életerő pontjaid meghatározásához add össze Erő és Állóképesség 

számát, majd oszd el pontjaid kettővel! Ha a kapott érték nem 

kerek szám, akkor dobj egy kockával! Ha az így kapott szám 1 

és 3 közé esik akkor lefelé, ha 4 és 6 közé esik akkor felfelé 

kerekítsd az értéket. 

Életerő pontszámod értékét írd fel a kalandlap megfelelő 

rovatába. 

 

FELSZERELÉS 

 

Utad során több olyan tárgyat találhatsz, amire szükséged lehet 

a sikeres befejezéshez. Ezeket magaddal viheted. Ebben a 

játékban van egy vállon átvetett szép szőttes tarisznyád, 

melyben három étkezésre elegendő élelmiszert és ivóvizet 

viszel magaddal az útra, meg egy viharlámpát, hogy a sötétben 



is láss. Az élelemből bármikor ehetsz, amikor a 

szövegkörnyezet engedi. Például, ha egy terembe érsz és ott 

nem támad meg éppen senki, vagy nem szakad rád a 

mennyezet, ami elől gyorsan menekülnöd kell. Egy adagnyi 

élelem négy elveszett Életerő pontodat adja vissza. Jegyezd fel 

kalandlapodra a négy adag élelmiszert. Iszákodban ott lapul 

még egy ceruza és egy kis notesz is, melybe az utad során 

szerzett hasznos információkat jegyezheted fel. Ezen 

információkat a Jegyzetek rubrikába írhatod kalandlapodon. 

 

 

 

Ezen túl egy övedre akasztott tokban hordod vadásztőrödet, 



melyet kifejezetten erre az útra hoztál magaddal. Korábban 

hosszú évekig foglalkoztál történelmi vívással, így ezen 

fegyvert, akárcsak a kardot, szablyát mesterien forgatod. Amíg 

ezt a fegyvert használod a harcokban (utad során lesz 

lehetőséged egyéb fegyverekre szert tenni) a csaták során kettőt 

vonj le aktuális Támadóértékedből (lásd a Fegyverek Használata 

c. fejezetben leírtaknál) egész egyszerűen azért, mert rövid 

fegyvereddel nem vagy olyan hatékony, mintha egy jóval 

hosszabb pengéjű karddal vagy szablyával vívnál.  

 

 

 

A HARC MENETE 

 

Ha kalandod során harcra kerül sor, akkor a következőképpen 

járj el. 

1. Dobj egy kockával és a kapott értéket add hozzá ellenfeled 



Harcértékéhez. Ebben a körben ez lesz az ő Támadóereje. 

2. Dobj még egyet egy kockával és a kapott értéket add 

hozzá a te Harcértékedhez. Ebben a körben ez a te 

Támadóerőd. 

3. Akinek nagyobb a Támadóereje, az nyerte a fordulót és 

vonja le ellenfele Életerő pontjaiból az általa okozott sebzés 

értékét. Ez a fegyver sebzésértékével egyenlő (lásd a 

Fegyverek használata c. fejezetnél). Ha a körben győztes 

Támadóereje nagyobb mint 15, akkor adjon hozzá a 

sebzéséhez annyit, amennyivel túllépte ezt az értéket. 

Tehát ha a Támadóereje 16, akkor egyet, ha 17 akkor kettőt, 

és így tovább.  

4. Ha mindkettőtök támadóereje egyforma, akkor egyik fél 

sem sebezte meg a másikat. 

5. A csata az egyik fél halálával, vagyis életerő pontjai 

elfogyásával végződik. Neked lehetőséged van el is 

menekülni, ilyenkor egy sebzést automatikusan ejt rajtad 

ellenfeled. 

 

Ha a szövegben azt az utasítást kapod, hogy egyszerre több 

ellenféllel küzdj meg, akkor a következőképpen kell eljárnod.  

1. Minden körben dobj egyik (általad kiválasztott) 

ellenfelednek, majd magadnak támadóértéket. Ezen 

ellenfeleddel a harc úgy zajlik le, mint ahogy a Harc menete 

fejezetben olvashattad.  

2. További (kettő, vagy három) ellenfeleddel úgy küzdesz 

meg, hogy szintén mindkettőtöknek külön-külön 



támadóértéket dobsz, de te nem ejthetsz rajtuk sebzést 

akkor sem, ha a te értéked nagyobb. Ez azt jelenti 

mindössze, hogy sikerült kivédened a többi ellenfeled 

egyidejű támadását.  

3. Ha ezen ellenfeled, vagy ellenfeleid találnak el akkor 

természetesen ugyanúgy sebeznek rajtad, mint első 

ellenfeled. 

 

 

 

 



FEGYVEREK HASZNÁLATA 

A fegyverek típusai különbözőek lehetnek. Sebzésük általában 

kockadobással határozhatod meg, ezeket az egyszerűség 

kedvéért a továbbiakban a következőképpen jelöltük. Az egy 

kockával való dobást 1d6 jelöli, ha ehhez hozzájönnek egyéb 

módosító értékek, például kettő, akkor 1d6+2. A két kockával 

való dobás jele 2d6. Az esetleges sebzés módosítások  "+", vagy 

"-"- jellel jelöltek.  

Fontos szabály, hogy a fegyverekkel járó Támadóérték 

módosításokat csak magadra kell alkalmazd! Az ellenfeleknél ez 

bele van kalkulálva Harcértékükbe. Akkor sem kell náluk 

módosítanod a támadóértéket, ha a szövegben világosan 

szerepel például, hogy szablyával harcolsz egy tőrrel 

felfegyverzett rabló ellen, vagy fogukat és karmukat használó 

fenevadakkal. A fegyvereknél a következő kategóriák léteznek 

(ezeket római számmal jelöli a könyv) 

I. A játékban az alap támadóértéked a 700 és 1000 mm közötti 

penge-, vagy nyélhosszúságú hidegfegyverekkel való 

víváshoz igazodik. Ilyen fegyverek például a kard, a 

szablya, a fokos. Ezeknél a fegyvereknél a Támadóértéked 

semmivel nem kell módosítanod. Sebzésértékük 1d6 de 

előfordul, hogy egyedi. Ilyenkor az adott fegyverről a 

megfelelő szövegrész tájékoztat. 

II.  A 700 mm alatti, de 400 mm feletti penge és 

nyélhosszúság esetén (például buzogánynál, bárdnál) a 

Támadóértékedből egy pontot le kell vonnod, hiszen a 

rövidebb harci távolság ellenfeleddel szemben hátrányba 

hoz. Ezen fegyverek sebzése szintén 1d6. 



III. A 400 mm alatti fegyverek (például tőrök) esetén a 

Támadóérték két pont levonással jár. Sebzésük: 1d6-2, 

vagyis a kapott értékből vonj le kettőt. Ha az érték nulla, 

vagy az alatti akkor nincs sebzés. Előfordulhat, hogy 

különféle ragadozó állatok (medve, farkas, oroszlán, cápa 

... ) támadnak rád, ezek fegyverei a fogaikban, vagy 

karmaikban (esetleg mindkettőben) rejlik, melyekre 

vonatkozó sebzésértékek ebbe a kategóriába sorolandók, 

hacsak az adott szövegrészben más nem szerepel. 

IV. Vannak még különleges esetekben használható fegyverek 

(például lándzsa, hajítódárda, íj, puska...), ezek 

használatáról és sebzésértékéről az adott szövegrész 

tájékoztat, ahol éppen tartasz a játékban.  

V.  Ezentúl szólni kell még a védőfegyverekről is (például 

pajzs, sisak, páncél...). Ezek nem módosítják a támadóerőt, 

viszont az ellenfél sebzésértékéből vonnak le. Ezen értékek 

levonások mértéke fegyverfüggő, ezért ha valamilyen 

védőfelszerelésre szert teszel, annak módosító értékét az 

adott szövegrészben olvashatod. 

 

 

 

 



A KALAND KEZDETE 

 

 

 

Már egészen kicsi gyermekkorodtól kezdve érdekelt a történelem, 

különösen hazánk és népünk története. Rengeteg történelmi 

témájú könyvet olvastál és filmet láttál, melyekben valósággal 

megelevenedett előtted a múlt. Képzeletedben együtt harcoltál 

Szent László királlyal az országot pusztító besenyők ellen, együtt 

forgattad a szablyát a magyar vitézekkel Dobó István kapitány 

törökök által ostromlott egri várában, ott voltál Bornemissza János 

kuruc hadnaggyal, sikeres portyáin. De neked ez sem volt elég, 

mind jobban szeretted volna átélni a történelmet. Így kerültél egy 



történelmi vívóiskolába, melynek edzéseire hosszú évekig 

rendszeresen eljárva elsajátítottad a kard-, a szablya-, a tőr-, a 

fokos-, és a buzogánnyal való vívás minden csínját-bínját.  

A történelem minél jobb megismerése iránti éhségedet igyekeztél 

múzeumok látogatásával is csillapítani. Hat-nyolc éves korodban 

valóssággal elbűvölted a kiállítóteret felügyelő múzeumőröket. A 

sok korodbeli visítozó, vitrinek közt szaladgáló gyerekkel 

bajlódva nem győztek csodálkozni, a te –nem csak korodhoz 

képest- értelmes kérdéseiden. A múzeumok látogatása valóságos 

szenvedélyeddé vált. Kedvenc nyári programjaid egyike a 

Múzeumok Éjszakája, Szent Iván éjjelén, a nyári Napforduló 

idején. Ezen esztendőben úgy döntöttél az Agrár Múzeumot 

látogatod meg, a Széchenyi-ligetben. Nem is annyira a kiállítások 

érdekelnek, inkább maga az épület, az Ignáczy Alpár által tervezett 

Historikus Várcsoport. Ez az épület a Honfoglalás ezredik 

évfordulóján rendezett Milleniumra épült és magába foglalja a 

legszebb történelmi épületeink másolatait.   

Emellett négy művészettörténeti stílus tagolja négy részre a 

romantikus épületet. A Főbejáratot képező rácsos kaputól balra a 

lovagkor háborúit idéző romanikus épületrész látható, vaskos 

falakkal, lőrés-szerű ablakokkal. A kapu másik oldalán, jobbra 

középkor vallásos lelkülete által létrejött csúcsíves- vagy más 

néven gótikus rész kapott helyett magas, támpillérekkel 

alátámasztott, hatalmas, színes ólomüveg ablakokkal áttört 

falaival. Ez a két épületrész erősen meghatározza a kastély 

karakteres arculatát. A gótikus épülethez csatlakozik a Hunyadi 

Mátyás király udvarában meghonosodott reneszánsz ízlésnek 



megfelelő épület, amely összeköti a gótikus részt a Főépülettel. A 

Főépület -a katolikus Jezsuita Rendhez köthető- vallásos nézetek 

szülte barokk stílusban pompázik. Hatalmas, boltíves 

ablakszárnyaival, a homlokzat közepén és két oldalán három 

kiugró rizalittal, a párkányokon és a falba építve, mitikus alakokat 

és a mezőgazdaság ágazatait szimbolizáló hatalmas szobrok 

tömkelegével szemet gyönyörködtető látványt nyújt. 

Ahogy ezen a forró nyári estén a Széchényi-liget fái közt haladsz, 

az emberek sokasága között egyszer csak mennydörgésre leszel 

figyelmes. Hirtelen ennek okát is megtudod. A semmiből 

másodpercek alatt egy olyan vihar keletkezik, melyet eddig csak a 

mesékben láttál. A felhőszakadás elől alig tudsz bemenekülni egy 

kis pavilon-félébe. Itt, igaz bőrig ázva csuromvizesen, de át tudod 

vészelni ezt az égi háborút.  

Mikor az időt elcsendesedni érzed odakünn, elődugod fejed a kis 

faviskóból. Egy teremtett lelket sem látsz a környéken. Ezt először 

még rendjén valónak is tartod, hiszen úgy gondolod mindenki 

elbújt a vihar elől. Azonban az már sehogy sem fér a fejedbe, 

eddig hogy nem vetted észre a Széchenyi-ligetnek ezt az ősvadon 

jellegét? A fák körülötted több száz, akár ezer évesek is lehetnek, 

olyan hatalmasok. A sűrűben különös állatok rikoltásait hallod, a 

levegőt párás köd uralja. Aszfaltozott műutaknak nyoma sincs, 

erdei turistautakra emlékeztető ösvények vezetnek a fák között. 

Az utak mentén több helyütt kisebb-nagyobb tavak terülnek el, 

egy ilyen tó közepén egy szigetet látsz. Egy terméskővel kirakott 

szélesebb út vezet a szigethez, melyen egy vadregénybe illő 

várkastély áll. Ahogy szemügyre veszed magas, csipkézett 



kőfalait, karcsú, égbenyúló tornyait, döbbenettel ismered fel: 

hiszen ez a Historikus Várcsoport!  

Az út két felé ágazik, egyik ága egyenest egy, a szigetre átívelő 

hídhoz visz. A hídon átkelve egy kaputorony állja az utadat, 

leeresztett vasráccsal. Itt úgy látszik nem tudsz bemenni. A 

szigetet megkerülve az út egy másik, csipkézett mellvéddel fedett, 

két toronnyal közrefogott, az előzőnél nagyobb kapuhoz vezet. 

Innen távolról is látod, a bejáratot záró rostély félig felhúzott 

állapotban szabad bejárást enged az ódon falak közé. Elindulsz 

hát arra, mit sem sejtve arról odabenn milyen kaland vár rád... 

Lapozz az I. Fejezet-re 



 

I. Fejezet 

 

 

 

Melyben bejutsz a Historikus Várkastélyba, nem is sejtve 

milyen kalandokba bonyolódsz ezzel. 



 

1  

Az épület előtt, a kavicsokkal felszórt széles út mellett egy 

bronzszobrot veszel észre. A szobor egy középkori ruhába 

öltözött nagybajszú, szakállas férfit ábrázol. A szobor talpazatán 

egy felirat olvasható: IGNÁCZY ALPÁR A HISTORIKUS 

VÁRKASTÉLY URA ÉS ALKOTÓJA. A szobor arcát valami néma 

áhítat üli meg. Szemeivel kenetteljesen néz rá a kastélyra, melynek 

kapu felőli homlokzatának kontúrjai kedélyborzolóan válnak ki a 

Holdsütötte sötét, felhőkkel tarkállott égboltból. A kapuhoz egy 

masszív kőhíd vezet, átívelve a szigetet környül ölelő tónak ezt a 

részét. A kőhíd két elülső pillérén egy-egy oroszlán szobra 

látható, az egyik egy ország-címert, a másik egy városcímert tart 

mancsával. Ha néma tisztelettel fejet hajtasz Ignáczy Alpár 

emlékműve előtt, lapozz a 2-re. Ha mit sem törődve a szoborral 

továbbhaladsz a kapu felé, lapozz a 3-ra. 
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Ingedet, ruhádat megigazítva megállsz a szoborral szemben és 

fejet hajtasz előtte. Amikor felnézel látod, hogy az egyik kezéből 

egy színes papírdarab hullik ki. Odahajolva felveszed a jó 

minőségű, merített papírdarabot. A papír egyik oldalán a 

Történelmi Várkastély színes rajzát látod, madártávlatból. A másik 

oldalon egy felirat található: TISZTELETJEGY. Elteszed a 

papírdarabot és tovább indulsz a várkastély felé. Lapozz a 3-ra. 
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Ahogy haladsz a csipkézett ostromfolyosóval fedett rácsos kapu 

felé, a szigetre vezető híd pilléreinek tetejéről mély, morgó 

hangokra leszel figyelmes. Ahogy felveted tekinteted látod, hogy 

a két kőoroszlán helyén két valóságos, hús-vér fenevad méreget 

cseppet sem barátságos tekintetekkel. A két oroszlán életre kelt! 

Mindketten cirkuszi társaikhoz hasonló ügyességgel ugranak le 

helyükről és egyenesen feléd indulnak mély morgásokkal kísérve. 

Lassú, kimért léptekkel közelednek feléd. Gyorsan el kell döntened 

mit teszel! 

Ha tőrödet előhúzva, lábadat megvetve, harcra készen várod őket, 

lapozz a 4-re. 



Ha megpróbálsz közöttük átszaladva feljutni a hídra, lapozz az 5-

re. 

Ha adsz nekik némi élelmet, abból amit magaddal hoztál, lapozz a 

6-ra. 

Ha van nálad egy belépőjegy, és úgy döntesz ezt felmutatod az 

oroszlánoknak, lapozz a 7 -re. 
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Előhúzod rozsdamentes, kiváló acélból készült vadásztőrödet és 

várod a fenevadak támadását. (Mivel rövid fegyverrel vívsz, ne 

feledd el levonni támadóértéked módosításait!) Nem látszanak 

ijedtnek a látványtól, viszont úgy tűnik annál éhesebbek. Úgy 

látszik tökéletesen elégedettekké válnak, ha lakmározhatnak 

húsodból. Egyenként támadnak rád, küzdj meg velük! 

Ország-címeres Oroszlán     Harcérték: 10     Életerő: 8 

Városcímeres Oroszlán     Harcérték: 8     Életerő: 10 

A fenevadak fegyvere a foguk és a karmaik, melyek a III. 

kategóriának felelnek meg. Ha győzöl felmész a hídra és bemész a 

várkapun, lapozz a II. Fejezet 1-re. A második forduló után, ha 

akarsz elmenekülhetsz a hídon át a kapu felé, ekkor azonban 

mindkét állat megsebez mielőtt beszaladnál. Ha túlélted a 

menekülést, akkor is lapozz a II. Fejezet-1-re. 
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Minden erőddel nekifeszülve elkezdesz szaladni a fel a hídon át a 

kapuhoz, azonban a két fenevad ezt nem nézi tétlenül. Ahogy 

megpróbálsz elhaladni mellettük az egyikük mancsával feléd 

csap, dobj egy sebzésértéket és vond le magadtól! Rájössz a felbőszült 

oroszlánok között nem bírsz átmenni, ezért meg kell küzdj velük. 

Lapozz a 4-re. 
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Előveszel tarisznyádból egy tábla kolozsvári szalonnát és egy szál 

füstölt csabai vastagkolbászt, melyeket a fenevadak elé dobsz. 

Vonj le két adag élelmet kalandlapodról! A két oroszlán rögvest 

felfigyel az eléjük vetett finomságokra és - ügyet sem vetve rá, 

hogy elosonsz mellettük- nekilátnak elfogyasztani. Hallva ahogy 

hangosan csámcsognak kedvenc csemegéiden a kapuhoz érsz. 

Lapozz a II. Fejezet 1-re. 
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Előveszed a szobornál talált Tiszteletjegyet és felmutatod az 

oroszlánoknak. Azokat úgy tűnik nem nagyon érdekli a 

papírdarab és tovább osonnak morogva feléd. Gyorsan el kell 

döntsd mit teszel! 

Ha tőrödet előhúzva, lábadat megvetve, harcra készen várod őket, 



lapozz a 4-re. 

Ha megpróbálsz közöttük átszaladva feljutni a hídra, lapozz a 5-

re. 

Ha adsz nekik némi élelmet, abból amit magaddal hoztál, lapozz a 

6-ra. 

 



II. FEJEZET 

 

 

 

Mely a várkastély udvarán történik. 



 

1  

Ahogy a két torony által határolt robosztus kapu alatt elhaladsz 

egy tágas belső udvaron találod magad. Mielőtt szétnézhetnél, 

hirtelen morajlásra leszel figyelmes a hátad mögül. Villámgyorsan 

megfordulva látod, hogy a kapurostély hullott le mögötted, 

elzárva ezzel a kifelé vezető utat. Kinézve észreveszed, hogy az 

oroszlánok ismét ott ülnek kőszobor formában a kőhíd pillérjein, 

mintha mi sem történt volna.  

A várudvaron körbenézve két nagyobb épületcsoportot látsz a 

kapu két oldalán elhelyezkedni. Balra a kapu egyik szárnyát 

képezve vaskos, zömök falú torony áll, rajta egy csukott, vasalt 

faajtó. A toronyhoz egy csarnok csatlakozik, ehhez egy rácsos 

kapuval és fallal ellátott, zömök oszlopokkal alátámasztott folyosó 

által körülölelt kertecske. A kertecske másik oldalán egy kápolna 

bejáratát látod. Ez a Romanikus épületcsoport. A másik oldalt a 

Hunyadi család Erdélyi várára emlékeztető nagy lovagterem és 

karcsú égbenyúló torony látható. A lovagteremhez U-alakot 

képezve két másik terem is csatlakozik. A kapu felőli szárny a 

jobb oldali kaputoronyból indul ki, a távolabbi szárny pedig 

szintén egy, az Öregtoronynál valamivel kisebb, de zömökebb 

toronyban végződik. Az U-alakú épületszárny által képzett udvar 

egy páncélba öltözött lovas szobrát öleli körül. Ez a rész a Gótikus-

szárny. A jobb oldali, gótikus kaputornyon egyébként nem látsz 

ajtót, csak egy vasráccsal ellátott csúcsíves boltozatú ablakot. 

A két épületcsoporton kívül, a távolban egy másik szobrot is látsz, 



amennyire a félhomályban ki tudod venni, valami csuklyás alak 

ül egy nagy könyvvel a kezében. Ha benyitsz a kaputorony vasalt 

faajtaján, lapozz a 2-re, ha előtte szétnéznél egy kicsit az udvaron, 

lapozz a 8-ra. 
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A vasalt, nehéz tölgyfaajtó könnyen nyílik. A torony földszintjén 

egy őrszoba-félét alakítottak ki, egy durván faragott faasztal 

képez afféle pultot az ajtó előtt nem messze. A pult mögött és 

közvetlen az ajtó mellett egy-egy tetőtől-talpig lemezpáncélba 

öltözött őr posztol, jöttödre mindketten neked szegzik 

alabárdjukat. -Belépés csak belépőjeggyel! -mondja egyikük 

ellentmondást nem tűrő hangon. Egyébként az őrszoba veled 

szembeni bal sarkában egy csigalépcső vezet fel, jobb oldalt pedig 

egy boltív vezet valami kisebb helységbe. De nincs nagyon időd 

szemlélődni, gyorsan el kell döntsd, mit teszel. Ha tisztelegtél 

Ignáczy Alpár bronzszobra előtt, és most be akarsz menni, lapozz 

az 5-re. Egyébként az alábbiakat teheted. 

Ha még nem akarsz bemenni, elhagyod a helységet és az udvaron 

nézel szét, lapozz a 8-ra. 

Ha fegyverrel támadsz az őrökre, hogy bejuthass az épületbe, 

lapozz a 3-ra. 
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Előhúzva fegyvered egyértelmű szándékát adod annak, hogy ide 



te harc árán is be akarsz menni. Ha egy buzogánnyal harcolsz, 

lapozz a 4-re. Ha más fegyverrel esel neki az őröknek, küzdj meg 

velük külön-külön a fegyveredre vonatkozó módosításokat 

alkalmazva. A két őr lemezpáncéljának köszönhetően 

meglehetősen nehezen sebezhető. Hacsak nem bárddal harcolsz, az 

általad okozott sebzés pontokból vonj le hármat! Ellenfeleid másfél-

kezes lovagkardot használnak a harcban, mely I. kategóriás 

fegyvernek felel meg. 

Első páncélos őr     Harcérték: 10     Életerő: 8 

Második páncélos őr     Harcérték: 9     Életerő: 10 

Ha győzöl, lapozz a 7-re. 
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A két páncélos katona, mikor meglátja kezedben Hunyadi János 

buzogányát tisztelegve megáll és utat enged neked az épületbe. 

Lapozz a 6-ra. 
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Hirtelen beugrik elmédbe a bejárati bronzszobortól kapott 

Tiszteletjegy. Előveszed és a kapuban álló lovagnak nyújtod. Az 

szó nélkül kiveszi a kezedből, majd beszakítva a papírt visszaadja 

kezedbe. -Üdvözlünk a Történelmi Várcsoportban! A boltív mögött az 

Auditoriumot találod Ignáczy Alpár síremlékével, a lépcső pedig az 

Agrármúzeumba vezet -ezzel félreállva utadból beengednek az 

épületbe. Lapozz a 6-ra. 
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Az őrszobát merre hagyod el? Ha a boltíven keresztül távoznál, 

lapozz a III. Fejezet 1-re. Ha a csigalépcsőn felmennél, lapozz a 

III. Fejezet 3-ra. 
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A két harcos kiváló minőségű karddal volt felfegyverkezve, ha 

akarod az egyiket magaddal viheted, melyet a továbbiakban I. 

kategóriás fegyverként forgathatsz. Lapozz a 6-ra. 
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Az udvaron mit néznél meg tüzetesebben? Olyan lehetőséget 

válassz, amit még nem tettél meg! 

Ha a lovas szoborhoz mennél, lapozz a 9-re. 



Ha a kápolna mellett lévő kis kertbe mennél be, lapozz a 13-ra. 

Ha a kápolnát vizsgálnád meg, lapozz az 12-re. 

Ha az udvar végén lévő ülő, csuklyás alak keltette fel figyelmed, 

lapozz a 19-re. 

Ha már mindent megnéztél az udvaron, vagy meguntad a 

nézgelődést, akkor visszamégy a kaputorony ajtajához, lapozz a 

2-re. 
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A lovas alak egy lemezpáncélba öltözött férfi, oldalán hüvelybe 

csúsztatott nagy, kétélű lovagkarddal. Az erőteljes testalkatú 

harcos talpig vasban, de hajadon fővel van, így jól látható nagy 

bajsza és szélben lobogó hosszú haja. A méltóságot sugárzó, 

tekintélyes páncélos harcost ábrázoló szobor talapzatán a 

következő felirat ál:  

HUNYADI JÁNOS  

A NAGY TÖRÖKVERŐ.  

Hunyadi jobb karját vízszintesen tartja maga előtt. Mintha 

markolna valamit, olyan pozícióban tartja kezét, azonban az 

teljesen üres. Ahogy körbejárod a szobor talapzatát egy 

lemezbuzogányt fedezel fel a földön heverni. Ahogy 

megvizsgálod észreveszed, pont beleillik a híres hadvezér kezébe. 

Mit teszel? 

Ha megpróbálod belecsúsztatni Hunyadi kezébe a buzogányt, 



lapozz a 10-re. 

Elteszed a buzogányt, hátha tudod még használni valamire, 

lapozz a 11-re. 

Otthagyod a szobrot, lapozz a 8-ra. 
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A szobor talapzatára felmászva elkeseredve látod, túl magasan 

van a hadvezér keze, hogy elérd. Ahogy azon töprengsz hogy 

tudnád mégis kezébe tenni fegyverét, recsegő hangra leszel 

figyelmes. A szíved majd megáll ijedtedben, mikor a bronz ló 

elkezd nyeríteni és prüszkölni. Azonban nincs sok időd ezen 

természeti jelenségen sokat csodálkozni, ugyanis azt veszed észre, 

hogy valaki kivette kezedből a buzogányt.  

-Köszönöm harcos, hogy felvetted elejtett fegyverem! -hallasz egy 

menydörgésszerű hangot egész a közeledből, s mikor felnézel 

látod, hogy Hunyadi János szól hozzád, kezében a buzogánnyal. -

Ha szükséged lenne segítségre, csak szólíts a nevemen és egyszer 

segítségedre sietek! 

Alig van időd csodálkozni a látottakon, a szobor ismét 

megmerevedik és abban a pozícióban áll, melyben először 

megvizsgáltad, annyi különbséggel, hogy most Hunyadi kezében 

van a buzogánya. Írd fel kalandlapodra a "BUZOGÁNY" kódszót! 

Lelépve a talapzatról el kell döntened mit teszel. Lapozz a 8-ra. 
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Felvéve a súlyos buzogányt úgy véled igen nagy hasznát veheted 

harcokban. Írd fel kalandlapodra, hogy nálad van ez a fegyver, 

harci módosítóit lásd a Fegyverek használata című fejezetnél, a  II. 

kategóriájú fegyvereknél. Otthagyva a szobrot el kell döntened 

mit teszel. Lapozz a 8-ra. 
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A zömök falú, masszív kápolna bélletes kapuját nehéz, vasalt, 

kétszárnyú ajtó zárja le. A bélletes kapu kőpárkányán kis 

oszlopokban szobrocskákat látsz. Legfelül, középen egy áldásra 

emelt ujjú szakállas férfi, feje körül glóriával, mely egy 

egyenlőszárú keresztet fog abroncsszerűen össze. 

Művészettörténeti ismereteid alapján rögvest ráismersz, ez Jézus 

Krisztus az Isten fia. Körülötte pedig a tizenkét apostol egy-egy 

fülkében áll. Ahogy jobban megnézed, látod két oldalt egy-egy 

kőfülkének már csak a kápolna kis oldaltornyainak homlokzatán 

jutott hely. Egyikük egy meglehetősen fiatal arcú személy, neki 

nincs egyedül szakálla a többiek közül. Kezében egy kelyhet tart. 

Szegény -gondolod magadban-, neki már csak a "kispadon" jutott 

hely. 

-Ne gondold, hogy így van, kedves vándor! - szólal meg egy kedvesen 

csengő hang a fejedben -Én János apostol vagyok Jézus kedves 

tanítványa, aki több könyvét is írtam a Bibliának. Az egyikben Jézus 

életéről mesélek, így evangélistaként is tisztelnek. Apostolként kehellyel 

ábrázolnak, evangélistaként a jelképem ... - hirtelen sivító szélzúgás 

támad, ezért te nem hallod mit mondott. Írd fel kalandlapodra a 

"KEHELY" kódszót. A továbbiakban a szobor néma marad, így 

megpróbálkozol bemenni a templomkapun át. A masszív 

tölgyfaajtó azonban zárva van, úgy látszik itt nem tudsz bejutni a 

kastélyba.  

Lapozz vissza a 8-ra. 
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A kertbe egy rácsos kapun keresztül jutsz be, melynek ajtaja 

nyitva van. Odabenn egy fedett kerengő-folyosó fog körül egy kis 

kertecskét négyzet alakban. A kerengő-folyosó kert felől eső falait 

egy mellvédre épített oszlopsor  alkotja, szabad kilátást biztosítva 

a kertre. A kert közepén egy kis szökőkutat látsz, halkan csobogó 

vize nyugtatólag hat rád. Az oszlopok között két fura szobor 

található. Egyikük egy púpos hátú kis manóra emlékeztet, aki 

olyanféle öltözéket visel, mint a középkori udvari bolondok. A 

másik egy sárkányra hasonlít, bár a karcsú, kecses fenevadnak 

eléggé eltorzult változata. Pikkelyes bőre van és cápákéra 

emlékeztető hatalmas, fogakkal telt szája. A középkorban divat 



volt, hogy a templomokban a Szentek és az angyalok mellett a 

gonoszt is ábrázolták. Ez a két szerzet ennek megfelelően jött 

létre. Mit teszel? 

Ha bemész a kertbe az oszlopok közt lévő kiskapun át, lapozz a 

14-re. 

Ha távozol a kertből, lapozz a 8-ra. 
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Ahogy a kiskapun keresztül elindulsz a csobogó szökőkút felé, 

sipítozó hangra leszel figyelmes. Hirtelen azt látod, hogy a két 

groteszk szobor életre kelt. Mikor erre megtorpansz a két gonosz 

lény várakozó álláspontra helyezkedik, szemmel láthatólag abban 

akarnak megakadályozni, hogy a kúthoz eljuss. Így azt csak 

küzdelem árán érhetd el. Mit teszel? Ha elhagyod a kertet, lapozz 

a 2-re. Ha vállalva a harcot belépsz a kolostorudvarba, lapozz a 

15-re. 
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Megvetve lábad előhúzod fegyveredet, és készen várod a 

torzszülött teremtményeket. Küzdj meg velük egyenként. A kis 

gnóm egy tőrrel, a cápaszájú, sárkányszerű lény fogaival és 

karmaival támad rád (mindkettő III. kategóriás fegyvernek 

megfelelően sebez). Mihelyt úgy döntesz elhagyod a kertet, a 

lények békén hagynak.  



 

Cápaszájú Groteszk    Harcérték: 6     Életerő: 6 

Púpos Groteszk     Harcérték: 4    Életerő: 7 

Ha győzöl, lapozz a 16-ra. 
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Miután végeztél ellenfeleiddel, közelebb mész a kúthoz melyből 

kristálytiszta víz folyik sugárban. Ha iszol belőle, lapozz a 17-re, 

ha inkább nem kockáztatod meg, hátha mérgezett a víz, lapozz a 

18-ra. 
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A kút vize szenteltvíz, melyből kortyolva érzed, hogy mérhetetlen 

nyugalom és békesség száll meg. Sebeid mind begyógyulnak és 

visszanyered összes elveszett életerő pontjaidat. Ezen felül kapsz 

még egy harcérték pontot (Túllépheted a maximális értéket is). 

 Lapozz a 18-ra 
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Ahogy távoznál a kertből észreveszed a kút kis medencéjének 

oldalán látható domborműveket. Öt faragást látsz, a középen 

lévőn IHS betűk egymás mellett, ezek Jézusra utalnak. A négy 

másik dombormű egyike egy angyalt, a másik egy szárnyas 



oroszlánt, a harmadik egy tulkot, a negyedik egy kiterjesztett 

szárnyú sasmadárt ábrázol. Mindegyik alatt egy név áll. Az 

angyal alatt: Máté evangélista; az oroszlán alatt: Márk evangélista; a 

tulok alatt: Lukács evangélista; a sasmadár alatt: János evangélista. 

Miután kigyönyörködted magad a nyugalmat árasztó kertecske 

szépségében visszamész a várudvarra. Írd fel kalandlapodra a 

"KÚT" kódszót! Lapoz a 8-ra. 
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A várudvar hátsó szegletében egy kis ligetecske van nagyra nőtt 



platánfákkal teleültetve. A ligetecskét egyik oldalról egy nagy 

barokk épület homlokzata határolja, melyet a bejáratnál még 

eltakart a gótikus szárny. A ligetecske másik vége masszív, 

őrtornyokkal teletűzdelt kőfalnál ér véget, nyilván ez az épület 

hátsó részéhe. Az egyik őrtorony egy kisebb kaputorony is 

egyúttal, földszintjén leeresztett vasrostéllyal ellátott kapu látható. 

A barokk épület cikornyás homlokzatát három toronyszerű 

kiugró rész, úgynevezett rizalit szabdalja fel. A középső rizalit 

alján egy kaput látsz, melyet vaskos faajtó zár be. A kapuhoz a 

rizalit teljes hosszában egy kőlépcső vezet fel. A kapuval 

szemben, a fák között egy kőemelvényen egy ülő alak szobra 

található. A szobor kőtalapzatán a felirat: NÉVTELEN 

KRÓNIKÁS. A szobor egyik kezével egy kisebb asztallap méretű 

könyvet tart, a másik kezében írótollat fog. A krónikája lapjain 

valamiféle írást fedezel fel. Ha el akarod olvasni, lapozz a 20-ra. 

Ha megnézed a kaputornyot, hátha ezen keresztül ki tudsz jutni 

az épületből, lapozz a 21-re. Esetleg megpróbálhatsz bejutni a 

barokk épületbe az ott lévő kapun keresztül, ez esetben lapozz a 

25-re. Ha otthagyod a várudvar ezen részét, lapozz a 8-ra.  
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A Névtelen Krónikás bronzból öntött "könyvének" lapjára a 

következőket vésték fel: Az Úr .... -dik esztendejében (itt valaki 

összekarcolhatta a számokat így nem tudod elolvasni) Szent Iván 

éjjelén a Történelmi Várcsoport furcsa bűbáj hatása alá kerül, minek 

köszönhetően kilép a tér- és időbeliség korlátai közül. Ha valaki vándor 

netán akkor ide tévedne, jaj annak. Hacsak nem találja meg a kastély falai 



közt a mindent nyitni képes kulcsot, akkor örökre elveszett annak 

útvesztőiben... 

Megjegyezve amit olvastál, elhagyod a szobrot. Lapozz vissza a 

19-re.  
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A kaputoronyhoz érve tapasztalod, hogy teljesen kihalt az épület. 

Nyoma sincsen őröknek. Illetve nem egészen így van, mert vagy 

féltucatnyi pókhálólepte csontvázat fedezel fel, lemezvértezetbe 

öltözve, sisakkal a fejükön.  Úgy néz ki, valamikor ők lehettek a 

kapuőrök, csak ahogy az évek teltek, őket valahogy itt felejtették. 

Egyiküknél egy viszonylag jó állapotban lévő bárdot is felfedezel, 

a többiek fegyverét rég megette a rozsda. Ha akarod elteheted 

magadnak ezt a fegyvert (II. kategóriás fegyverként 

használhatod), ez esetben jegyezd fel kalandlapodra.  

A fal mellett felfedezel egy küllőkkel ellátott kereket, tengelyével 

a falba ágyazva. Nyilvánvalóan ez nyitja a várkaput. Ha 

megpróbálod kinyitni, lapozz a 22-re. Ha elhagyod a kaputornyot, 

lapozz a 19-re, de ide már nem térhetsz vissza. 
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Minden erdőddel nekifeszülsz a küllős keréknek. Dobj erőpróbát! 

Ha a próba sikeres, lapozz a 23-ra. Ha nem, lapozz a 24-re.  
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Éles csikorgás, majd morajló hang adja tudtodra, hogy sikerült 

mozgásba hoznod a kapunyitó szerkezetet. Ahogy forgatod a 

kereket, látod amint a rostély szép lassan elkezd emelkedni. 

Örömöd azonban nem tart sokáig. Mikor épp akkora rés 

keletkezett, hogy át tudd préselni magad alatta, a rács hirtelen 



hangos zajjal visszahullik. A visszacsapódás okozta zaj miatt 

vesztesz egy életerő pontot. A kerék ezután tetszés szerint 

könnyen forgatható mindkét irányban. Nyilvánvaló, hogy 

elszakadt a csapórácsot mozgató lánc, amely valószínűleg az idő 

vasfogainak köszönhetően nagyon elrozsdásodhatott. Úgy látszik 

itt nem fogsz tudni kijutni. Elhagyod a tornyot, lapozz a 19-re és 

ide ne gyere többé vissza. 
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Akárhogyan erőlködsz a kerék meg sem moccan, viszont neked 

sikerül fájdalmasan meghúznod a válladat a nehéz munkában. 

Vesztesz két életerő pontot. Úgy látszik itt nem fogsz tudni 

kijutni. Elhagyod a tornyot, lapozz a 19-re és ide ne gyere többé 

vissza. 
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A barokk épület épület robosztus kapuja felé veszed az irányt. A 

pompázatos, cikornyás homlokzaton mindenféle mitikus alak 

szobrát látod. Az épület tetejét izmos, félmeztelen férfi és női 

alakok tartják Atlasz módjára. A kapu felett két fura szerzet. Fejük 

és felső testük egy lóé, madárszárnyak meredeznek elő hátukból, 

deréktól lefelé hosszú, kígyószerű halfarokban végződik. Ezek a 

mitikus griffek. Az egyik oldalsó rizalit homlokzatán lévő 

országcímert egy triton szigonnyal és egy glóriás, angyalszárnyas 

női alak tartja. A felső párkányzaton lévő alakok mezőgazdasági 

szerszámokat tartó emberek ugyan, de van közöttük mindkét 

oldalt egy-egy félelmetes vadászíjjal felszerelt férfi. Ahogy 

haladsz tovább, fentről mennydörgésszerű hangra leszel 

figyelmes:  

-Belépés csak a Főkapu tornyán keresztül! -mondja valaki 

ellentmondást nem tűrő, parancsoló hangon. Közben szemed 

sarkából látod, amint a  Triton szobor feléd hajítja fegyverét. Épp 

az utolsó pillanatban lépsz hátra. Mintha vajból lenne a lépcső, a 

szigony hegye úgy fúródik bele a kőbe lábad előtt. Felnézel és 

látod, hogy az előbb megfigyelt két vadász alak felhúzott íjakkal, 

egyenesen rád céloz.  

-Távozz innen idegen, különben halál fia vagy!- folytatja a 

kellemesnek egyáltalán nem nevezhető hang és látod amint a két 

lófejes-griff prüszkölve, nyerítve a levegőbe repül, hogy onnan 

könnyen lecsapjon rád.  Rájössz nincs más választásod mint 

letenni arról, hogy ezen a kapun keresztül juss be az épületbe. 

Ahogy távozol látod, hogy a kőbe állt szigony eltűnik és a 



homlokzaton minden visszaállt eredeti állapotába. Lapozz vissza 

a 19-re.  

 

 



III. FEJEZET 

 

 

 

 

 

 

 

Melyben a Romanikus Épületetben élhetsz át különleges és 

veszélyes kalandokat. 



 

1 

A boltív egy előtér-félébe nyílik, ahonnan egy kétszárnyú ajtó 

nyílik. Az ajtón belépve egy kisebb csarnokban találod magad. A 

Hold fénye egy fél falat beborító, hármas tagolású ólomüveg 

berakásos ablakon keresztül sejtelmesen világítja meg a teret. A 

terem közepén egy szarkofágot látsz, melynek két végén egy-egy 

angyalszobor áll. Ez egy síremlék. Mit teszel? Belépsz a terembe 

és megvizsgálod a szarkofágot, lapozz a 2-re. Vagy elhagyod a 

termet és a vas csigalépcsőn át felmész a kaputoronyba, lapozz a 

3-ra. 
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A kőből faragott síremléken a gazdag ornamentális 

díszítőmotívumok között egy felirat olvasható: "Itt nyugszik 

Ignáczy Alpár, a Historikus Várcsoport megálmodója, megtervezője és 

megépítője. Ha valaki keresné, egy Másik Világban megtalálja Őt." 

Eltöprengsz az itt olvasottakon. Ha Ignáczy Alpárral találkozhatnál 

a Másik Világban, biztos tudna segíteni neked, hogy juss ki innen, 

hiszen ha valaki, akkor ő ismeri legjobban az épületet. Talán az 

épületben megtudod, hogy juss el ebbe a másik világba. 

Visszamész a toronyszobába, és felmész a lépcsőn. Lapozz a 3-ra. 
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A csigalépcső a torony emeleti szintjére vezet fel, mely egy 

kiállítóteremnek van berendezve. A fal melletti vitrinekben 

kiállítva különféle fegyverek kaptak helyet. Lándzsák, kopják, 

kardok, szablyák, buzogányok, íjak, puskák mellett páncélok, 

pajzsok zsúfolásig töltik meg a tárlókat. Középen egy terepasztalt 

látsz üveggel fedve. A makett egy várat és annak ostromát 

ábrázolja. A vár egy kisebb és egy nagyobb folyam 

összefolyásánál áll, a vízben ágyúval ellátott evezős gályák 

sorakoznak. Az erősséget körülfogó hatalmas sereg zászlaja egy 

lófarkas félhold, a katonák turbánt hordanak fejükön. A várvédő 

páncélos katonák közül kiemelkedik az egyik bástyán álló lovag. 

Hosszú lobogó haja és nagy bajsza jól látszik hajadon hagyott 

fején. Hamar rájössz, a bemutatott csata Nándorfehérvár ostroma, 

a bástyán álló lovag pedig Hunyadi János.  

A teremből egy kétszárnyú ajtó vezet ki és a csigalépcső melyen 

idejöttél tovább kanyarog felfelé. Merre mész ki a teremből. 

Ha kimész a kétszárnyú kapun, lapozz a IV. Fejezet 1-re. 

Ha felmész a csigalépcsőn, lapozz a 4-re. 

 

 4 

A csigalépcső egy lőrésszerű keskeny ablakokkal megvilágított, 

polcokkal és állványokkal telezsúfolt raktárhelységbe vezet. A 

polcok és állványok roskadásig meg vannak pakolva, leginkább 

az alant lévő teremben látott fegyverfajtákkal. Az egyik falra 



akasztva egy kiváló állapotban lévő törökkori szablyát látsz 

bársonnyal bevont hüvelybe dugva. Ahogy leemeled, hüvelyéből 

kihúzva megvizsgálod. Pengéje borotvaéles, fogása és súlyponti 

elosztása épp megfelelő számodra. Ha nincs még kardod 

elteheted magadnak, vagy ha van, kicserélheted vele. A szablyát I. 

kategóriás fegyverként használhatod majd a harcok során.  

Az egyik fal mellett egy vaslétrát látsz, mely a mennyezeten lévő 

lecsukott vasajtóhoz vezet. Hogyan tovább. Ha elhagyod a 

raktárhelységet és az alant lévő kiállítóterem kétszárnyú ajtaján 

távozol, lapozz a IV. Fejezet 1-re. Ha megnézed hová nyílik az a 

csapóajtó a mennyezeten, lapozz a 5-ra. 
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Ahogy felmászol és felnyitod a nyikorgó rozsdás ajtót, zümmögő 

hangokra leszel figyelmes. Mikor megkapaszkodsz a csapóajtó 

peremében, éles, szúró fájdalom mar kezedbe. Sikerült egy 

darázsfészekbe nyúltál. A darazsak beléd szúrják fullánkjukat, 



ami azt jelenti hogy vonj le magadtól 1d6 életerő pontot. Ha még 

életben vagy eldöntheted mit tegyél. 

Visszamész az alant lévő kiállítóterembe és elhagyod azt a 

kétszárnyú kapun keresztül, lapozz a IV. Fejezet 1-re. De ha 

nagyon akarod átvizsgálhatod a padlást tüzetesebben, lapozz a 6-

re. 
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A poros padláson a tetőszerkezetet tartó gerendákat pókhálók 

szövik át minden felé. A magasabban álló gerendákról denevérek 

csüngnek alá, cincogó hangjuk borzongással tölt el. Az egyik 

sarokban díszesen faragott, por- és pókháló lepte szuszékok 

állnak, vele átellenben valami nagyméretű madár odú féle. Mit 

szeretnél megvizsgálni? 

Ha a szuszékok érdekelnek, lapozz a 7-re. 

Ha a madárodút néznéd meg, lapozz a 8-re. 
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Négy nagyjából azonos méretű láda van itt, ebből háromban avas 

gabonát találsz. Azonban a negyediket felnyitva sikerül 

megzavarnod egy óriáspatkány család idilli magánéletét, akik ezt 

nagyon zokon veszik. Alig van időd előrántani fegyvered, a 

rágcsálók neked támadnak. Három jószággal küzdj meg 

egyszerre, ha legyőzöd őket, a többiek elmenekülnek. A 



patkányok fogai III. kategóriás fegyvernek felelnek meg.  

Első Óriáspatkány     Harcérték: 6     Életerő:6 

Második Óriáspatkány     Harcérték: 7     Életerő:4 

Harmadik Óriáspatkány     Harcérték: 5     Életerő:6 

Ha a harc során egyszer is megsebeztek, lapozz a 9-re. Ha nem 

sebeztek meg megvizsgálhatod a madárodút is, ez esetben lapozz 

a 8-ra. De elhagyhatod a padlást és kimehetsz az alant lévő 

kiállítóterem kétszárnyú ajtaján, lapozz a IV. Fejezet 1-re. 
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A kisebb szekrény méretű madárodúból horrorfilmek éjszakai 

jeleneteiben hallható huhogó hangokat hallasz. Biztos, hogy meg 

akarod vizsgálni az odút. Ha igen, lapozz a 11-re. Ha inkább a a 

szuszékok érdekelnek és még nem vizsgáltad meg őket, lapozz a 

7-re. Ha elhagynád a padlást, visszamenve az alant lévő 

kiállítóterem kétszárnyú ajtajához, lapozz a IV. Fejezet 1-re. 
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Dobj egy kockával! Ha a dobott érték 3 és 6 között van, nem 

történt semmi, megvizsgálhatod a madárodút (lapozz a 8-ra), 

vagy elhagyhatod a padlást és kimehetsz az alant lévő 

kiállítóterem kétszárnyú ajtaján  (lapozz a IV. Fejezet 1-re). Ha a 

dobott érték 1 vagy 2 lapozz a 10-re. 
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A patkányok magukban hordozták a középkor legrettegettebb 

betegségét, a Fekete Halálként emlegetett pestist. A fertőzés hamar 

átterjed rád is, így még ha sikerül is kijutnod az épületből, akkor 

sem sokáig örülhetsz ennek. A ragályos betegség napokon belül 

kiüt rajtad és egy hét alatt elvisz. De az is lehet, hogy előbb leled 

halálodat a labirintus jellegű várkastélyban... 
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Az odúhoz közeledve, annak ablakméretű nyílásán át egy 

sastermetű madár repül ki, egyenest feléd. A szárnyas azonban 

inkább bagolynak néz ki, csőre és karmai fémesen csillognak a 

beszűrődő gyér holdfényen keresztül. Eszedbe villan 

gyermekkorod meséinek réme. Nagymamádnál vakációzva, 

gyakran felosontál a padlásra tudta nélkül. Mikor erre rájött, úgy 

akart ettől elriasztani, hogy a Rézcsőrű Bagolyról beszélt neked. 

Hát most itt van! Felzavartad nyugalmában, ezért nagyon mérges 

rád. Küzdj meg vele! 

Rézcsőrű Bagoly     Harcérték: 7     Életerő: 6 

 

Ha győzöl átvizsgálod a fészkét, de a madár tollain és különféle 

állatok, főként macskák és kutyák csontjain és kívül semmit sem 

találsz ott. Mit teszel?  



Megvizsgálod a szuszékokat, ha még nem tetted volna.                     

Lapozz a 7-re. 

Elhagyod a tornyot az alant lévő kiállítótér kétszárnyú ajtaján.             

Lapozz a IV. Fejezet 1-re. 

 

 

 

 

 



IV. FEJEZET 

 

 

 

Melynek során átélhetsz egy igazi várostromot, hogy valóban át- 

vagy inkább túléled-e az rajtad is múlik... 



 

1 

Kinyitva a kétszárnyú ajtót a középkori várfalakra jellemző 

ostromfolyosón találod magad. Veled szemben a folyosó 

túloldalán egy másik torony, illetve annak ehhez a toronyhoz 

hasonló kapuja látható. Hamar rájössz a kapu feletti 

ostromfolyosóra érkeztél. Ahogy elindulsz a veled szemben lévő 

kaputorony ajtaja felé, félúton hatalmas dörej hatol 

dobhártyasértő módon füledbe. Majd még egy és még egy, végül 

vagy tucatnyi ilyen zajforrás bontja meg nyugalmad.  Mintha 

valahol a közeledben ágyúkat sütöttek volna el egymás után 

sorjában, vagy egy tucatnyit. Az utolsókat már befogott fülekkel, 

nyitott szájjal és csukott szemekkel fogadod ... 

...mikor kinyitod szemed, egy hatalmas forgatag közepén találod 

magad. Az ostromfolyosón legalább két tucatnyi dolmányos, 

kalpagos katonát látsz a lőrések előtt felsorakozva. Kanócos és 

keréklakatos puskáikkal kifelé lőnek egymást váltva, mikor 

egyikük tüzel azalatt ketten a fal mögött töltik fegyvereiket. A 

falról kinézve látod, hogy a kapu előtt vesszőből font, földdel 

feltöltött sáncok állanak. Egy kisebb részüket a vár védelmére 

emelték, többségük viszont a várat ostromló sereg takarására 

szolgál. Mindenütt katonák ezrei sorakoznak, a várat védők 

magyar hajdúk, az ostromlók oszmán törökök. A török sáncok 

mögött legalább egy tucatnyi ágyút látsz, az ostromlók létszáma 

tízezrekben mérhető.  

Ahogy azon töprengsz mitévő légy, a szemben lévő kaputorony 



ajtaja hirtelen kivágódik. Egy mellvértet és rákozott huszársisakot 

viselő délceg alakot fedezel fel két apród kíséretében. Erős karját 

díszes szablyájának markolatán pihenteti, sisakján egy sastoll 

mered az égnek. Rájössz a várkapitánnyal érkezett. Hirtelen rád 

veti tekintetét. 

Van kardod, vagy szablyád? Ha igen, lapozz a 2-re. Ha nem tettél 

szert eddig I. kategóriás fegyverre, lapozz a 7-re. 

 

2 

- Hé katona! A kardforgatóknak odalenn a kapuknál a helyük. Úgy néz ki 

a kontyos elfoglalta a sáncainkat és általános rohamot tervez ellenünk. 

Ezért minden kardforgatónak ott a helye! Erigy' le a közibük! -közli 

veled határozott hangon a várkapitány és a toronykapura mutat, 

ahonnét érkezett. Ezzel tovább is indul általános szemlét tartani a 

katonák között. A tornyon keresztül elhagyod te is a folyosót és a 

várkapuhoz mész, ahol több száz szablyával felszerelt hajdú vár 

mindenre elszánt arccal.  

Azon már meg sem lepődsz mikor felfedezed, a Historikus 

Várcsoport helyett egy egészen más, a a törökök elleni háborúk 

korában "divatos" bástyákkal és sáncokkal felszerelt várban 

vagytok. Csak a főkapu ugyanaz, mint amin a várkastélyba 

beléptél. A rostély előtt azonban vastag gerendakapu zárja el a 

kilátást. Hangos rázkódások adják tudtotokra, hogy a török 

ostromlók folyamatosan ágyúzzák a kaput is. Fertály óra múlva 

hatalmas lyukak tátongnak a kapun és a falakon, majd elhalkul 

minden. A már szinte ijesztő csendet hangos kiáltások törik meg: 



-Allah ' akbar! Allah o akhbar! - ordítják az oszmán hadak 

mindenünnen tudatva, hogy általános rohamra indultak a vár 

ellen. A várvédő hajdúk és a beözönlő janicsárok között 

pillanatokon belül véres közelharc alakul ki, melynek te is részese 

vagy. Ahogy állsz ott lábadat megvetve bajtársaid között, te is 

megkapod ellenfeledet. Dobj egy kockával! Ha a dobott érték egy, 

vagy kettő, lapozz a 3-ra. Ha hármat, vagy négyet dobtál, lapozz a 

4-re. Ha öt, vagy hat az érték, lapozz az 5-re. 

 

 

 

3 

Úgy látszik sikerült kifognod egy mesteri török bajvívót, aki alig 

várja újabb áldozatát. Szemed sarkából láttad, hogy előtted három 

hajdút küldött a másvilágra. Ráadásul kettővel ezek közül 

egyszerre vívott meg. Szablyával vív (I. kategóriás fegyver) és 

kerek pajzzsal védi páncél borította izmos felsőtestét. A pajzsa -1 

sebzésmódosítást jelent számodra minden sikeres találatod esetén. 

Lássuk, hogy boldogul veled! 



Bajvívó Török     Harcérték: 11     Életerő: 14 

Ha legyőzted, lapozz a 6-ra. 

 

4 

A nagy kavarodásban két janicsár is kiszemel magának. Úgy 

látszik egyáltalán nem érdekli őket a lovagi etikett és egyszerre 

támadnak rád. Szablyával vívnak ellenfeleid, melyek I. kategóriás 

fegyvernek felelnek meg. Küzdj meg velük egyszerre! 

Első Janicsár     Harcérték: 9     Életerő: 8 

Második Janicsár     Harcérték: 8     Életerő: 6 

Ha legyőzted, lapozz a 6-ra. 

 

5 

A nagy kavarodásban egy nagybajszú janicsár is kiszemel 

magának. Szablyával vív ellenfeled, mely I. kategóriás fegyvernek 

felel meg. Küzdj meg vele! 

Nagybajszú Janicsár     Harcérték: 9     Életerő: 8 

Ha legyőzted, lapozz a 6-ra. 

 

6 

A várostrom a várvédő magyar hajdúk számára kezd kritikussá 

válni, hiszen a törökök egyre csak özönlenek. Hiába vágják őket 



serényen a magyar vitézek, úgy látszik, mintha osztódással 

szaporodnának. Már több helyütt kitűzték félholdas-lófarkas 

zászlójukat, a boncsokot.  

-Ha Hunyadi János itt lenne köztünk, nem győzhetnének a kontyos 

kutyák. -Mondja egy öreg, őszhajú és bajszú katona sóhajtozva. 

Mit gondolsz Hunyadi János a nagy törökverő tudna valahogy 

segíteni? Szerepel kalandlapodon a "BUZOGÁNY" kódszó? Ha 

igen, lapozz a 13-ra. Ha nem, lapozz a 12-re. 

 

7 

-Hé katona! A tüzéreknek az ágyúknál a bástyákon a helyük. Úgy néz ki 

a kontyos elfoglalta sáncainkat és általános rohamot tervez ellenünk. 

Erigy' oda a közibük! -közli veled határozott hangon a várkapitány 

és egy bástyára mutat. Ezzel tovább is indul általános szemlét 

tartani a katonák között. A tornyon keresztül elhagyod te is a 

folyosót és a mutatott bástyához mész, ahol három ágyú ontja 

magából folyamatosan a halálos vasgolyóbisokat. Azon már meg 

sem lepődsz mikor felfedezed, a Historikus Várcsoport helyett egy 

egészen más, a törökök elleni háborúk korában "divatos" 

bástyákkal és sáncokkal felszerelt várban vagytok.  

Az ágyúnyíláson át látod, hogy az oszmán katonák kegyetlen 

ágyútűzzel lövik a vár kapuját és az azt környező falakat. Az 

ágyútüzet ti is viszonozzátok. Dobj egy kockával, ha a dobott 

szám páratlan, lapozz a 8-ra. Ha a dobott szám páros, lapozz a 11 

-re. 

 



 

 

 

8 

A gyilkos ágyútűz-párbajban riadtan veszed észre, hogy 

egyszerre három ágyú is elkezd bástyátok irányába tüzelni. 

Mielőtt a tüzet viszonozhatnátok, az ágyúk egyike robbanó 

golyóbissal tüzel rátok. A golyóbis ugyan nem talál el senkit, de 

égő kanóca nem sok jót ígér. Gyorsan kell cselekedned, tedd 

próbára ügyességed! Ha a próba sikeres, lapozz a 9-re. Ha 

sikertelen, lapozz a 10-re. 

 



9 

Hirtelen felindulással felkapod a golyóbist és kitéped égő kanócát, 

mielőtt az felrobbanhatna. A katonák hangos éljenzéssel 

nyugtázzák bravúros mutatványodat, hiszen ha felrobban a 

gyilkos eszköz, mind itt pusztultok. Azonban nem sok időtök van 

örülni, hiszen látjátok, hogy a törökök ágyúi rommá lőtték a 

várkaput. A támadó oszmán-török hadsereg hangyaboly módjára 

özönlik be az erősségbe, gyilkos tusát indítva meg a katonák 

között. Lapozz a 6-ra. 

 

10 

Mielőtt bármit tehetnétek, az égő kanócú golyóbis pusztító erővel 

robban fel. A falak között harcolva, hősként leled halálodat. 

Belekerültél a történelembe, de a várkastélyból nem jutottál ki. 

Kalandod itt véget ért. 

 

11 

Nagy örömötökre szolgál, mikor sikerül eltalálnotok az egyik 

kasokkal védett ágyúállásukat, levegőbe repítve a tűzokádó 

gyilkos vascsövet. Azonban ez fikarcnyit sem ér hatalmas sereg 

ellen, melynek megmaradt ágyúi rommá lőtték a várkaput. Látod, 

hogy a támadó oszmán török hadsereg hangyaboly módjára 

özönlik be az erősségbe, gyilkos tusát indítva meg a katonák 

között. Lapozz a 6-ra. 

 



 

 

12 

Az ostromló török sereg számbeli fölénye elsöpri a hősies védők 

ellenállását. A magyar hajdúk az utolsó katonáig harcolnak, 

köztük te is. Több török szablya halálos vágásától terülsz a földön. 

Még látod, amint az utolsó magyar, a várkapitány több sebből 

vérezve esik össze egy tucatnyi török katona halálos gyűrűjében.  

Hősként haltál meg, de a várkastélyból nem jutottál ki. Kalandod 

itt véget ért. 



 

13 

Eszedbe jut a Historikus Várcsoport udvarában álló lovas szobor. 

Mikor visszatetted kezébe a buzogányát megígérte, egyszer 

segítségül hívhatod őt a bajban. 

-Hunyadi János, nagy törökverő kérlek segíts! - kiáltod torkod 

szakadtából. A Hunyadi név hallatán a törökök kissé 

megtorpannak. Miután azonban nem látják az általuk rettegett 

név tulajdonosát, tovább folytatják a magyarok öldöklését. Illetve 

csak folytatnák, ugyanis hirtelen forgószél-szerű légmozgás 

támad. Egy hatalmas ménen ülő, lemezvértet viselő lovag 

materializálódik előtted magára vonva mindenki figyelmét. A 

lovas nem más, mint Hunyadi János a nagy törökverő. Pont úgy 

néz ki, mint a várudvarbeli szobron.  

Hunyadit mindenki ismeri, a törökök épp úgy, mint a magyarok. 

Azonban míg a történelmi hős megjelenése a magyarokba 

bátorságot önt, a törököket iszonyú félelem szállja meg. Hunyadi 

magasra emeli buzogányát és rohamra hívja a magyarokat. 

Azoknak nem kell kétszer mondani, azonnal csatarendbe állnak 

és újult erővel rohannak az ostromlók seregének. Hunyadi körül 

csak úgy hullanak a törökök, mint a legyek és hamarosan a 

várvédő hajdúkba is újult erőt önt a nándorfehérvári hős jelenléte. 

Nem így az ostromló muszlimokba, akik egy idő után fejvesztett 

rohanásba kezdenek.  

A magyar katonák a várból kirohanva még az ostromállásokat is 

teljesen szétverik. Ahogy vége a harcnak, Hunyadi Jánosnak 



nyoma vész. A katonák behordanak mindent a várba, amit az 

ellenség táborában találnak. Csak szablyákból több kupac gyűlik 

össze. Ha nincs még kardod, vagy szablyád, eltehetsz egyet 

magadnak, mindenki természetesnek tartja ezt. (A szablyát I. 

kategóriás fegyverként használhatod). Emellett eltehetsz egy 

kerek pajzsot is, mely 1 sebzésérték levonást jelent ellenfeled 

számára, ha eltalálna téged. Emellett a katonáktól kapsz egy 

zacskót is, melyben 20 csengő aranypénz van. 

-Győztünk! Győztünk! Éljen Hunyadi! –kiáltják a győztes hajdúk 

mindenünnen.  

-Ezt neked köszönhetjük! A te szavadra jelent meg a nagy törökverő- 

mondja odamenve hozzád a várkapitány. -Téged nem ismerlek, 

korábban sosem láttalak a katonáim között. Ez már akkor is feltűnt, 

mikor a kapunál találkoztunk. Ki vagy te, hogy kerültél közénk? 

Elmeséled neki történeted, amiből persze egy szót sem ért. -A 

várban lévő pap, Szabolcs atya egy misztikus jezsuita szerzetes, aki talán 

tud segíteni neked. -mondja neked, miközben odahívja az ágyúknál 

tüsténkedő egyik páncélos alakot. A jó ötven esztendős, markáns 

arcú pap alázatosan meghajolva köszönt téged. Elmesélve 

történeted, azt javasolja menj vissza a várkapu felett lévő 

ostromfolyosóra. Hátha ott megint megnyílik előtted az idő- és a 

tér kapuja, így talán visszajuthatsz az évszázadok múlva épült 

Historikus Várcsoportba.  

Mielőtt visszamennél, a várnép ellát minden finomsággal. 

Degeszre eszed magad a győzelem örömére nyársra húzott ökör 

húsából és kissé meg is mámorosodsz a jófajta Egri Bikavértől 



amivel leitatnak. Visszanyered összes elvesztett életerő pontjaidat 

és kapsz négy adag élelmet, meg egy flaska pálinkát (ez utóbbi, ha 

megiszod négy életerő pontodat adja vissza).   

Éjfélkor felmész a kapu feletti ostromfolyosóra és elindulsz rajta 

végig. Félúton úgy érzed, mintha kifordult volna a világ. 

Homályosan látsz mindent magad körül, mikor kitisztul a kép 

magad előtt látod a Historikus Várkastély kapufolyosóját. Elindulsz 

a mára a Gótikus Épülethez tartozó kaputorony ajtajához. 

Lapozz az V/1. Fejezet 1-re. 

 

 

 



V.  FEJEZET 

 

 

 

Melyben bejárod a Gótikus Épület minden zegét-zugát és 

újabb varázslatos élményekben lehet részed. 

 



 

V/1. Fejezet 

 

 

 

 

 

 

 

A Kaputorony és lakói. 



 

1 

A toronyajtó egy ablakokkal ellátott, a beszüremlő holdfénytől és 

a falakon elhelyezett égő fáklyáktól megvilágított őrszoba-félébe 

nyílik. A szoba közepén egy asztal mellett két zöldbőrű, pikkelyes 

groteszk figura ül. A szobában egy másik faajtó is található, a 

neked bal kézre eső falon, illetve egy csigalépcső vezet le és fel 

egyaránt. Az asztalon különféle pénzérmék és csontdarabok 

hevernek kupacokban. A két őr csontdobálós  játékát zavartad 

meg éppen. Ahogy rájuk nyitottad az ajtót, bosszúsan állnak fel 

kedvelt szórakozásukból. Ennek nem nagyon örülnek, még 

kevésbé ittlétednek. Mindkettő kétélű, karcsú pengéjű karddal 

van felfegyverkezve, melyek a lények alacsony, de karcsú 

termetéhez (kb. 1.5 méter magasak) igazítva rövidebb 

pengehosszal bírnak. 

-Hé idegen, hát te hogy kerülsz ide? -mondja sipítóan vékony 

hangján egyikük. -Bár ez minket egyáltalán nem érdekel. Ha tovább 

akarsz menni, fizess nekünk tíz-tíz aranyat fejenként, aztán ábelesz-

kóbelesz, erigy amerre akarsz! Különben miszlikbe aprítunk és 

csontjaiddal remekül eljátszogatunk majd. 

El kell döntened, mit teszel. Ha fizetsz ahogy kérte, lapozz a 2-re. 

Ha nem vagy hajlandó fizetni és úgy döntesz harc árán jutsz be az 

épület további részeibe, lapozz a 3-ra. 

 

 



2 

Leszámolod a két groteszk vékony, hosszú ujjú karmos mancsába 

az aranyakat, úgy érzed mintha a bőrödet nyúznák. -No erigy! -

sipítja valamivel barátságosabb hangon feléd az apró lény, és a 

szobából kivezető másik ajtóra mutatnak. Elindulsz hát erre. 

Lapozz az V/2. Fejezet 1-re. 

 

3 

A két groteszk nem ijed meg előhúzott fegyvered láttán, hanem 

felkészülten várják támadásodat. Küzdj meg velük egyszerre. 

Kardjaik, rövidebb hosszuk miatt II. kategóriás fegyvernek 

minősülnek. 

Első Groteszk Őr     Harcérték: 6     Életerő: 8 

Második Groteszk Őr     Harcérték: 7     Életerő: 6 

Ha győzöl, lapozz a 13-ra.  

4 

Az asztalon, a groteszkek játékához faragott-csiszolt csontdarabok 

mellett, találsz ötven réztallért. A fal mellett egy szekrényben két 

rend, a groteszkek által is hordott egyenruha-félét találsz. Ez egy 

testre simuló bőrnadrágból és egy szegecsekkel kivert 

bőrmellényből áll. Azonban mérete az alacsony és vékony 

groteszkekhez igazodik, így te nem igazán tudod használni. 

Emellett találsz még egy bambusz fúvócsövet is, három tűhegyű 

lövedékkel. Ezt elteheted magadnak, ha akarod.  



Miután végeztél kimehetsz a másik ajtón át (lapozz az V/2. 

Fejezet 1-re), illetve, ha még nem tetted felmehetsz a csigalépcsőn 

(lapozz az 5-re), vagy lemehetsz azon (lapozz a 7-re). 

 

 

 

5 

A lépcső egy poros padlástérbe vezet. Amit elképzelni csak lehet 

lim-lomot az mind megtalálható itt. Sérült, rongált bútordarabok a 

leszakadt ajtajú szekrénytől kezdve a törött lábú széken át a 

pókhálólepte ruhafogasig. Első ránézésre nem tudod 

megállapítani,  akad-e köztük valami használható holmi, akkora a 

zsúfoltság. Ha úgy gondolod érdemes lenne átkutatni a 



padlásteret, hátha találsz valami használható holmit is, akkor 

lapozz a 6-ra. Ha inkább távoznál innét és az őrszobát elhagynád 

a másik ajtón át, lapozz az V/2. Fejezet 1-re. Ha az őrszobán át a 

csigalépcsőn lemennél, (és még nem tetted) lapozz a 7-re. 

6 

A toronypadlás átkutatása sok idődbe és energiádba kerül. El kell 

fogyassz egy adag élelmet, vagy különben vonj le magadtól 4 

életerő pontot a fáradság miatt. A sok ócska bútordarab közt 

felfedezel egy viszonylag jó állapotú szuszékot is, melynek fedelét 

felnyitva, mindenféle iratot találsz benne. Az iratok közt egy 

merített papírból készült tekercs talán hasznodra lehet még, egy 

térkép az. Kigöngyölve egy erdőt látsz rajta, melyet 

pókhálószerűen szőnek keresztül az erdei utak, ösvények. Az 

erdő neve a térkép szerint: Hársfanyergi Erdő. A térképhez írt 

szöveg szerint ebben az erdőben kószáló vándornak nagy 

segítségére lehet egy farkas és egy kerecsensólyom, melyek a vár 

Öregtornyában laknak. Ha gondolod elrakhatod a térképtekercset 

és elhagyod a padlást. Az őrszobából kimehetsz a másik ajtón át 

(lapozz az V/2. Fejezet 1-re), vagy lemehetsz a csigalépcsőn (ha 

még nem tetted volna). Ez utóbbi esetben lapozz a 7-re. 
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A csigalépcső egy üres előszobába ér, ahonnét tovább vezet lefelé. 

A szobából egy csúcsíves üvegajtóajtó nyílik, felette felirat: 

AJÁNDÉKBOLT. Az ajtóra merőleges falon egy nagyobb, kívül 

rácsozott ablak, melyen kinézve látod a rostélyos várkaput, 



melyen a kastélyba bejöttél. Mit teszel? 

Visszamész az őrszobába, lapozz a 13-ra. 

Belépsz az AJÁNDÉKBOLT feliratú ajtón, lapozz a 8-ra. 

Továbbmész a csigalépcsőn lefelé, lapozz a 10-re. 
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Az ajtó egy üzlethelységnek berendezett tágas terembe nyílik. A 

falak mentén polcok, a terem közepén állványok roskadásig rakva 

mindenféle termékkel. A terem másik végében egy pult is 

található. Ahogy belépsz hirtelen előugrik mögüle egy manószerű 

női alak. - Üdvözöllek üzletemben kedves Vándor! - sipítja éles 

hangján köszöntésként - Kérlek nézz szét és válasz mi kedvedre való!   

Miután te is köszöntöd őt, hadarva tovább folytatja mondandóját - 

Nagyon jó erdőjáró felszereléseim vannak, minek nagy hasznát veheted. 

Potom áron, húsz csengő aranyért már viheted is! - bár fogalmad sincs 

egy várkastélyban mire kellhet neked az erdőjáró felszerelés, azért 

megköszönöd kedvességét. Ha úgy döntesz megveszed az 

erdőjáró felszerelést, lapozz a 9-re. Ha inkább elhagyod az 

üzlethelységet, és az őrszobába visszamész, lapozz a 13-ra. Vagy, 

le is mehetsz a csigalépcsőn, lapozz a 10-re. 
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Az erdőjáró felszerelés egy pár erős bakancsból, egy lópokrócból, 

csáklyából, hozzá húsz méter hosszú kötélből, egy túrabotból, egy 



iránytűből, egy kisebb gombászó-kosárból, egy flaska pálinkából 

(ahogy a boltos asszony mondja "szíverősítőből") áll mely 

elfogyasztása négy életerő pontot ad vissza és kapsz hozzá egy 

erős vászonból készült, öblös hátizsákot. Ebbe gyömöszölve 

viszed el a cuccot. Ha kijutsz innen első dolgod lesz egy erdei 

túrát megtenni, határozod el magadban. Bár van egy olyan 

érzésed, erre előbb is sor kerül. A boltot elhagyva lemehetsz a 

csigalépcsőn (ha még nem tetted), ez esetben lapozz a 10-re. Vagy 

vissza is mehetsz az őrszobába, lapozz a 13-ra.  
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A csigalépcső egy nyirkos, sötét pincehelységbe vezet. 

Viharlámpáddal kell világíts, hogy láss is valamit. A talaj olyan 

mintha felásott virágföld lenne. Az egyik sarokban egy gödröt 

látsz, amennyiben a félhomályban ezt ki tudod venni. Ezen túl 

semmi érdekes nem kelti fel figyelmed. Ha úgy gondolod 

érdemes lenne megvizsgálni a gödröt, lapozz a 11-re. Ha 



elhagynád a pincét és visszamennél az őrszobába, lapozz a 13-ra. 
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Ahogy közeledsz a gödör felé rossz érzés kerít hatalmába. Azt 

súgja neked a lelked mélye menj innen minél gyorsabban. Ha így 

teszel és visszamész az őrszobába, lapozz a 13-ra. De tovább is 

mehetsz a gödör felé, lapozz a 12-re. 
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Ahogy haladsz a gödör felé, hirtelen úgy érzed mintha mozogna a 

föld alattad. Lenézve látod, combnyi vastag férgek bújnak elő 

sorra földből és tekergőznek feléd. Ezek Húsevő Giliszták, akiket a 

torony groteszk őrei tartanak és te pont a fészkükbe keveredtél. 

Ha életben akarsz maradni meg kell küzdj velük, a rád támadó 

gilisztákat egy ellenfélként számold. Irtózatos létszámuk miatt 

legyőzni nem tudod őket, hanem ha három fordulót megnyertél, 

az azt jelenti sikerült visszajutnod a csigalépcsőhöz és távozol 

innen. Ha ellenfeleid nyernek meg előbb három fordulót, akkor a 

földre rántanak és vagy egy hétig lakmároznak húsodból. (Ez 

esetben kalandod itt véget ért) 

 

Húsevő Óriásgiliszták     Harcérték: 8 

Ha győzöl visszamehetsz az őrszobába, lapozz a 13-ra.  
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Az őrszobából kimehetsz a másik ajtón át, mint amin bejöttél ide 

az ostromfolyosóról (lapozz az V/2. Fejezet 1-re), vagy ha még 

nem tetted volna, átkutathatod a helységet (lapozz a 4-re), a 

csigalépcsőn felmehetsz (lapozz az 5-re), vagy lemehetsz (lapozz a 

7-re). 

 

 



V/2. Fejezet 

 

 

 

A halászati kiállítás, mely olyan perspektívákat rejt magában, 

amit nem is sejtesz. Itt találkozhatsz két különös emberrel is. 
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Az ajtó felett egy felirat hirdeti: HALÁSZATI KIÁLLÍTÁS. 

Kinyitva az ajtót egy hosszú oszlopokkal bükkerdőszerűen 

alátámasztott gótikus terem egyik végében találod magad. Az ajtó 

a csarnok egyik hosszabb falán található, az tőled jobbra nyúlik el. 

Bal kéz felől egy diorámát látsz, mely egy a hajdani 

mocsárvilágban élt pákászok (halászok) tanyáját mutatja be.  A 

falakon nagyméretű, színes ólomüveg berakásos ablakok engedik 

be a sejtelmes holdvilágot. Az ablakok előtt nagy tárlók, 

mindenféle halászati eszközökkel, halak és egyéb vízi állatok 

preparátumaival. A csarnok túlsó oldalán egy csúcsíves boltív 

keretez egy nagy kétszárnyú kaput, mely felett a felirat: 

ÖREGTORONY. 

Hirtelen olyan furcsa inger fog el, hogy lépj be a diorámába és 

nyisd ki a pákászkunyhó ajtaját. Ha így teszel, lapozz a 2-re. Ha 

inkább más kiállított tárgyakat szemlélnél meg a kiállításban, 

lapozz a 33-ra . Ha elhagynád a kiállítótért az ÖREGTORONY 

feliratú ajtón át, lapozz az V/3. Fejezet 1-re. 
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A pákászkunyhó deszkaajtaját kinyitva egy egyszerűen 

berendezett kis lakóhelység-félét találsz. A nádból készült 

sátortető és egyúttal fal mellett egy-egy szalmazsákkal fedett ágy 

található, előtte egy kis asztal két székkel. A másik oldalt tűzhely 

áll. Az egyik ágy kényelmesnek tűnik, kedved volna belefeküdni 



egy fél órára, hogy kipihend eddigi fáradalmaid. Ha így teszel, 

lapozz a 3-ra. Ha inkább elhagynád a kunyhót és a diorámát és 

inkább más kiállított tárgyakat szemlélnél meg a kiállításban, 

lapozz a 33-ra. Ha elhagynád a kiállítótért az ÖREGTORONY 

feliratú ajtón át, lapozz az V/3. Fejezet 1-re. 

 

3 

Ahogy leheveredsz, ólmos fáradság vesz erőt rajtad. Nem telik 

bele két perc és már az igazak álmát alva fújod a kását. Mikor 

felébredsz, fogalmad sincs mennyit aludtál. Azt rögvest 

észreveszed, hogy a kunyhó ajtaja felett lévő füstelvezető nyíláson 

át sziporkázó Napfény árad befelé. Kintről számodra kellemes, de 

itt mégis furcsa zaj üti meg füledet. Béka kuruttyolás, vízimadarak 

csicsergése, vadkacsák hápogása adja tudtodra, hogy természetes 

víz van a közelben. "Mi a fészkes fülemüle zajlik itt?"- gondolod 

meglepve, hiszen tisztán emlékszel, hogy egy múzeumi 

kiállítótérben voltál elalvásod előtt. Kinyitva a kunyhó ajtaját, 

még jobban fokozza meglepetésed az eléd táruló látvány. A 

kunyhó egy vízparton elterülő ligetes galériaerdő tisztására nyílik. 

A kunyhó előtt kiterített hálók, szigonyok, zsinórra fűzött horgok 

és szárított halak tetemei láttatják veled, itt valakik aktív 

halászattal keresik meg betevő falatjukat. 

A fehértörzsű nyírfáktól, mocsári tölgyektől és egy nádastól 

környül ölelt tisztásról két út vezet el. Az egyik sűrű nádason 

keresztül halad, valószínűleg a közelben lévő víz partjához. A 

másik az ellenkező irányban, az erdőbe vezet. El kell döntened, 



mit teszel? 

Semmit, visszaheveredsz a kunyhóban lévő egyik ágyra és várod 

hátha történik valami, lapozz a 4-re. 

Elindulsz a nádasba vezető ösvényen, lapozz a 12-re. 

Elindulsz, de a másik ösvényen, be az erdőbe, lapozz az 5-re. 
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Úgy érzed itt már semmi dolgod, ezért visszamész a 

pákászkunyhóba. Ahogy lefekszel a szalmazsákkal fedett priccsre, 

megint csak ólmos fáradság vesz erőt rajtad. Perceken belül 

mélyen elalszol, s mikor felkelve kimész a kunyhó ajtaján, újból a 

halászati kiállítóteremben találod magadat.  



Ha akarod megszemlélheted a kiállított tárgyakat, lapozz a 33-ra, 

vagy elhagyhatod a kiállítótért az ÖREGTORONY feliratú ajtón 

át, lapozz az V/3. fejezet 1-re. 
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A magas fűvel benőtt, és időnként sűrű cserjékkel tarkított ritkás 

tölgyesben haladva egy mérföldnyi út megtétele után egy kis 

leágazó ösvényre leszel figyelmes. Ha erre kívánod folytatni 

utadat, lapozz a 6-ra. Ha továbbra is azon az úton haladsz, melyen 

elindultál a pákásztanyától, lapozz a 7-re. 
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Az ösvény sűrű bozótos közt vezet. Nagyon kell vigyázz, hogy a 

cserjék tüskés ágai ne sértsenek meg, vagy tépjék el ruhádat. 

Ahogy haladsz egyre beljebb, az út egyre kevésbé nyomon 

követhető. Végül egy cirka öt méter átmérőjű, másfél méter mély 

gödörnél ér véget. Ahogy kiverekszed magad a cserjék közül, 

máris bele kell vetned magad egy újabb verekedésbe. Nádi 

farkasok, vagy ahogy az öregek mondták toportyánok fészkére 

bukkantál. Két állat él itt, ezek megvadult dühvel támadnak rád. 

Küzdj meg velük egyszerre! A toportyánok fogakkal és karmokkal 

harcolnak ellened, melyek sebzése a III. kategóriás fegyvernek 

felel meg. 

Első Toportyán     Harcérték: 7     Életerő: 8 

Második Toportyán     Harcérték: 6     Életerő: 10 



Ha győzöl visszamész az ösvény leágazásáig és folytathatod 

utadat az erdőben (lapozz a 7-re), vagy visszamész a 

pákászkunyhóhoz és elindulsz a másik, nádasba vezető úton, 

lapozz a 12-re. 
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Az erdei út tovább tekereg, a tölgyeket fehér kérgű nyírfák és  

imitt-amott fűzek kezdik felváltani. Ahogy hallgatod az 

énekesmadarak csicsergését, a harkályok kopácsolását, a 

ragadozó héják vijjogását egyszer csak valami nagyobb és 

elementárisabb, bőgésszerű hangorkán nyom el minden más zajt a 

környéken. Ahogy haladsz előre az úton, a bőgés egyre 

hangosabban adja tudtodra, a madarakon kívül nagyobb vadak is 

tartózkodnak az erdőben.  

Eleinte arra gondolsz szarvasbikák küzdhetnek valami tisztáson a 

tehenekért. Végül el is érsz egy tisztást, ahol valóban kegyetlen 

harc dúl. Azonban a küzdő felek nem szarvasok, hanem két 

hatalmas bika, az egyik szürkés-fehér, a másik koromfekete színű. 

Félelmetes még nézni is, ahogy a két hatalmas, izmos jószág 

egymásnak feszülve igyekszik kibillenteni a másikat 

egyensúlyából. Hosszúra nyúlt tusakodás után úgy tűnik a fekete 

színű bika kerekedik felül, mikor egy hang megszólal a fejedben: 

-Kérlek segíts! Vágd el a fekete bika horgasinát! 

Ha megteszed amit a titokzatos hang kér tőled, lapozz a 8-ra. Ha 

inkább itthagyod a két küzdő állatot távozhatsz a tisztásról, de 

csak amerről jöttél, és megnézhetd a nádi ösvényt is, lapozz a 



12-re. 
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Igyekszel úgy odaosonni, hogy az ijesztően nagy fekete rém ne 

vegyen észre. Mikor a közelébe érsz, pengéddel mélyen 

belehasítasz a horgasinába, és a fenevad lábából sötétszínű vér 

bugyog elő. Hamarosan megtántorodik a sebtől, és így ellenfele 

fölé tud kerekedni és felöklelve legyőzni őt. Ahogy véget ér a 

harc, furcsa látványban lesz részed. Nagy köd telepedik 

hirtelenjében a tisztásra, mikor elszáll a két bikának nyomát sem 

látod, csak egy rongyos ruhába öltözött ember fekszik a fűben. 

Nyöszörgések kíséretében felül, majd talpra áll. Odafordulva 

hozzád megszólít: -Köszönöm vándor, hogy segítettél nekem ellenfelem 

legyőzésében. -csodálkozó tekintetedre tovább folytatja -Tudod amit 

láttál a táltospróbám volt, melyben ellenfelem fekete bika képében keresett 

fel, nekem pedig fehér bikává változva kellett megküzdenem vele. Most 

már igazi táltossá váltam. Segítségedért cserébe kérdezz tőlem amit 



akarsz, ha tudok segítek. 

Mit kérdezel tőle? 

Tud e neked segíteni abban, hogy kijuss a várkastélyból, lapozz a 

9-re. 

Tud-e valamit egy bizonyos másik világról, lapozz a 10-re. 

Mi található itt és kik élnek még a vízparton, lapozz a 11-re. 
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Elmesélve történetedet a várkastélyban nem nagyon érti, hiszen 

ahogy mondja a közelben semmiféle várkastély nem található. 

Viszont azt tudja, hogy létezik egy bizonyos másik világ, erről 

szívesen mesél neked. Lapozz a 10-re. 
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Az a bizonyos másik világ átjárható ugyan földi halandók 

számára is, de ennek megvannak a feltételei. A mi világunkkal az 

Égigérő Fa köti össze, ráadásul azt csak egy győzhetetlen 

táltoslóval lehet megmászni. Ha találsz ilyen lovat, bizton 

megmászhatod ezt a fát. Ha akarod kérdezheted még, található itt 

és kik élnek még a vízparton (lapozz a 11-re). Vagy ha végeztél 

visszamehetsz a pákászkunyhóhoz (lapozz a 4-re), illetve 

megnézheted még mi van a nádasba vezető úton (lapozz a 12-re) 
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Elmondja, itt az erdőben számodra nem sok hasznosat találsz. A 

pákászkunyhó két nemrég ideköltözött különös halász emberé, 

akik rendszeresen kijárnak a közeli Pelso tóra halászni. - Ettől még 

nem különlegesek, gondolhatnád- teszi hozzá a frissen táltossá vált 

férfi- A különlegességük abban van, úgy gondolom ők valamiféle szent 

emberek. Megérzem az ilyet. Simonnak és Jánosnak hívják őket. Ha 

beszélni akarsz velük, lenn lesznek a Pelso partján, a kunyhójuktól 

egyenes út vezet oda. Ha arra járnál jól vigyázz! Ne kövesd a fényt a 

nádi ösvényen, lápi lidércek akarják vesztedet.  

Megköszönve útbaigazítását, elindulsz vissza a kunyhóhoz, 

onnan a nádason át vezető úton a vízpartra, lapozz a 12-re. 
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A nádason átvezető úton nagyon kell figyelned a talajt lábod alatt. 

A keskeny ösvény mentén ki tudja mi húzódik. Nem véletlen, 

hogy hajdanán a tatár, a török, vagy a labanc elől menekülő 

emberek itt találtak menedéket. Ha valaki nem vigyáz kellőképen 

hová lép, könnyen rajtaveszthet.  

Ahogy haladsz egy kis leágazó ösvényt veszel észre. Mellette 

hirtelen halvány izzás ragyog fel. Elő-elő bukkan, majd eltűnik az 

ösvény mélyén. Lehet, hogy valami egyszerű fényjáték, de az is 

lehet, hogy Lidércfény. Úgy tűnik valamit mutatni akar neked. Ha 

követed, lapozz a 13-ra. Ha inkább tovább mennél utadon, lapozz 

a 14-re. 
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A fénynyaláb előtted táncol, s te követni kezded. A talaj a lábad 

alatt egyre nedvesebbé válik. Végül belezuhansz egy sárgödörbe. 

A Lidércfény (mert az volt) hirtelen eltűnik. Csak addig élt, amíg 

sikerült elcsalnia az elővigyázatlan utazókat. Viszont eltűnésével 

nem sokat nyertél, hiszen nyakig süllyedtél a sárgödörben. Tégy 

erő, majd ügyességpróbát! Ha mindkettő sikeres, kijutottál a 

sárgödörből és visszamész az ösvényhez, ahonnét ide jöttél, 

lapozz a 14-re. Ha nem sikerül valamelyik próba, vagy egyik sem, 

akkor belesüllyedsz a sárba és megfulladsz. Kalandod itt véget 

ért. 
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A nádasban tekergő ösvény végül egy cölöpökre épített 

deszkapallóhoz vezet. A pallóra lépve a környéken kuruttyoló 

békák kórusán át is hallani a faalkotmány recsegését-ropogását, 



mellyel lépteidre válaszol. A palló - többször is elkanyarodva- 

végül egy kikötőmólóban ér véget. A mólon éppen két halász 

tüsténkedik a bakhoz kötött kis vitorlás halászbárka körül. A 

móló előtt hatalmas víztömegként terül el egy nagyon szép tó 

zöldes-kék tükre. 

A halászok jöttödre rögtön felfigyelnek. Az egyik egy szakállas, 

tagbaszakadt, a másik  szinte lányos arcú férfi, ez utóbbi 

ifjúkorának hajnalát taposhatja éppen. Mindkettőből árad valami 

földöntúli, misztikus kisugárzás. Olyan érzés kerít hatalmába, 

mintha láttad volna őket már valahol. 

- Légy üdvözölve Vándor a Pelso-tó partján. Simon vagyok a halász a 

testvérem pedig János-mondja a tagbaszakadt férfi. - Hogy a fene 

vinné el, hetek óta alig fogunk valami fia halat magunknak!  

-Vigyázz a szádra testvér! A Mester biztosan megdorgálna érte, hogy így 

beszélsz.- vágja oda neki az ifjú halász. 

- Igazad van, elragadott az indulat- mondja amaz lecsendesülten. 

-Bár bizton állítom, valamiféle ördögi lény garázdálkodik a környéken. 

Megkérdezed tőlük, miről is van szó tulajdonképpen. Az ifjabb 

elmeséli, nincs egy éve, hogy ideérkeztek. Valójában nem halászni 

jöttek, hanem mesterüknek, Jézus Krisztusnak tanításait hirdetni. A 

halászattal napi betevőjüket igyekeznek biztosítani, és a 

maradékot szétosztják a szegények között. Régebben kosárszámra 

vitték a kifogott halat a szegényeknek. Ha valaki át akart kelni a 

tavon azt is átvitték. Közben hirdették Jézus tanításait és 

keresztelték meg az új hitre térőket. De az utóbbi időben alig 

fognak annyit, amit meg bírnak enni. Ráadásul egész napjukat a 



vízen töltik ezért a kevés fogásért is. -Vándor, segíthetnél nekünk. 

Neked nem kell napestig halásznod, megnézhetnéd mi történt a víz alatt. 

Mitől ez a kevés fogás? Tényleg valami ördögi lény garázdálkodik itt? A 

Mester ránk ruházott hatalmával élve megtehetjük, hogy a víz alatt is 

tudj lélegezni, míg fel nem jössz a felszínre. 

Ha segíteni akarsz a két halásznak, és víz alá merülve megnézed 

mi történik a víztükör alatt, lapozz a 15-re. Ha nem vissza kell térj 

a pákászkunyhóhoz, lapozz a 4-re. 
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A halászok tarisznyájából egy butykos kerül elő, mellyel 

megkínálnak. -Húzd csak meg bátran! Kopoltyúfőzetünk segítségével a 

víz alatt tudsz maradni, amíg fel nem jössz a felszínre. - Csomagjaid 

lepakolva, csak fegyvered viszed magaddal. A butykost 

meghúzva a mólóról a vízbe veted magad. A víz alá merülve 

furcsa csiklandós érzés jelentkezik mindkét füled mögött. Ahogy 

ujjaddal kitapogatod, meglepve fedezed fel: kopoltyúid nőttek, 

minek köszönhetően a vízben való légzés nem esik nehezedre. 

Ráadásul a főzet hatására a látásod is jóval élesebb, több száz 

méterre is tisztán ellátsz a zavaros vízben.  

A mólónál jó öt méter mély lehet a víz. Az egyre mélyebbre 

merülő víz alatti táj két arcát mutatja neked. Tőled balra sűrű 

hínáros terül el, a beszüremlő fény nagyon ritkásan hatol be az 

erdőszerű növényzet közé. Tőled jobbra homokos a tó medre, az 

aljzat a sivatagi dűnékhez hasonlóan hullámos. Ez a rész nagyon 

jól belátható. Két itt látható objektum is magára vonja figyelmed. 



Mindkettő egy-egy hajóroncsnak néz ki. A közelebbi, körülbelül 

ötven méterre egy kisebb csónak, mintha ülne is benne valaki. A 

másik hajó vagy ötszáz méterre, a hínárerdő szélén fekszik. Jóval 

nagyobb lehet a közeli kis csónaknál, bár csak a körvonalait bírod 

innen kivenni. Ha valóban valamiféle ördögi lény garázdálkodik 

itt, akkor úgy érzed csakis ott bújhatott meg. Milyen irányból 

próbálod megközelíteni a hajóroncsot.  

Ha a homokos meder mentén, útközben átvizsgálva a közelben 

lévő kisebb csónak roncsait is, lapozz a 16-ra. Ha úgy véled, jobb 

lenne inkább, igaz nem kis kerülőt megtéve, de a hínárerdő 

sűrűjében menni, hogy ne vegyenek észre a hajóroncsból, lapozz a 

23-ra. Választhatod azt a megoldást is, hogy a hínárerdő szélén 

haladsz egy darabig, ekkor egy ideig még takarásban lehetsz. Ez 

esetben lapozz a 19-ra. 
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Ahogy a iszapos-homokos aljzat felett krallozol egyre közelebb 

érsz a kisebb hajóroncshoz. Amennyi megmaradt belőle, abból 

tisztán ki tudod venni egy lapos fenekű ladik maradványait. A 

ladik padján ott találod annak gazdáját is, legalább is földi 

maradványait. A csontvázzá vált tetem kezében egy hosszúnyelű, 

kétágú szigonyt fedezel fel. A szigony a ladikroncs és a csontváz 

állapotához viszonyítva feltűnően jó állapotban van. Ha akarod 

elveheted a csontváz kezéből a szigonyt, ez esetben lapozz a 17-re. 

Ha kitartóan továbbhaladsz a másik hajóroncs felé, lapozz a 18-ra. 
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Ahogy hozzáérsz a csontváz által görcsösen szorongatott szigony 

nyeléhez, annak kezei nem kis döbbenetedre megmozdulnak. A 

csontváz életre kelt! Viszont nem az történik amire számítasz, a 

csontváz nem támad meg. Helyette átadja neked a fegyvert, majd 

eltűnik, mint a kámfor. Meglepődve továbbúszol a másik roncs 

felé, lapozz a 18-ra.  
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Továbbúszol a másik hajóroncs felé. Ahogy közeledsz hozzá, 

egyre inkább kivehető annak formája. Valamikor egy szép, kecses 

kétárbocos teherhajó lehetett, mára azonban árbocaiból csak két 

víztükör felé meredő csonk maradt. A hajó orránál egy hatalmas 

lyuk tátong, tudtul adva minek köszönhető, ittléte. A roncs körül 



három torpedó-formájú hal köröz, mintha őrködnének a terület 

felett. Jöttödre ők is elkezdenek feléd úszni. Közelebbről már jól 

látod, három természetellenesen nagy fogassülő az illető, kik úgy 

látszik nem ismerik a tréfát. Küzdj meg velük egyszerre! 

Első Fogassüllő     Harcérték: 7     Életerő: 6 

Második Fogassüllő     Harcérték: 6     Életerő: 7 

Harmadik Fogassüllő     Harcérték: 7     Életerő: 7 

Ha győzöl, lapozz a 25-re. 
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A hínárerdő ritkásabb szélén haladva még mindig takarva vagy 

valamelyest és kevésbé áll fenn a veszélye annak, hogy eltévedj, 

vagy belegabalyodj a sűrűbe. Így viszonylag biztonságban elég 

közel tudsz jutni a roncshoz. A víz alatti erdő növényzete közt 

megbújva jól ki tudod venni a hajóroncsot. Valamikor egy szép, 

kecses kétárbocos teherhajó lehetett, mára azonban árbocaiból 

csak két víztükör felé meredő csonk maradt. A hajó orránál egy 

hatalmas lyuk tátong, tudtul adva minek köszönhető, ittléte. A 

roncs körül három torpedó-formájú nagy hal köröz, mintha 

őrködnének a terület felett. Ahogy szemléled őket nem veszed 

észre a közeledben, növényzet közt megbúvó veszedelmet. Tedd 

próbára ügyességed! Ha a próba sikeres, lapozz a 20-ra. Ha nem, 

lapozz a 21-re. 
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Ösztöneid azt súgják valami nincs rendben. Az utolsó pillanatban 

hirtelen megfordulsz és szembe találod magad egy óriási méretű 

ragadozó hallal, mely torpedó-szerű testével épp téged vett célba. 

Villámgyors reflexeidnek köszönhetően sikerül kitérned támadása 

elől. Ekkor jobban szemügyre véve látod, hogy csőrszerű szájában 

tűhegyes fogak sorakoznak. Pikkelyes, zöldes színű bőrének 

csíkos mintázata pedig tökéletesen beleolvad a növényzetbe. 

Hiszen ez egy csuka, állapítod meg zoológiai ismereteidet 

előbányászva. Ez rendben is volna, a gond csak az, hogy normál 

körülmények között másfél méternél nem nő hosszabbra, ez meg 

legalább három méteres. De ezen talány okán nem nagyon van 

időd töprengeni, ugyanis a cápányi méretű ragadozó újból neked 

támad. Küzdj meg vele!  

Portyázó Őrcsuka     Harcérték: 8     Életerő: 6 

Ha győzöl, lapoz a 22-re. 
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Hirtelen éles fájdalmat érzel a lábodban, vesztesz négy életerő 

pontot! Ahogy megfordulsz egy cápaméretű, torpedótestű hal 

mart beléd, tűhegyes fogaival. Jobban szemügyre véve látod, 

hogy csőrszerű szája van, pikkelyes, zöldes színű bőrének csíkos 

mintázata pedig tökéletesen beleolvad a növényzetbe. Hiszen ez 

egy csuka, állapítod meg zoológiai ismereteidet előbányászva. Ez 

rendben is volna, a gond csak az, hogy normál körülmények 

között másfél méternél nem nő hosszabbra, ez meg legalább 

három méteres. De ezen talány okán nem nagyon van időd 

töprengeni, ugyanis a cápányi méretű ragadozó újból neked 

támad. Küzdj meg vele!  

Portyázó Őrcsuka     Harcérték: 8     Életerő: 6 

Ha győzöl, lapoz a 22-re. 
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Ahogy a természetellenesen nagy méretű csukával harcoltál, 

mások is felfigyeltek akciótokra. A hajó körül köröző három 

másik ragadozóhal, szintén cápányi méretű, bár a csukánál 

valamivel kisebbek. Ezt a három óriás méretű Fogassüllőt a 

csukához hasonlóan szintén a hajó őrzésére rendelte ide valaki. A 

fogassüllők látva a döglött csuka tetemét, ügyet sem vetve rád 

rögvest nekiesnek felfalni ősi riválisukat. Ezt kihasználva 

könnyedén meg tudod közelíteni a hajóroncsot, lapozz a 25-re. 
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A sűrű hínáros egyre inkább gyermekkori rémmeséid sötét 

erdeire emlékeztet. Nemcsak ijesztő, de egyre áthatolhatatlanabb 

is, ahogy haladsz tovább sötétzöld, nyálkás növények közt. 

Pengéddel megpróbálsz utat vágni magadnak, de végül az csak 

belegabalyodik a kígyózó növények közé. Nagy nehezen 

kiszabadítod onnan, minek következtében vesztesz három életerő 

pontot. Nyilvánvaló erre nagyon nehezen fogsz tudni tovább 

haladni. Ha ennek ellenére mégis tovább folytatod utad a 

hínárerdő sűrűjében, lapozz a 24-re.  

Ha visszamész a mólóhoz és a a homokos meder mentén 

közelíted meg célodat, útközben átvizsgálva a közelben lévő 

kisebb csónak roncsait is, lapozz a 16-ra. Választhatod azt a 

megoldást is, hogy a hínárerdő szélén haladsz egy darabig, ekkor 

egy ideig még takarásban lehetsz. Ez esetben lapozz a 19-re. 
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Az áthatolhatatlan víz alatti erdő egyre jobban igénybe vesz 

téged. A folyamatos hínárvágás során úgy elfáradsz, hogy 

kénytelen vagy megállni pihenni. Annyira kimerült vagy, hogy 

nem veszed észre, az indaszerű vízinövények a karod és a lábad 

köré tekergőznek. Jó fél napot töltesz ebben az élő csapdában, 

mikor a növényzet mozgásából látod valaki közelít feléd. Beléd 

nyilal az ijedség, ahogy észreveszed két sellő csontváza az! 

Csontos ujjaikkal kioldoznak a gyilkos növények bilincséből, majd 

hihetetlen erővel hátracsavarják a karod, megkötöznek és hónod 



alá karolva, farokuszonyuk maradványival hajtva magukat 

megindulnak veled.  

A hínárerdőből kiérve a nagy hajóroncs felé visznek. Ahogy 

közeledtek hozzá, egyre inkább kivehető annak formája. 

Valamikor egy szép, kecses kétárbocos teherhajó lehetett, mára 

azonban árbocaiból csak két víztükör felé meredő csonk maradt. 

A hajó orránál egy hatalmas lyuk tátong, tudtul adva minek 

köszönhető, ittléte. A roncs körül három torpedó-formájú hal 

köröz, mintha őrködnének a terület felett. Úgy néznek ki, mintha 

fogassüllők lennének, csakhogy ezek cápányi méretűek.  

Jöttötökre rá sem hederítenek, a kísérőid a hajó fedélzetéhez 

visznek. A hajó rakterének nyílása félig nyitva van, azon keresztül 

betuszkolnak téged. Ahogy süllyedsz lefelé a félhomályban egy 

hatalmas fejet látsz, amely emlékeztet arra a leső harcsa trófeára, 

melyet egy halászcsárda cégéreként láttál egyszer. Csakhogy az 

sokkal kisebb volt. A méternyi széles száj hatalmasra tárul, és te 

pillanatokon belül haleledelként végzed. Kalandod itt véget ért.  

 

 



 

25 

A hajóhoz érbe körbenézel. Mely úton mennél be a roncsba? Két 

kedvező lehetőség kínálkozik. Az egyik a hajóorron tátongó 

üregen át, a másik a félig nyitott rakodónyíláson keresztül. 

Honnan kívánsz behatolni? 

Ha az orron lévő léken át, lapozz a 26-ra. 

Ha a rakodónyíláson át, lapozz a 27-re. 
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A hajó orrán tátongó lék ajtónyi méretű, így könnyen bejutsz oda. 

Odabenn egy raktárfélét találsz, a deszkafalak mentén polcok 

sorakoznak mindenütt. A helységből egy ajtó nyílik, a lék 

helyzetéből ítélve a hajó gyomra felé. A polcokon tégelyek és 

üvegpalackok sorakoznak mindenütt. Ahogy átvizsgálod őket 

(már amennyire a félhomályban képes vagy rá), találsz köztük 

egy, a többitől eltérő üvegcsét, melyre IHS feliratot véstek. A 

flaska le van dugaszolva, úgy néz ki, mintha lenne benne valami 

átlátszó folyadék. Valami belső hang azt sugallja benned, hogy 

bontsd ki és idd meg a palackot. Ha így tennél, jegyezd fel 

kalandlapodon! Kinyitod az ajtót és távozol innen, lapozz a 27-re. 
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A hajó nem kis méretű rakterében, ahogy a régiek mondták 



"gyomrában" vagy. A félig elhúzott raktárnyílás enged be annyi 

fényt, hogy jól lásd a helységet. Bár az eléd táruló látvány 

meglehetősen ijesztő. Úgy tűnik a hajónak most is van 

rakománya, ha nem is egészen oly módon, ahogy régi gazdái 

szerették volna. A padlón egy hatalmas szürke harcsa fekszik, 

melynek méretei a Cápa-film gyilkos főszereplőjére 

emlékeztetnek. A szürke óriás épp most falt be egy termetes halat 

és kuksi szemeivel bambán méreget téged. Feje mögött egy rég 

beforrt seb nyomát látod, két heg szabályosan egymás mellett. 

Hosszú bajszokkal díszített száján át kényelmesen beférnél a 

gyomrába. Úgy látszik erre ő is rájött, mert egyértelmű támadási 

szándékkal megindul feléd. Van nálad egy kétágú szigony? Ha 

igen, lapozz a 28-ra. Ha nincs küzdj meg vele! A harcsa nem 

sebez, hanem megpróbál úgy megtámadni, hogy el tudjon egybe 

nyelni. Amennyiben sikeres támadása, ezt végre is hajtja, így 

haleledelként végzed. 

Óriásharcsa     Harcérték: 10     Életerő: 20 

Ha legyőzted őt, lapozz a 29-re. 
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Ahogy előveszed a csontváztól kapott szigonyt, rögvest 

nekiszegzed az óriás harcsának. Mikor hozzá érsz a bőréhez, az 

állat úgy viselkedik, mint akit villám sújtott. Rögvest felkapja a 

fejét és nagyokat csapkolódva, a raktárnyílást fedő deszkákat 

áttörve, villámgyorsan elhagyja a hajó rakterét. Mire leülepszik, 

az általa felkavart hordalék, hűlt helyét sem találod a fenevadnak. 



De nemcsak a szürke óriás tűnt el, hanem kezedből a kétágú 

szigony is kámforrá vált. Mintha csak egy illúzió lett volna, hogy 

valaha is a kezedben fogtad ezt a fegyvert.  

Lapozz a 29-re. 

 

 

 

29 

A hajó rakteréből több ajtó is nyílik, de neked a tatrész irányában 

lévő kelti fel a figyelmed. Az ajtó mögül sátáni kacajjal vegyülő 

dúdolást hallasz. Benyitsz és a hajó egykori konyhájában találod 

magad. Veled szemben egy vénséges Vízi Boszorkány valami 

kondér félében kutyul egy fakanállal. Az üst alatt tűz ég. Ez még 

természetes is lenne egy konyhában, de nem a víz alatt! A 

boszorkány jöttödre felkapja fejét, majd sipító hangon rákezdi: - 

Hát téged meg honnan hozott ide a Lúdvérc! Ki a fene vagy, hogy csak 

így besétálsz a konyhámba. Balambér miért engedtedd be ezt az idegent! 



-a Balambér megszólítás nyilván az óriásharcsának szól, de ahogy 

a banya észreveszi mi történt tovább folytatja - szóval elintézted a 

kedvenc szörnyetegem. Ezért meglakolsz átkozott! Te leszel a házőrzőm 

utódja, ha akarod, ha nem! - mondja sátáni kacajjal, és egy kifejlett 

kecskerákot tartva kezében, feléd mutatva kántálni kezd. Ennek 

fele sem tréfa, a boszorkány varázsolni kezd ellened. Ha ittál 

kolostorudvar kútjából, vagy egy IHS feliratú palackból, lapozz a 

31-re. Ha nem, lapozz a 30-ra. 
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Ahogy a banya kántál és hadonászik kezével, hirtelen forgásba 

kezdett veled a világ. Elhomályosul minden, s mikor magadhoz 

térsz úgy érzed szűk és merev lett bőröd. Két karodra ránézve 

döbbenettel látod, hogy merev kitinpáncél borította rákollók azok. 

Tested ízelt rákpáncéllá vált és lábaid száma nyolc lett. A banya a 

kezében tartott kecskerák testébe zárt, és növekedésvarázslat 

hatása alá helyezett. Nem telik bele egy hét és már a harcsához 

hasonló méretűvé váltan őrzöd a vízi boszorkány otthonát. 
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Ahogy a banya kántál és hadonászik kezével, érzed téged akar 

átokvarázs alá fogni. Azonban az általad megivott szentelt víz, 

megóv téged a varázs hatása alól. Sőt úgy néz ki a varázs hatása a 

banyára hat, miután a kezében tartott kecskerák és ő eggyé 

válnak. A kondér mögött előtted egy ember nagyságú kecskerák 

áll, ollóit csattogtatva. Küzdj meg vele, hogy végképp legyőzd a banyát! 



A rák ollóit II. kategóriás fegyverként használja, viszont páncélja 

miatt két pontot vonj le minden sebzésedből! 

Óriás Kecskerák     Harcérték: 8     Életerő: 6 

Ha győzöl, lapozz a 32-re. 
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Miután végeztél ellenfeleddel, úgy döntesz nincs már itt semmi 

keresnivalód és elhagyod a hajó roncsát. Visszaúton a part felé 

örömmel látod, hogy a halállomány felszaporodott. Gardarajok, 

pontyok, keszegek, kárászok, compók minden felé és persze 

süllők, csukák és harcsák is (de csak természetes méretben). A 

banya egy gonosz vízi boszorkány volt, aki természetellenesen 

nagyra nőtt ragadozó halaival levadászatta a környék halait. 

Nyílván így akarta uralma alá vonni a környék halászait. 

Halálával a varázslat is megszűnt és a még életben maradt 

mutánsok mind elpusztultak, nem fenyegetve tovább a környék 

táplálékláncának egyensúlyát. 

Ahogy a mólonál ismét partra szállsz Simon halász már vár téged. 

-Idenézz!- mondja és a halászbárka halakkal zsúfoltan telt rakterére 

mutat. -Ezzel a fogással egy hétig elleszünk, közben végezhetjük 

küldetésünket. -lelkendezik a mackóalkatú halász. 

Együtt visszamentek a kunyhóhoz, ahol orrod bizsergető kellemes 

illatok fogadnak. János kiváló halászlét főzött, együtt leültök 

elkölteni, jófajta Badacsonyi Szürkebaráttal leöblögetve. (Az összes 

elveszett életerőpontod visszakapod és ha ittál a palackból növeld 



meg 1-gyel Támadóértéked!)  

Mikor végeztek a vacsorával Simon hozzád fordul: -Tudod kedves 

Vándor, jól tudjuk mink azt, hogy kerültél ide. A Historikus Várcsoport 

fogja vagy, melyet gonosz erők bűbáj alá helyeztek. De ne keseredj el, 

segíthetünk neked innen kijutni. Ha egy erdei kápolnába jutsz, melyet 

két nagyhatalmú angyal, Mihály és Gábor őriz, mond nekik, hogy az 

Apostolok Tornyát keresed. Ekkor ők kinyitják neked az Apostolok 

Tornyát, ott keress minket Krisztus apostolait. Jánost, a jeliről fogod 

felismerni. 

Jól megjegyzed az információkat, majd elbúcsúztok egymástól. 

Írd fel kalandlapodra a "TORONY" kódszót! Lapozz a 4-re. 
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Komótosan körbejárod a kiállítótermet, megszemlélve a kiállított 

halászati eszközöket, hajókat, preparált halakat. Néhány dolog 

magára vonja figyelmed.  



Az egyik vitrinben egy nagy láda látható, a halászcéh jelvényével: 

egy ponttyal. Ahogy tanulmányozod a szöveget azt is megtudod, 

hogy a halászok másik jelképe egy kulcs volt, mely az egykori 

Simon halászból lett Szent Péterre utal. Jézus ugyanis neki adta a 

Mennyország kulcsait.  

A tárlókon egy érdekes rajz is magára vonja figyelmed. A rajzon 

egy izmos halász egy lapos fenekű ladikból egy nagy harcsát 

szigonyoz meg éppen. A kép alatti szöveg arról tájékoztat, hogy 

volt egy legenda, mely szerint egy halász egyszer majdnem 

elejtett egy kapitális méretű harcsát. A harcsa csak üggyel-bajjal 

tudott elmenekülni, de nem felejtette el az esetet. Ahogy teltek az 

évek, a bajszos fenevad egy gonosz vízi boszorkány szolgálatába 

szegődött. A boszorkány varázserejének segítségével 

természetellenesen nagy méretűvé vállt. Félt is tőle minden halász 

a környéken, hiszen könnyen el tudta süllyeszteni hajóikat. Így 

találkozott megint megsebzőjével, kinek ladikját dühében 

elsüllyesztette.  Bántani viszont nem tudta, mert annak 

szigonyától még mindig nagyon félt. A halász vízbe fúlt, de 

megfogadta szigonyát felajánlja annak, aki elpusztítja a nagy 

harcsát.  

Egy üvegvitrin alatt egy víz alatti életteret ábrázoló diorámában, 

jó két-három méteres kitömött vizák "úszkálnak". A vitrin mellett 

egy érdekes halászeszköz, a vizafogó horog látható. Egy 

parafadarab van a zsineghez kötözve, erre harapott rá az állat, s 

miután kiköpte megfordult, és csapkolódó farkával beléakadt a 

horogba. Ezt a horgot és a hozzátartozó zsineget magaddal 

viheted, ha akarod. Ha még nem tetted, beléphetsz a 



pákász-diorámába, ez esetben lapozz a 2-re. De tovább is mehetsz 

az ÖREGTORONY feliratú ajtóhoz és beléphetsz rajta. Ez esetben, 

lapozz a V/3. Fejezet-re. 

 

 



V/3. Fejezet 

 

 

 

Az Öregtorony titka 



 

1 

Az ajtó egy újabb kiállítótérbe nyílik, ahol a falakon 

festmények lógnak, a vitrinekben különféle ipar- és 

szépművészeti remekművek, szobrocskák, kések, 

evőeszközök, tányérok, kupák láthatók. A közös bennük az, 

hogy mindegyik a vadászathoz köthető valamely módon. A 

terem sarkában egy vas csigalépcső vezet le- és fel. Ahogy 

bejöttél a bal oldali falon egy boltív, felette egy felirat: 

VADÁSZATI GYŰJTEMÉNY. Mit teszel? Olyan lehetőség 

közül válassz, amit még nem tettél! 

Ha megnézed a vadászati gyűjteményt, és az itt lévő 

művészi munkákat, lapozz a 2-re. 

Ha felmész a csigalépcsőn, lapozz a 3-ra. 

Ha lemész a csigalépcsőn, lapozz a 12-re. 

 

2 

A toronyban lévő festmények, rézmetszetek vadakat és 

hajdani vadászati módszereket ábrázolnak. Az egyik 

metszeten egy Dámvad bikát látsz, alatta magyarázó szöveg. 

Megtudod belőle, hogy Mátyás király nagyon szeretett 

vadászni a Hársfanyergi erdőben.  A képen látható Dámvad 

arról lett híres, hogy miután kiszökött Mátyás király 

vadasparkjából a király évekig vadászott rá, de a furfangos 

állatnak mindig sikerült elmenekülnie előle.  



A boltív egy tágas lovagterembe nyílik, itt található a 

vadászati gyűjtemény. Trófeák ezrei találhatók a terem 

falain: szarvasok, dámok, őzek agancsai és vadkanagyarak.  

Emellett kitömött preparátumok százai, a falakon a trófeák 

közt ágakon ülő madarak, teremben pedig a trófeáknál 

említett állatok preparátumai, életterüket bemutató 

terepasztalokon elhelyezve. A trófeák allatt, a falak mentén 

pedig zárt üvegszekrényekben vadászfegyverek százai 

sorakoznak. A terem másik oldalán egy bezárt kétszárnyú 

ajtót látsz. Az ajtó felett felirat hírdeti: "BELÉPÉS A 

KÁPOLNÁBA CSAK A HÁRSFANYERGI ERDŐN 

KERESZTÜL." Nem nagyon érted mit jelent ez utóbbi 

mondat, de arra rájössz hogy a kápolnába innen nem tudsz 

bejutni. Ezen észrevételed csak megerősíti, hogy az ajtó 

zárva van. Így vissza kell menj az innen nyíló Öregtoronyba. 

Lapozz a 1-re. 

 

3 

A csigalépcső egy magas menyezetű raktárszobába ér, innen 

tovább vezet felfelé. A falak mentén állványokon polcok 

sorakoznak, rajtuk halászeszközök, halpreparátumok és 

néhány akvárium. Középütt a mennyezetről egy termetes 

viza preparátuma van felaggatva. Az egyik akváriumban 

furcsa sötét színű bogyókat fedezel fel. Ezek a viza ikrái 

ismered fel, ebből készül a kaviár. Ha akarsz eltehetsz 

magadnak belőle, egy kis üvegcsében, amit itt találsz. Ha így 

teszel, lapozz a 4-re. 



Ha továbbmész felfelé a lépcsőn, lapozz a 7-re. 

Vagy, visszamész az alsóbb szintre, lapozz az 1-re. 

 

 

 

4 

Ahogy beleturkálsz a nyitott fedelű akváriumba, hirtelen 

erős hideg zuhany szakad a nyakadba. Döbbenten veszed 

észre, hogy a fejed felett a falakból fátyolszerűen ömlik a víz, 

mely rövid időn belül elárasztja a szobát. Miután víz alá 

kerültél, furcsa mód tudsz lélegezni. De nem nagyon van 

időd élvezni a szabadtüdős búvárkodást, ugyanis a 

felaggatott viza preparátuma életre kelt, és úgy látszik rossz 

szemmel nézi, hogy megdézsmálod utódait. 

Van nálad egy vizafogó horog? Ha igen, lapozz az 5-re. Ha 

nincs, lapozz a 6-ra. 

 



5 

A halászati kiállításban talált vizafogó eszközt elővéve, 

kicselezve a nehezebben mozgó állatot, ügyesen az egyik 

polchoz manőverezel. A zsineg végét a tartóállványhoz 

kötözve elengeded a horgot, a hozzá kötött parafával. A víz 

sodra beviszi a horgot a terem közepébe, ahol lebegve a 

parafa ellenállhatatlan csalit jelent a viza számára, amit az 

gyorsan be is kap. Miután csalódottan kiköpi az éteknek vélt 

fadarabkát, megfordulva farokuszonyával csapkolódni kezd. 

Ez lett a veszte, ugyanis a horog mélyen a húsába vág és 

fogva tartja a termetes halat. Ahogy csapkolódik farkával, 

hirtelen megint a szárazon találod magad a toronyszobában. 

Beleteszed a kaviárt egy itt talált dunsztosüvegbe és 

eldöntheted, hogyan tovább. Ha visszatérsz a csigalépcsőn a 

vadászati képekhez, lapozz az 1-re. Ha inkább felmennél a 

csigalépcsőn a feljebb lévő szintre, lapozz a 7-re. 

 

6 

A vizának nincsenek fogai amivel beléd haraphatna, viszont 

hegyes orrával elég erőseket tud bökni rád. Így támad, 

sebzése III. kategóriás fegyvernek felel meg. Küzdj meg a 

felbőszült állattal. 

Viza     Hárcérték: 9     Életerő: 10 

Ha legyőzted, a teremben lévő víznek nyoma vész, minden 

ismét száraz lesz körülötted. Eldöntheted mit teszel. Ha 



visszamész lelfelé a csigalépcsőn, lapozz az 1-re. Ha inkább 

felmennél a csigalépcsőn, lapozz a 7-re. 

 

7 

A torony következő szintje egy textil és ruha raktár. A 

csigalépcső tovább vezet felfelé. Néprajzi viseletek 

tömkelegét találod a falak mentén álló szekrényekben 

fogasra felakasztva, vagy polcokon szépen összehajtva. 

Középütt egy munkaasztal, körülötte székek. Néhány 

kiterített ruhadarabb társaságában vaskosabb könyvek 

találhatók. Az egyik épp nyitva van, a nyitott oldalak közé 

könyvjelzőt helyeztek. Ha akarod beleolvashatsz, ez esetben 

lapozz a 8-ra. Tovább is mehetsz felfelé a toronyban (lapozz 

a 9-re), de vissza is mehetsz arra a szintre, ahonnét bejöttél a 

toronyba (lapozz az 1-re). 

 

8 

Az asztalon lévő gyertyát meggyújtva elegendő fényhez 

jutsz, hogy olvasni tudj. A könyv egy érdekes népszokásról 

tájékoztat. Hajdanában faluhelyen az volt a divat, hogy a 

leányok a kedvesüket egy keszkendővel ajándékozták meg. 

Ahogy jobban szemügyre veszed az asztalon lévő 

ruhadarabokat, látod hogy azok mind ilyen keszkenők 

lehettek, egymás mellett vannak szépen kiterigetve. A 

rendezett sorból azonban mintha egy hiányozna. Lehet, 



hogy valaki elvitte magával. Különös, de nem sokat 

merengsz a dolgon. Eldöntheted mit teszel. Ha visszamész 

arra a szintre ahol a toronyba léptél, lapozz az 1-re. Ha 

továbbmész a csigalépcsőn, lapozz a 9-re. 

 

 

 

9 

Ahogy felérsz a következő szintre látod, hogy a csigalépcső 

nem vezet tovább felfelé, tehát valószínű elértél a torony 

felső szintjére. Egy madárürülék képezte kupac mellett egy 

vaslétra vezet fel a jó hét méter magas deszkamennyezeten 

lévő nyitott csapóajtóhoz. Ez lehet a torony padlása. 

Odafönntről galambzúgás hallatszik. A terem egyébként 

szintén egy raktár, a falak mentén elhelyezett polcok 

madarak preparátumaitól és csontvázaitól roskadozik. 



Ahogy nézelődsz észreveszed, hogy egy szarka 

preparátuma megmozdult. De hisz ez nem is preparátum. 

Egy élő madár szállt be valahogy és most távozni óhalyt 

innen csőrében valammi rongydarabbal. Beleolvastál a 

ruhatárban lévő könyvbe? Ha igen, lapozz a 10-re. Ha nem, 

a madár kirepül a nyitott csapóajtón. neked itt tovább nincs 

mit keresned, visszamész a torony azon szintjére, ahol 

bejöttél ide. Lapozz az 1-re. 

 

10 

Eszedbe jut az asztalról hinyzó keszkendő, ez lesz az, a 

madár csőrében. Jó lenne elkapni tőle, de hogyan tudod 

megtenni? Van nálad egy bambuszból készült fúvócső. Ha 

igen, lapozz a 11-re. Ha nincs, a madár kirepül nyitott 

csapóajtón. elhagyod a torony felső szintjeit, lapozz az 1-re. 

 

11 

A groteszkek kedvelt időtöltése, hogy fúvócsövükkel 

madarakra vadásznak. Itt az alaklom, hogy te is kipróbáld 

vadászfegyverüket. Célra irányítod és lőssz. Az első lövéssel 

csak a szárnya végét éred a tolvaj madárnak, de az így is 

sikerül röptében megzavarnod. Ráduplázol, a második 

lövéseddel telibe kapod, a madár a földre zuhan. Csőrében 

még holtában is tartja zsákmányát. Kiveszed a keszkendőt és 

elrakod tarisznyádba. Itt már nincs mit keresned, elhagyod a 



toronyszobát és visszatérsz arra a szintre, ahol bejöttél az 

öregtoronyba. Lapozz az 1-re. 

 

12 

A torony ezen szintje az állatkerti kifutókra emlékeztet. Az 

itt terjengő, ragadozókra jellemző "illat" csak tovább növeli 

ezt az érzetet. A csigalépcső tovább vezet lefelé, ezen a 

szinten két nagyobb ketreccel határolt folyosóra nyílik. A 

ketrecek közt húzódó folyosó végén egy boltíves, vasalt 

faajtó, felette felirat: HÁRSFANYERGI-ERDŐ. A ketreceket 

megvizsgálva, erdei élettérre jellemző környezetben egy-egy 

vadat látsz bezárva. Az egyik egy farkas, a másik egy 

kerecsensólyom. Mindkét ketrecen belül látssz egy-egy 

felhúzható ajtót azon a falon, amelyen a vasalt faajtót is 

látod, a rácsokon nincs ajtó. A vasalt faajtó mellett mindkét 

oldalon egy-egy kart látsz. Ezekkel, a falon felfüggesztett 

drótsodronyok kötik össze a két ketrecajtót. Valószínű 

ezeken keresztül nyithatók a kifutók. Ahogy a farkas 

észrevesz, a rácshoz fut és úgy néz rád, mint az a 

vadásztacskó, aki egyszer megérezte a táskádban rejlő 

húslevesnek való csirkeaprólékot. Kisvártatva az ajtó elé áll, 

a másik ketrecben pedig látod, hogy  a sólyom az ajtó előtti 

faágra szállt. Mintha ezek az állatok arra kérnének, nyisd ki 

nekik ketrecük ajtaját. Ha így teszel, lapozz a 13-ra. Ha 

inkább lemennél a csigalépcsőn, lapozz a 14-re. Esetleg 

kinyithatod a vasalt faajtót, lapozz az V/4. Fejezet 1-re. , de 

vissza is mehetsz a torony azon szintjére, ahol beléptél ide, 



lapozz az 1-re. 

 

13 

Lehúzod először a farkasketrec mellett lévő kart, majd a 

kerecsensólyomét. Amennyire látod és meg tudod ítélni, 

mindkét ajtó a szabadba nyílik, mégpedig egy erdőbe. A 

kintről bejövő zajok is ezt erősítik benned. A farkas mielőtt 

távozna, vet  rád egy tekintetet. Megdöbbensz rajta milyen 

értelmesnek tűnik. A sólyom kecses ívvel repül az ajtóhoz, 

majd eltűnik mögötte. El kell döntsd, mit teszel! Ha lemész a 

csigalépcsőn, lapozz a 14-re. Ha visszamész az előző szintre, 

lapozz az 1-re. Ha kinyitod a vasalt faajtót, lapozz az V/4. 

fejezet 1-re. 
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A csigalépcső egy picehelységbe vezet, amely a régi falusi 

korcsmákra emlékeztet. A teremben minden felé durván 

faragott asztalok mellett legények borozgatnak, egyik végén 

kármentő rácsot is látsz, amely mögé a korcsmáros 

verekedések alkalmával el tudja menekíteni az értékeket, 

elsősorban saját életét. A legények vígan elvannak, mígnem 

ketten harsány szóváltásba kezdenek. A végén már egymást 

taszigálják, s félő, hogy verekedés tör ki köztük. 

Mit teszel? 

Megpróbálod lecsillapítani a dulakodókat, lapozz a 17-re. 

Inkább nem avatkozol bele az ügybe és hagyod az 

eseményeket folyni a maguk útján, lapozz a 16-ra. 

Sietve elhagyod a pincehelységet a csigalépcsőn át felfelé, 

lapozz a 15-re. 

 

15 

Visszatértél abba a terembe, ahol a ketrecbe zárt farkast és 

sólymot találtad. A ketrecek most üresen állnak, a falnál lévő 

ajtók nyitva vannak. Úgy érzed itt már nincs több dolgod, 

ezért elhagyod a helységet a vasalt faajtón át. Lapozz az V/4. 

fejezet 1-re. 

 



 

 

16 

A két legény szóváltása végül tettlegességig fajul és 

összeverekednek. A korcsmában ülő legények látva ezt, 

hirtelen két pártra szakadva csatlakoznak hozzájuk és 

valóságos csatatérré változtatják a helységet. Évek alatt 

elfojtott, vélt és valós sérelmek kerülnek felszínre, és 

mindenki igyekszik megadni a másiknak esetleges 

"tartozását". Nem kerülheted el a verekedést te sem, így a 

számodra szimpatikusabb pártot választva csatasorba állsz. 

Tisztességgel meg is állod a helyed, azonban végül mégis 

utolér a kocsmai verekedések törvényszerűsége. Észre sem 

veszed, mikor valaki egy kemény tárggyal hátulról jókorát 

üt fejedre, minek következtében elkezd forogni veled a világ. 



A padlóra esel és minden elsötétül .... Mikor magadhoz 

térsz, csak az üres ivót találod. Szerencsére a felszerelésed 

egészben megvan, nem hiányzik semmi. Kábult fejjel mész 

vissza fel a csigalépcsőn. Lapozz a 15-re. 
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Ahogy összeszólalkoznak a legények egyszer csak hangosan 

megszólítod őket: 

-Ugyan legények, miért estetek így egymásnak ilyen csúnya 

módon? 

Kérdésedre meglepetten hagyják abba vitájukat, majd 

egyikük válaszol: 

-Palkó azt gondó'ja én szerettem el tűle a mátkáját, csak mert a 

lyánytól nem kapott keszkenőt. Azt mongya a lyány titokban 

nekem ajándékozta, mert engem szeret. Pedig semmi közöm hozzá, 

tucatnyi szeretőm vót, mér' pont az ő mátkája köllene? 

-Akkor huvá tűnt Piroska kendője, melyet nekem varrt?! 

-Tugya a bánat, neköm semmi közöm a keszkenőjéhez ... 

A legények szóváltása ismét elég agresszív mértéket ölt, félő, 

hogy bármely pillanatban verekedéssé fajulhat a dolog. Van 

nálad egy keszkendő? Ha igen, lapozz a 18-ra. Ha nincs el 

gyorsan el kell döntened mit teszel!  

Hagyod az eseményeket folyni a maguk útján, lapozz a 16-

ra. 



Sietve elhagyod a pincehelységet a csigalépcsőn át felfelé, 

lapozz a 15-re. 
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Hirtelen ötlettől felindulva előrántod a szarkától 

visszaszerzett hímzett vászondarabot és széles mozdulattal 

lobogtatod meg a kesergő legény felé: 

-Nem ezt keresed Palkó? 

A legény meglepetten, de már lecsillapodva rántja ki 

kezedből a kendőt. 

-Csak nem te loptad el, vagy netán elszeretted a mátkám?! -kérdi 

felemelt hangon, vasvillához hasonló tekintettel. 

-Ugyan ne lígy megint bolond Palkó! Ha ellpota vóna, vagy 

elszerette vóna Piroskát, akkor mi a ménykűnek mutogatná neköd a 

kendőt? 

Úgy látszik a "józan paraszti észnek" sikerült 

diadalmaskodni az erő felett, így a legények ismét 

lecsillapodnak. Ekkor a kármentő rács mögül egy markáns 

megjelenésű középkorú férfi jelenik meg, derekán 

köpennyel, kezében egy borral telt lopóval. Ahogy meglát 

barátságosan üdvözöl. 

-Jó napot kedves Vándor! Láttam sikerült lecsillapítanod a duhaj 

legényeket. Azt hittem megint összetörik nekem a berendezést. 



Ebben az évben, már háromszor hozattam teljesen új bútorokat. 

Hálám jeléül fogadj el tőlem két palack saját érlelésű Simontornyai 

Kékfrankost. -Kitöltvén a lopóból a vöröslő bort egy kancsóba, 

azt egy vígan danolászó csoport elé helyezi. Majd int, hogy 

kövesd. A kármentő rács mögötti ajtón át egy présekkel és 

kádakkal telt szobába léptek, ahol két üres üvegpalackot 

magához véve egy újabb ajtón át továbbvezet egy hordókkal 

telt terembe. Az egyik ódon hordóból kiszivornyáz két 

palackra való vöröslő bort, majd átnyújtja neked. Visszakísér 

az ivóhelységbe és te elhagyod azt a csigalépcsőn át. Lapozz 

a 15-re. 

 

 

 

 



V/4. Fejezet 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a fejezetben egy erdőben kalandozol anélkül, hogy 

elhagynád a várkastélyt. 



 

1 

Az ajtón kilépve egy erdővel dúsan benőtt hegy csúcsán 

találod magad. A torony körül kisebb tisztás található, innen 

három út vezet le a hegycsúcsról. Az egyik Észak felé tart, 

egy darabig sziklákkal határolt, majd Kelet felé fordul és 

belevész a főként tölgyek alkotta rengetegbe. Két ösvény 

Dél-Kelet felé vezet, az egyik egy széles, szemmel láthatólag 

rendszeresen használt erdei út. A másik a cserjék közt 

tekergő szűkebb ösvény.  

El kell döntened merre távozol a hegycsúcsról. Ha 

kiszabadítottál egy farkast és egy kerecsensólymot 

ketrecükből, akkor lapozz a 2-re. Ha nem, és Észak, majd 

Kelet felé mész, lapozz a 3-ra. Ha a szélesebb utat választod 

Dél-Kelet felé, lapozz a 11-re, ha ebbe az irányba, de a 

keskeny, cserjék közt kanyargó ösvényen mennél, lapozz a 

14-re. 

 

2 

Az általad korábban kiszabadított két állatot itt találod, 

mintha rád várnának. Valójában így is van, szereztél két 

útitársat magadnak. Ez azt jelenti, hogy a farkas veled megy 

mindenhová és ha harcra kerülne a sor, veled küzd 

ellenfeled ellen. Tehát ketten küzdötök meg ellenfeleiddel, 

annak szabálya szerint, ahogy te is harcolsz több ellenféllel 



szemben. Ha akarod, harcolhatsz úgy is, hogy az ellenfél 

csak téged támadjon vissza, ez esetben kíméled útitársadat, 

ugyanis, ha bármely oknál fogva elpusztulna, akkor 

értelemszerűen nem élvezed az újdonsült bajtársad adta 

előnyöket. Jegyezd fel útitársad értékeit. 

 Farkas      Harcérték: 8      Életerő: 14 

A sólyom pedig, aki egy fa ágán ülve várt rád, jöttödre 

felröppen és hangos vinnyogásokkal, mintha jelezne valamit 

neked. Úgy tűnik azt akarja kövesd őt a Dél-Kelet felé 

haladó keskeny ösvényen. Ha így teszel, lapozz a 14-re.  Ha 

nem kívánod követni madarat, az elrepül tőled. Lapozz 

vissza az 1-re és válassz másik lehetőséget. 

 

3 

A kanyargós út először sziklák közti mélyedéseken, majd 

néhány bükkel tarkált, tölgyesen keresztül kanyarogva lejt 

meredeken lefelé. Még jó, hogy nem felfelé kell haladnod, 

gondolod magadban. Többször hallod zörögni az 

aljnövényzetet, egyszer egy anyakocából és vagy féltucat 

csíkos malacból álló vaddisznócsalád is keresztezi utadat. 

Lapozz a 4-re. 

 

4 

Utad egy meredek szakadék keresztezi, melyet egy masszív 

fahíd ível át. A híd közepén ijesztő és morbid látványként 



egy bitófa áll. 'Kissé bizarr' gondolod magadban, de ahogy 

jobban szemügyreveszed látod, egy sárgaréz kis harang van 

rá felggatva, zsinórral ellátva. Nyílván a korábban bitófaként 

működő alkalmatosság most szelídebb célokat szolgál. Bár 

ki tudja mi történne, ha megkongatnád azt a harangot. A híd 

elég masszívnak tűnik ahozz, hogy biztonságban átkelj rajta. 

Ha a hegycsúcsról érkeztél, most lapozz az 5-re. Ha a másik 

irányból, lapozz a 10-re! 

 

 

 

5 

Ha úgy ítéled meg, ez a híd csapdát rejthet, és visszafordulsz 

a csúcsra, lapozz a 6-ra. Ha mégis rámennél, lapozz a 8-ra. 



 

6 

Az út amelyen idáig jöttél meglehetősen meredek. Túrabot 

nélkül lehet, meg sem tudod hágni ezt a bércet. Van erdőjáró 

felszerelésed, mely tartalmaz egy erre a célra alkalmas 

túrabotot? Ha igen, lapozz a 6-ra. Ha nincs, lapozz a 7-re. 

 

6 

Alaposan kimerítő, zsírégető kaptatás után végül sikerül 

visszajutnod a csúcsra. A megterhelő út viszont nagyon sok 

energiát kivett belőled, így meg kell enned egy adag 

élelemet, vagy vesztesz 4 életerő pontot (az elfogyasztott 

élelem után természetesen nem jár visszakapott életerőpont). 

Lapozz az 1-re és válasz új lehetőséget. Ha kiszabadítottál 

egy kerecsensólymot, az most nem lesz veled odafent. 

 

7 

Megindulsz felfelé a meredek kaptatón, de nem sokáig jutsz 

el. Túrabot hiányában képtelen vagy a bércre felhágni, 

útközben vissza is csúszol, és csúnyán elesel. Vesztesz 3 

életerő pontot. Nincs más választásod, mint rámenni a hídra, 

lapozz a 8-ra. 

 

 



8 

Körültekintően a hídra lépsz és óvatos léptekkel elindulsz 

rajta. A híd közepére érsz, ahol a bitófára függesztett 

sárgaréz harang van. Ha úgy döntesz, meghúzhatod a 

zsinetget, melyet a haranghoz erősítettek. Ez esetben, lapozz 

a 26-ra. Ha inkább továbbmennél csengetés nélkül, lapozz a 

9-re.  

 

9 

A hídon biztonságosan átérve folytatod utadat. Nemsokára 

egy egy másik lentről jövő út is becsatlakozik abba, melyen 

te is haladsz. Úgy döntesz egyenesen folytatod utadat, 

lapozz a 28-ra. 

 

10 

Eszedbe jut, hogy mit mondott a kolostor elöljárója. Semmi 

kétség remete rendtársuk barlangjának bejáratánál jársz. 

Ideje meghúznod a csengőt, lapozz a 26-ra. 

 

11 

A szemmel láthatóan rendszeresen használt, murvával 

felszórt utat mindkét oldalt imitt-amott egy-egy tölgyfával 

tarkált cserjés növényzet ővezi. Ahogy haladsz előre, az erdő 

zsongása, a madarak éneke egészen elvonja figyelmed. Így 



már csak későn fedezed fel a rád törő veszélyt. Egy hatalmas 

vadkan ugrik elő hirtelen mellőled a cserjésből, egyenesen 

neked támad. Alig van időd fegyvered előhúzni, máris meg 

kell küzdjél a felbőszült fenevaddal. (Ha a farkas veled van, 

ne feled az ezzel járó módosításokat!) 

Vadkan     Harcérték: 9     Életerő:12 

Ha győzöl, lapozz a 12-re. 

 

 

 

12 

Ahogy szemügyre veszed legyőzött ellenfeledet, látod hogy 



az oldalán egy nem tőled származó csúnya seb éktelenkedik. 

A sérülés úgy néz ki, mintha egy hatalmas állat 

karomnyomai lennének. Úgy látszik a vadkan előtted már 

összeakadt valamilyen erdei fenevaddal, amely erősebb volt 

nála és alig tudott tőle elmenekülni. Ez mindenesetre 

megmagyarázná, miért támadt meg téged. Abból az irányból 

érkezett, amerre a másik, szűk ösvény vezetet. Ha úgy 

gondolod visszafordulnál a csúcsra és megnéznéd inkább 

ezt a másik utat, akkor lapozz a 14-re. Ha ezen az úton 

mennél tovább, lapozz a 13-ra. 

 

13 

A sebzett vadkannal való összeakaszkodásod után utad 

viszonylag eseménytelenül telik el. Ahogy lejjebb haladsz a 

csúcsról, a cserjés növénytakaró is fáknak adja át helyét, 

bükkök, tölgyek és természetesen a névadó hársfák 

csoportjai váltogatják egymást. Utad során számtalan 

vadváltót és kisebb mellékösvényt fedezel fel, de valahogy 

nincs bizalmad hozzájuk. Azonban egyszer csak egy táblával 

jelölt kisebb mellékutat leágazni arról ahonnét érkeztél. A 

mellékutat egy tábla jelöli a táblán egy ábra: egy csákány és 

egy kalapács keresztezi egymást. Ha megnéznéd hová vezet 

ez a táblával ellátott mellékút, lapozz a 19-re. Ha 

továbbmennél a széles úton, lapozz a 21-re. 

 

 



14 

Az általad választott szűk ösvény a dúsan nőtt cserjék közt 

tekereg. Többször hallod vaddisznók mocorgását, akiket 

jöttöd zaja riasztott fel. Borzongva gondolsz bele annak 

lehetőségébe, hogy egyszer csak szemközt találod magad itt 

egy sebzett kannal, vagy malacos kocával. Elég nehéz lenne 

meggyőznöd az ormányos jószágokat arról, hogy nem 

akarod bántani őket. Szerencsére semmi ilyesmi nem 

történik és te épségben kiérsz a cserjés rengetegből. 

Nemsokára változik a táj arculata, ritkábban nőtt fák és 

moha lepte sziklák között vezet tovább utad. Felfigyelsz rá, 

hogy rengeteg gomba nőtt itt. Csiperkék, tinóruk, 

vargányák, rókagombák őzlábgombák, kucsmagombák 

bámulatos kavalkádja és néhány óriás pöfeteg. Ha van nálad 

egy gombaszedő kosár, szedhetsz magadnak egy kosárra 

valót. Ez esetben ezt jegyezd fel kalandlapodon a "GOMBA" 

szót! Lapozz a 15-re. 

 

15 

Ahogy haladsz tovább a kanyargós erdei úton egyszer csak 

zajra leszel figyelmes. Állati morgások és elkeseredett 

emberi nyögések váltják egymást. Ahogy közelítesz a zaj 

forrásához, drámai kép tárul  szemed elé. Egy ijesztően nagy 

méretű medvével küzd egy férfi, kinek öltözékéből úgy 

látod vadász az illető. Gyorsan felmérve a látványt, úgy 

ítéled meg a vadász súlyos bajba került. Vadászlándzsája 



eltört, most egy rövid nyelű szekercével próbálja felvenni 

ellenfelével a küzdelmet. A küzdő felek annyira el vannak 

foglalva egymással, hogy el tudnál mellettük surranni 

észrevétlenül. Mármint, ha így akarsz tenni. Ez esetben 

lapozz a 18-ra! Ha inkább segítgénél a bajba jutott 

vadásznak, lapozz a 17-re! 

 

17 

Kivont fegyverrel rontasz rá a fenevadra. Ha a farkas veled 

van, ne feledd az ezzel járó módosításokat a harc során 

alkalmazni. Küzdj meg a hatalmas vérmedvével! 

Vérmedve     Harcérték:10     Életerő:10 

Ha győzöl, lapozz a 18-ra! 

 

 



18 

Kemény harc árán sikerült legyőznöd a gyilkos fenevadat. A 

póruljárt vadász felé veszed az irányt. Szemmel láthatóan 

nem sokáig bírja már. Felé hajolsz, erre ő akadozva és 

nyöszörögve elkezd hozzád beszélni: 

-Köszönöm vándor, hogy megpróbáltál megmenteni. Nem a te 

hibád, hogy későn érkeztél. Én már nem sokáig húzom, de hálám 

jeléül megosztok veled egy titkot. ... Évek óta élek ebben az erdőben 

Mátyás király udvari vadászaként. Nemrég megszökött a hegy 

lábánál lévő királyi vadasparkból egy féltve őrzött ritkaság, egy 

különleges szarvas. Nem olyan szarvas, ami a mi erdeinkben él, ez 

annál kisebb. ... Dám a neve, a teste fehér foltokkal tarkált, az 

agancsa lapátszerű, s nem oly ágas-bogas, mint a mifelénk élő 

szarvasoknak. ... A király magas jutalmat ígért annak aki 

megtalálja ... én megtaláltam, de elfogni nem tudtam ... a hegy 

nyergéről vezet egy rejtett ösvény a házamhoz, onnan el tudsz 

jutni arra a tisztásra, ahová mindennap kijár ... a házőrzőknek 

mutasd fel a kesztyűm... 

Ezzel kileheli lelkét a derék vadász. Szomorúan csukod le 

szemét. Elveszed kesztyűjét, majd, a nála lévő kis ásóval 

elkészíted a sírját, ahová örök nyugalomba helyezed. Írd fel 

kalandlapodra az "ÖSVÉNY" szót! Szomorúan haladsz 

tovább az erdei úton. Lapozz a 19-re. 

19 

Az út melyen haladsz egy használaton kívüli kőbányába 

vezet. Hatalmas kráter éktelenkedik előtted, melynek túlsó 



oldala meredek sziklás falat képesz, mélyen a hegyoldalba 

vájva. Több ösvény is vezet ide azon kívül, melyen ide jöttél. 

Az egyik hegyoldalból levezető út mentén csillék 

sorakoznak, amint az utat jobban szemügyre veszed, látod 

hogy csillék kerekének nyomai mély árokpárt szántott a 

földbe. Nyílván ezt az utat használhatták a kitermelt kövek 

elszállítására. Ahogy megvizsgálod a bányaüreget, találsz 

egy helyet ahol kötéllel leereszkedhetnél, mármint ha van 

köteled és csáklyád. Ha le kívánsz mászni a bányaüregbe, 

lapozz a 20-ra. Ha nem akarsz lemászni, vagy nincs köteled, 

nincs más hátra, mint elhagyni a bánya területét. Ehhez a 

csillék által járt levezető utat választod. Lapozz a 21-re. 

 

20 

Körültekintően beakasztod csáklyád egy megfelelő 

sziklabemélyedésbe, majd ledobod köteled az üregbe. A 

kötél éppen hogy leér az üreg aljáig, de te gond nélkül 

lemászol rajta. Odalenn bolyongsz egy darabig, de leginkább 

csak eldobott bányaszerszámokat, főként törött nyelű 

csákányokat, vagy kalapácsokat találsz. Már épp be akarod 

fejezni a kutatást, mikor egy érdekes lelet kelti fel 

érdeklődésed. Az egyik sarokban egy kerek kis asztal áll, 

azonban jobban szemügyre véve látod az asztallap valójában 

egy kiváló állapotban lévő kerek, rézlemezekkel bevont 

tölgyfa pajzs. Ha akarod magaddal viheted és használhatod 

is harc során. Szíj segítségével át tudod vetni a válladon, így 

nem akadályoz a mozgásban. Harc során pedig adj egyet 



harcértékedhez, mivel aktívan használod védekezésre! 

Kimászol a bányaüregből és elhagyod a bányát a csillék járta 

úton. Lapozz a 21-re. 

 

 

 

21 

Utadba egy másik lefelé tartó széles út is beletorkollik, 

együtt haladva lefelé egy virágoktól tarkálló rétre. A rét 

szélén masszív, erődszerű kőházat látsz, cserepes tetején egy 

bádogkereszt áll. Mellette egy templom áll. Odabenn 

élhetnek emberek, hiszen hallasz hangokat kiszűrődni a ház 

nyitott ablakain át és látod hogy füstcsík hagyja el az épület 

kéményét. A kőház vasalt ajtaja mellett csengettyű lóg 



zsinóron. A rétről két másik út is kivezet, mint amin 

idejöttél, az egyik Észak-Kelet, a másik Kelet felé.  Egy 

útjelző táblát is látsz, az Észak-Kelet felé mutató tábla "AZ 

ÖREGTORONY FELÉ" felirattal ellátott. Azon az úton 

ahonnét érkeztél a felirat a következőt hírdeti: "AZ 

ÖREGTORONY ÉS A KŐBÁNYA FELÉ", a Kelet féle 

mutatón pedig: "A KÁPOLNA FELÉ" felirat áll. Nyilvánvaló 

ez utóbbi irányba kell folytasd utadat. Azonban előtte még 

meglátogathatod a masszív kőépület lakóit, ha akarod. Ez 

esetben lapozz a 23-ra. Ha nem akarod ezzel vesztegetni az 

idődet és egyenesen útnak indulsz a kápolna felé, lapozz a 

22-re. 

 

22 

Az út melyen haladsz festőien szép, annak ellenére, hogy 

enyhén emelkedik észre sem veszed. Gyaloglásod során 

egészen feltöltődsz energiával, kapsz két életerő pontot. De 

nemcsak festői, hanem szemmel láthatóan rendszeresen 

használt is. Egy zarándokúton haladsz, úgyhogy gond 

nélkül járod végig. Lapozz a 45-re. 

 

23 

Meghúzod a csengettyű zsinórját. Kisvártatva kinyílik az 

ajtó és egy barátságos arcú, a Pálos rend szürke ruháját 

viselő szerzetes nyit ajtót.  



-Üdvözöllek kedves Vándor! Bizonyára zarándokúton jársz és 

szeretnél nálunk megpihenni? 

Köszönt téged az ajtóban álló szerzetes. Ha azt feleld neki, 

hogy zarándok vagy és szeretnél megpihenni, lapozz a 24-re. 

Ha elmondod ittléted valódi okát, hátha esetleg tud segíteni 

neked kijutni a börtönöddé vált várkastélyból, lapozz a 25-

re. 

 

 

 

24 

-Igen zarándok vagyok és hallottam a Pálosok híres rendházáról a 

Hársfanyergi-Erdőn áthaladó zarándokút mentén. Gondoltam itt 

biztosan találok menedéket éjszakára és néhány falatot. -mondod 



az ajtóban álló szerzetesnek ájtatos hangon. Erre az nagyon 

kedvesen betessékel egy tágasabb helységbe, ez lehet a 

rendház ebédlője. Itt már többen ülnek asztalnál némelyek 

szerzetesi ruhában, mások civilben. Kísérőd int hogy foglalj 

helyet. Mivel péntek van, a kiadós vacsora bablevesből és 

pirított gombából áll, te jóllakásig eszed magad. Estére egy 

kis, puritánul berendezett tiszta szobába vezetnek, ahol az 

egyszerű, szalmával tömött ágyon hamar elnyom az álom. 

Másnap reggeli után kipihenten és frissen indulsz útnak, 

kapsz két életerő pontot. Lapozz a 22-re. 

 

25 

Nagyjából elmeséled történeted a várkastélyba kerülésedről, 

mely foglyul ejtett és most keresed innen a kiutat. A 

szerzetes szemmel láthatóan nem nagyon érti miről beszélsz, 

de nem akar elküldeni. Bekísér hát az előljáróhoz, aki egy kis 

dolgozószobában körmöl éppen. Elmondod neki is 

történeted, de ő sem igazán érti mondandód. Viszont azt 

tanácsolja: 

-Benn az erdő mélyén, egy barlangban él és dolgozik Báthori László 

testvér. Remeteként nagy munkába vágott, le akarja fordítani a 

teljes Bibliát magyar nyelvre. Tudod aki remeteként, magányosan 

él, az sokszor sokkal több mindent lát és tud, mint aki kinn van a 

világban. Keresd fel őt! A Keleti úton haladva eljuthatsz egy 

szakadékot átívelő fahídhoz. A híd alatt van a barlangja, ott él 

László testvér. A hídon egy bitófát találsz, de ne ijedj meg, ma már 

nem használják. Régente itt végezték ki a gonosztevőket, például az 



útonállókat akik orrvul meggyilkolták áldozataikat. Azt mondják 

ma is vannak útonállók az erdőben. László testvér azért tartotta 

meg a bitót, hogy elriassza őket. Viszont neked semmi bántódásod 

nem eshet, ha a hídhoz érsz, rángasd meg nyugodtan az 

odaaggatott csengőt!  

Megköszönve az elöljárónak a tanácsát, nem sokat 

vesztegeted az időt. Nyomban útnak indulsz a mondott úton 

egyenesen a híd felé. Lapozz a 4-re. 

 

26 

Ahogy meghúzod a kis harangocska zsinórját, az szépen 

csengő hangon zeng bele az erdő zsongásába. Kisvártatva 

egy hang szólal meg a híd alól. 

-Azonnal nyitom. Állj félre kérlek a híd szélére! 

Úgy teszel, ahogy a hang kérte. Hamarosan eme kérés okára 

is fény derül. A bitó alatt egy csapóajtó van, melyet eddig 

nem vettél észre. Ez a csapóajtó most kinyílik, s a híd alól 

egy, a pálosok ruháját viselő életerős középkorú férfi mászik 

fel egy létrán. Köszöntésed fogadva megszólal: 

-Üdvözöllek, Báthori László vagyok, pálos szerzetes. Gondolom 

rendtársaim küldtek hozzám, miben lehetek segítségedre? 

Elmondod neki röviden történeted, erre ő beljebb invitál 

lakhelyére. Kissé vonakodva mászol a a bitó csapóajtaja 

alatti mélységbe. Egész ügyesen megoldotta magának a 

szerzetes a közlekedést. A híd tartógerendái mellett 



állványokkal összekötött, rögzített létrák vezetnek le egy 

alant nyíló barlangba. A barlang bejáratát egy vasajtó zárja. 

Ahogy beljebb kerültök egy rövidebb járatot követően egy 

elég tágas barlangüregben köttök ki. Odabenn egész 

lakájosan berendezett a tér, találsz egy íróasztalt pergamen 

és papírtekercsektől roskadozva, az asztal szélén 

kalamárisban lúdtollak és tintás tégelyek. Van itt még egy 

ágy, térdeplőzsámollyal ellátott házi oltár, néhány láda és 

egy tűzhely. A barlangüreg falánál polcok, ezeken palackok, 

edények, és tekercsek sorjáznak. Egy kisebb melléküregben 

egy éléskamrát látsz kialakítva, ahol polcokon kosarak, 

cipók, sajtok, zsinórra felfűzve szárított gombák találhatók. 

A szerzetes meghallgatva történeted, elmerengve a 

következő javaslattal áll elő. 

-Talán az lenne a legjobb, ha elmennél a Kápolnához. A Kápolnából 

a főkapun kívül kivezet egy másik kis ajtó, melyet csak belülről 

lehet megnyitni. Fura dolog, de időnként teljesen más helyen 

találja magát, aki ezen az ajtón kilép. Szívesen elkísérnélek, de 

éppen gondban vagyok, hiszen elfogyott a miseborom, s le kell 

menjek a rendházba, hogy tudjak magamnak misézni. Pont most, 

amikor éppen Jónás könyvénél tartottam. Jónás egy próféta volt, aki 

Isten parancsával ellenkezve, nem akart Ninivébe, a bűnös városba 

menni, hogy ott prédikáljon. Ezért hajóra szállt, hogy a világ másik 

végébe meneküljön Isten elől. De a hajó nagy viharba került, s 

Jónás kérte a tengerészeket dobják tengerbe. Így is történt, de nem 

fulladt vízbe, mert egy nagy cethal elnyelte őt. Az engedetlen 

próféta a cethal gyomrában imádkozott Istenhez. Ez az imádság oly 

szép, hogy külön kiírtam magamnak egy pergamenlapra. Az ima 



hatására a cethal kidobta Jónást a partra és ő elment Ninivébe 

prédikálni. 

A szerzetes egész belemerül a történet mesélésébe, mikor 

hirtelen abbahagyja. -De mit untatlak itt, hiszen neked el kell 

jutnod a kápolnába. Ha innen Kelet felé mész eljutsz a hegy 

nyergéig. Azon végigmenve egyenesen a kápolnához jutsz. ... 

Nincs véletlenül nálad néhány palack miseborra való? Ha igen 

megvenném tőled? Kisegítenél vele, mert így megszakítás nélkül be 

tudom fejezni Jónás könyvét, és nem kell most lemennem a 

rendházba érte.  

Van nálad két palack Simontornyai Kékfrankos? Ha igen, 

lapozz a 27-re. Ha nincs, vagy nem akarod odadni elhagyod 

a remete barlangját és egyenest a hegynyereg felé indulsz, 

lapozz a 28-ra. 
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Előveszed a tarisznyádból azt a két palackot, melyet a hálás 

korcsmárostól kaptál. Odanyújtod a szerzetesnek. (Húzd le 

őket kalandlapodról) 

-Nagyszerű, épp elég lesz, hogy be tudjam fejezni ezt a könyvet. 

Pénz nincs nálam, de kérlek fogadd el tőlem Jónás imájának 

fordítását! -Ezzel egy díszes pergamenlapod nyújt át, melyen 

szépen vezetett betűkkel áll a próféta imájának fordítása. A 

szöveg alatt egy rajz, melyen egy a víz mélyén lévő óriás 

cethal gyomrában ott csücsül egy hosszúszakállú ember, 

vélhetőleg Jónás próféta. Írd fel kalandlapodra a "PRÓFÉTA" 

szót. Eltévén a pergamentekercset elhagyod a remete 

szerzetes barlangját és elindulsz a hegynyereg irányába. 

Lapozz a 28-ra.  
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Ahogy haladsz előre az erdei úton, elérkeztél a hegy 

nyergéhez. A látvány, amely körülvesz festőien szép. A 

sziklák közt haladó út két oldalán a fák koronája fölött 

ellátva a sűrű erdő látványa mindkét oldalról. Odafenn a 

gomolyfelhőkkel tarkított kék égbolt,  közben füledben 

hallod a madarak csicsergését. Egész belefeledkezel a 

csodálatos környezetbe. Kísér egy farkas az utadon? Ha 

igen, lapozz 30-ra. Ha nem, lapozz a 29-re. 
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Ahogy haladsz az úton egész belefeledkezel a természet 

szépségeinek csodálatába. Észre sem veszed a rád leselkedő 

halálos veszedelmet. Egyszer csak, szinte a semmiből eléd 

terem három marcona kinézetű fickó. Az egyik megszólít: 

-Adj Isten vándor, meg tudnád mondani...  

Mielőtt bármit reagálhatnál, furcsa csiklandozást érzel 

torkodnál. Valaki egy borotvaéles tőrrel hátulról elvágta a 

torkodat. Erdei útonállók áldozatává váltál. Kalandod itt 

véget ért. 
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Ahogy haladsz az úton egész belefeledkezel a természet 

szépségeinek csodálatába. Észre sem veszed a rád leselkedő 

halálos veszedelmet. Egyszer csak, szinte a semmiből eléd 

terem három marcona kinézetű fickó. Az egyik megszólít: 

-Adj Isten vándor, meg tudnád mondani...  

Mielőtt bármit reagálhatnál fájdalmas ordítást hallasz a 

hátad mögül. Megfordulva látod, hogy egy újabb marcona 

kinézetű alak állt mögötted, most kétrét görnyedve egyikkel 

a másik kezét szorongatja. A kezéből csuklótól lefelé csak 

egy véres csonk maradt. Előtte, rá vicsorogva ott áll 

fenyegetően a farkas. Vértől vöröslő szájában egy tőrt 

markoló kéz csonkját szorítja. Pillanatok alatt rájösz mi 

történt. Útonállók támadtak meg, s ha nincs hűséges 



útitársad, most elmetszett torokkal feküdnél a kegyetlen 

rablók áldozatául. Szinte azonnal reagálsz és kihúzott 

fegyvereddel halálos vágással földre terített kis híjján 

gyilkosodat. Van még két alak mögötte, ezek vadul 

beszaladnak az erdőbe, mikor látják társuk halálát. Ahogy 

visszafordulsz látod, hogy a farkas igyekszik távol tartani 

tőled azt a másik három alakot, akiket először láttál szemből 

az úton. Kivont fegyverrel állnak veled szemben. Egyikük, 

valószínű ő a bandavezér egy ólmozott végű furkósbotot tart 

kezében (I. kat fegyver) A másik kettő tőrrel van 

felfegyverkezve (III. kategóriás fegyver). Küzdj meg kettővel 

egyszerre, egy általad választott harmadikkal, aki nem lehet 

a bandavezér, a farkas fog harcolni (ez esetben nem kell vele 

külön foglalkozz). 

Útonállók vezére     Harcérték: 8      Életerő: 8 

Első Haramia:     Harcérték: 6     Életerő: 8 

Második Haramia     Harcérték: 7     Életerő: 6 

Ha győzöl, lapozz a 31-re. 
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Hűséges útitársaddal legyőzitek ellenfeleitek. A rablóknál 

semmi használható dolgot nem találsz, kivéve tőrjeiket. 

Egyet eltehetsz magadnak, ha gondolod. Hosszú, de nagyon 

szép úton haladsz tovább a hegy nyergén, a sziklás út két 

oldalán felette állsz a dús növényzetű erdőnek. Több 



vadváltót és kisebb ösvényt is felfedezel utadból leágazni, de 

mivel nem ismered őket, nem akarsz eltévedni. 

Szerepel kalandlapodon az "ÖSVÉNY" kódszó? Ha igen, 

lapozz a 32-re. Ha nem, lapozz a 45-re. 
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Eszedbe villan mit mondott a vadász. Az egyik moha lepte 

szikla mögött felfedezed azt a kis rejtett ösvényt, amely 

elmondása alapján a kunyhójához vezet. Ahogy haladsz a 

tekervényes úton, megdöbbent az erdő nyugalma és 

harmóniája. Jó tíz percnyi gyaloglás után meg is érkezel egy 

kisebb tisztásra, melynek szélén egy kis gerendaház áll. A 



ház mellett karámok találhatók.  

Ahogy közelítesz a ház felé az egyik karám mögül egyszer 

csak előjön két fiatal, de már jól fejlett vaddisznó. Először 

megijeszt a két életerős állat fenyegető látványa, ám hirtelen 

ötlettől vezérelve felmutatod a vadász kesztyűjét a 

jószágoknak. Azok odakocognak hozzád, ormányukkal a 

kesztyűt szimatolják. Miután befejezték a szemlézést, hallod 

hogy a farkas morgó hangokat ad ki magából. Erre a két 

disznó röffenésekkel válaszol. Rájössz az állatok beszélnek 

egymással. A két disznó tekintete a farkashoz hasonlóan 

megdöbbentően intelligensnek tűnik, látod rajtuk a bánat 

jeleit. Nyilván útitársad közölte velük gazdájuk tragikus 

halálát.  

Belépnél a házba, de az egyik disznó úgy tűnik, mintha 

jelezne, hogy kövesd egy másik kivezető ösvényen. Így is 

teszel, lapozz a 33-ra. 
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A disznókat követve a tekervényes ösvényen, végül egy 

útkereszteződéshez érsz. A disznók az egyenesen 

továbbhaladó úton kocognak tovább, te követed őket. 

Nemsokára egy út menti oltár mellett haladtok el, az oltáron 

Szűz Mária a kisded Jézussal. Az oltárkép alatt egy szöveg: 

"VÁNDOR, HA ERRE JÁRSZ, MONDJ EL EGY IMÁT!". Ha 

így teszel, lapozz a 34-re. Ha továbbmész e nélkül, lapozz a 

37-re. 
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Leülsz az oltár elé helyezett padra és elmormolsz egy imát. 

Szerepel a kalandlapodon a "GOMBA" kódszó? Ha igen, 

lapozz a  35-re. Ha nem, lapozz a 36-ra. 
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Ahogy elmondod az imát, erős késztetést érzel arra, hogy 

megnézd a gombászó kosarad. Néhány erdei vargánya 

mellett főleg csiperkéket gyűjtöttél. Ez utóbbiak között 

felfedezel egy különösen szép példányt. Ám ahogy jobban 

szemügyre veszed, riadtan látod ez nem is csiperke. Ez a 

gomba a halálosan mérgező gyilkos galóca egy példánya! 

Úgy tervezted este a vadászházba visszatérve elkészíted 



pörköltnek és elfogyasztod a gombákat. Ha nem veszed 

észre tévedésed, akkor biztos, hogy halál fia vagy! Írd fel a 

kalandlapodra a "GALÓCA" kódszót! Köszönetet mondasz a 

Szent Szűznek, mert megmentette életed és haladsz tovább a 

vaddisznók után. Lapozz a 37-re. 

36 

Ahogy elmondod az imát, érzed különös nyugalom járja át 

testedet-lelkedet. Kapsz két életerő pontot. Mikor végeztél 

haladsz tovább a vaddisznók után. Lapozz a 37-re. 
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A két vaddisznó végül egy tágasabb irtásterületre vezet, 

melynek túlsó szélén egy kis tisztás látható. Átvágtok az 

irtásterületen a tisztás felé. Oda érve észreveszed, hogy a 

túloldalán egy beszakadt veremcsapda van. Odabenn 

mintha mocorogna valami. Óvatosan, kivont fegyverrel 

közelíted meg a csapdát, melyben a vadász által keresett, 

Mátyás király idejében különös vadat, a dámot találod 

mocorogni. El kell szállítanod innen a vadász házánál lévő 

egyik karámba, ha találkoznál a király más vadászaival el 

tud mondani hol keressék. Van nálad egy lópokróc és kötél. 

Ha igen, lapozz a 38-ra. Ha nincs, lapozz a 39-re. 
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'Hogyan fogom ezt a jószágot elvinni? Megvan, vagy két mázsa.' - 



tanakodsz magadban, mikor hirtelen bevillan egy ötlet. A 

nálad lévő lópokrócot ráteríted az erősebbnek kinéző 

vaddisznó hátára, majd bemászva a verembe a  dámot a 

lábánál gondosan összekötöd. A maradék kötéllel a disznók 

kihúzzák a csapdába esett jószágot, akit szépen ráhelyezel az 

újonnan kialakított málhásállatod hátára. Miután kötéllel jó 

erősen rögzítetted, elindultok vissza a vadászházhoz. 

Megérkezve a meglehetősen megszeppent, de egyébként 

makk egészséges dámvadat az egyik karámba helyezed, 

majd bőségesen megeteted az ott lévő takarmánnyal. Írd fel 

magadnak a "DÁMVAD" kódszót és lapozz a 40-re! 
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Sajnos semmiféle ötlet nem jut eszedbe arra vonatkozólag, 

hogyan szállítsd el a jó kétmázsás állatot. Ha itt hagyod 

biztos, hogy elpusztul. Bemászva a kétméteres gödörbe 

addig próbálod a faránál fogva tolni az egyik, lankásabb 

veremfalnál, míg a dámvad nem kis nyűggel kiugrik, majd 

szélnek ered. Legfeljebb Mátyás király később lel elkóborolt 

kedvence nyomára. ... Bár van egy olyan érzésed, ezt te 

drágán fizeted meg. Visszatérsz a vadászházhoz, lapozz a 

40-re. 
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A vadászházhoz visszatérve szépen utolér az alkony. Még 



szerencse, hogy éjszaka meg tudod húzni magad itt. Belépve 

a kunyhóba látod, mindössze egyetlen szoba alkotta a 

vadász otthonát. Benne egy vadász teljes felszerelése, a 

falakon trófeák, és vadászfegyverek, lándzsák és tőrök 

felakasztva. Ha akarod elteheted magadnak az egyik, 

különösen szép őzagancsból készült nyelű vadásztőrt. Az 

örök vadászmezőkre távozott gazdájának, már úgy sincs 

szüksége rá. Az egyik sarokban csapdák, zsákok és prémek 

hevernek. Egy másik sarokban tűzhely van kialakítva, több 

főzőedényt is látsz. Egy faágy, egy asztal és néhány szék 

képezi a berendezést. Ha szerepel kalandlapodon a 

"GOMBA" kódszó, lapozz a 42-re. Ha nem, lapozz a 41-re. 
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Az egész napi tevékenységek alaposan elfárasztottak, 

útitársadhoz hasonlóan te is farkas éhes vagy. Ám amíg ő 

kiment vadászni, a két vadkan pedig a környéket túrni 

élelem után addig neked enned kell a magadéból! Vonj le 

egy adag élelmet kalandlapodról! Éjjel nyugodtan alszol a 

vadász ágyában, reggel már a ház előtt vár hűséges kísérőd a 

farkas és a két vaddisznó. Az előbbivel útnak is indultok. 

Lapozz a 45-re. 

 

42 

Az egész napi tevékenységek alaposan elfárasztottak, 

útitársadhoz hasonlóan te is farkas éhes vagy. Ám amíg ő 

kiment vadászni, a két vadkan pedig a környéket túrni 

élelem után addig neked ott vannak az erdőben gyűjtött 

gombáid, melyeket minél előbb el kell fogyasztanod, 

különben rád romlanak. Kiviszel a ház a ház előtt lévő nyílt 

tűzhelyre egy bográcsot. A sejtelmes Holdfényben eleget 

látsz a gombák felaprításához, majd belekezdesz a 

vadászházban talált fűszerekkel ízesített pörkölt főzésébe. 

Mikor elkészülsz jó étvággyal fogyasztod el az ételt. Szerepel 

a kalandlapodon a "GALÓCA" kódszó? Ha igen, lapozz a 

44-re. Ha nem, lapozz a 43-ra. 

 

 



43 

A jól elkészített ételt befalva fáradtan esel ágynak. Éjjel 

azonban felébredsz, csillapíthatatlan hányás tör rád. 

Rosszulléted jó darabig eltart, másnap egész nap a vadász 

ágyát nyomod, az ágy mellé helyezett vizesvödröt 

telehányva. Két nap múlva lábra állsz, kutya bajod és 

folytatod utadat. Azonban az általad megtett  

gombapörköltbe halálosan mérgező alapanyag került! Az 

egyik szépen fejlett csiperkéről nem vetted észre, hogy 

valójában gyilkos galóca volt! Kalandod ugyan folytatod a 

kastélyban, az is lehet, hogy kijutsz. Azonban néhány nap 

múlva a gombában lévő amatoxin nevű méreganyagtól máj- 

és veseelégtelenség következtében meghalsz... 
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A gyilkos galóca felfedezése nagyon óvatossá tett, így a 

vadászházban talált gyertyák és viharlámpád együttes 

fényénél még egyszer alaposan átvizsgáltad a gombákat. 

Azonban az ehető csiperkeféléken és ízletes vargányákon 

kívül nem találtál újabb mérgező fajt. Egy vödör felforralt 

vízben jól át is mostad mindegyiket, így nyugodt lélekkel 

láttál neki a falatozásnak. A gombapörkölt kitűnően sikerült. 

Éjjel jól és mélyen alszol a vadász ágyában, reggel pedig 

jóízűen fogyasztod el vacsorád maradékát. Kapsz 6 életerő 

pontot! Reggel már a ház előtt vár hűséges kísérőd a farkas 

és a két vaddisznó. Az előbbivel útnak is indultok. Lapozz a  



45-re. 
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Ahogy haladsz előre erdei utadon, végül egy 

útkereszteződéshez érsz. Az kereszteződés útjelző táblával is 

el van látva. Az Észak felé vezető úton "ZARÁNDOKÚT 

ÁRNYASVÖLGY FELÉ" felirat. Észak-Nyugat irányában a 

"ÖREGTORONY FELÉ". Ez az út a hegy nyergén keresztül 

vezet. Dél-Kelet felé "KÁPOLNA" feliratú tábla mutat, míg  

Dél-Nyugatra a "ZARÁNDOKÚT A RENDHÁZ FELÉ" 

feliratú útjelző tábla mutat. Ha a rendház felőli útról 

érkeztél, lapozz a 46-ra.  

Egyébként lapozz a 48-ra. 
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Szerepel kalandlapodon az "ÖSVÉNY" kódszó? Ha igen, 



lapozz a 47-re. Ha nem, lapozz a  48-ra. 
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Eszedbe jut a tragikus sorsú vadász elbeszélése a 

kunyhójáról. Azt mondta a hegy nyergéről lehet oda eljutni. 

Elindulsz hát a nyereg irányába mutató úton. Lapozz a 28-ra 

és ha a szöveg még egyszer rákérdez az "ÖSVÉNY" 

kódszóra, természetesen lépj ennek megfelelően! 
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Erdőbéli bolygásaidnak ideje véget vetni, melyet úgy véled a 

kápolnában oldhatsz meg. Elindulsz hát abba az irányba, 

merre a tábla is mutat. Kisebb kaptató után felérsz egy másik 

hegycsúcsra, bár ez jóval alacsonyabb, mint amelyről 

érkeztél. Látod is a másik bércet a rajta ékeskedő 

Öregtoronnyal. Ezen a csúcson egy kisebb tisztást találsz, 

közepén egy szép csúcsíves stílusban épült kis kápolna. A 

kápolna párkányán ott látod a kerecsensólymot is, kit a 

farkassal együtt kiszabadítottál. Ideje búcsút venned a két 

állattól és elhagynod az erdőt. 

Díszes kétszárnyú vasalt fakapun lehet bejutni a kápolnába. 

Ahogy lenyomod kilincsét az ajtó könnyen nyílik, s te 

belépsz az épületbe. Odabenn a kapuval szemben egy 

oltárképet látsz, melynek  kereteit két levegőben lebegő, 

faragott, angyalfigura tartja egyik kezével. A másik 



kezükben egyikük egy szál liliomot, a másik egy kardot tart. 

Ez utóbbi katonaruhát visel. Mindkettőjük mellett egy kis 

táblán nevük is szerepel: kardot tartó angyal Michael; a 

liliomos: Gabriel. Hiszen ők a két arkangyal: Mihály és 

Gábor. Szent Mihály szobra hirtelen harsány hangon 

megszólal: 

-Üdvözöllek Vándor! Mi járatan vagy erre? 

 Szerepel kalandlapodon a "TORONY" kódszó. Ha igen, 

lapozz a 49. Ha nem, lapozz a 50-re. 
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Semmi kétség ez az a kápolna, melyet Mihály és Gábor 

arkangyalok őriznek. Nem habozol azt mondani, amire 

Simon halász tanított. 

-Szent Mihály! Kérlek segíts nekem az Apostolok Tornyába 

eljutnom! 

Mondod alázatos hangon. Erre az angyalszobor elengedi az 

oltár keretét és ruhájának redői közül egy vaskulcsot vesz 

elő, melyet eléd ejt a földre. 

-Ez a kulcs nyitja a toronyba felvezető ajtót.  

Ezzel a kápolna bal oldali falán egy eddig általad észre sem 

vett rejtekajtó nyílik meg. Nem sokat habozol, elindulsz az 

ajtón át. 

Lapozz az V/5. Fejezet 1-re. 
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-Szent Mihály! Szeretnék kijutni a Hársfanyergi Erdőből! 

Mondod alázatos hangon.  

- Ezen a kis ajtón át jutsz vissza a kastélyba.    

Ezzel a kápolna bal oldali falán egy eddig általad észre sem 

vett rejtekajtó nyílik meg. Nem sokat habozol, elindulsz az 

ajtón át. 

Lapozz az V/5. fejezet 1-re. 

 

 



 



V/5. Fejezet 

 

 

 

Kaland az Apostolok Tornyában, ahol akár régi 

ismerősökkel is találkozhatsz... 



 

1 

A kápolna ajtaján át úgy látszik visszajutottál a Historikus 

Várcsoport épületébe.  Egy tágasabb kiállítóteremben állsz, 

A falak mellett vitrinekben őrzött vadászfegyverek: 

lándzsák; vadászkardok; reflex- és számszeríjjak; előltöltős 

puskák; modern vadászpuskák és egyéb vadászati 

kiegészítők sorakoznak. A hálóboltozattal fedett, festett 

falakon kitömött madarak. Szemben egy csúcsíves, színes 

ólomüveg berakásos ajtó, felette "APOSTOLOK TORNYA" 

felirat. A termen áthaladva az ajtót kinyitva egy kicsi 

alapterületű, de magas mennyezetű helységbe lépsz. A 

torony földszintjén állsz. Innen két ajtó nyílik, az egyik tőled 

bal kéz felé, egy vasalt faajtó. Felette egy felirat: "FELJÁRAT 

A TORONYBA". A másik ajtó ugyanolyan ólomüveg 

berakásos, mint amin bejöttél, tőled bal kéz felé. Mit teszel? 

Ha kinyitod a faajtót, lapozz a 2-re. Ha az ólomüveg 

berakásos ajtón nyitnál be, lapozz a VI. fejezet 1-re. 

 

2 

A vasalt ajtó masszív tölgyfából készült, ahogy lenyomod 

díszes, kovácsoltvas kilincsét látod: zárva van. A kilincs alatt 

éktelenkedő nagy kulcslyuk jelzi, mi a megoldás. Van nálad 

egy vaskulcs? Ha igen, lapozz a 4-re. Ha nincs, lapozz a 3-ra. 

 



3 

Sajnos sehogy sem tudod kinyitni a masszív ajtót, így 

kénytelen vagy a másik színes ólomüveg berakásos kapun át 

távozni. Lapozz a VI. Fejezet 1-re. 

 

4 

A Szent Mihálytól kapott kulcs pont beleillik a zárba, melyet 

megforgatva a zár hangos kattanással jelzi: az ajtó kinyílt. 

Mikor kihúznád a kulcsot a lyukból, az szó szerint eltűnik. 

Nem sokat morfondírozol a csodajelenségen, hiszen az ajtó 

nyitva, és te fel tudsz menni a toronyba. Lapozz az 5-re. 

 

5 

A toronyba előbb kő, majd később vaslépcső vezet fel. A 

felfelé vezető úton, többször találsz pihenőfordulókat. Ha 

gondolod egy ilyennél megállhatsz pihenni és enni, úgy 

látszik itt nem zavar senki és semmi. A lépcsőházban a falak 

tele vannak aggatva trófeákkal és ágakon ülő kitömött 

madarakkal, a pihenőkben kitömött apróvadakat bemutató 

vitrinek. Az egyik lépcsőfordulóban a padlón érdekes 

tárgyra bukkansz. Egy nyakba akasztható, zsinórral ellátott 

személyazonosító kártyát. Rajta egy elég rosszul látszó 

arckép, melyet így a félhomályban nem is igazán tudsz 

kivenni. Az arckép mellett a vár kapujának sematikus rajza, 

a rajzon pedig egy elmosott név mellett: "Direktor" felirat . 



'A múzeum direktora valószínű elhagyhatta kártyáját'- 

gondolod. Ha akarod elteheted magadnak, ezt jegyezd fel a 

felszerelési tárgyaid közé! Nemsokára egy olyan 

lépcsőfordulóhoz érsz, ahol elég szűk a pihenőfolyosó, és a 

falon egy csukott ajtót is találsz. Mit teszel?   

Benyithatsz az ajtón, lapozz a 6-ra. 

Továbbmész felfelé a torony lépcsőházában felfelé, lapozz a 

14-re. 

 

 

 

6 

Az ajtó egy raktárhelységbe nyílik. A falak mentén és 

középen kettéosztva a helységet magas polcok,  roskadásig 

rakva trófeákkal, csontvázakkal, preparátumokkal, 

kikészített vadbőrökkel, vadászati felszerelésekkel. A raktár 



egyik sarkában egy íróasztal áll. Az asztal lapjára egy emberi 

alakot látsz ráborulni Ahogy benyitottál riadtan kapta fel 

fejét és egyenesedett fel ültő helyében. A másik sarokban 

leterített zsákokon két ember fekszik, akik jöttödre felemelik 

fejüket.  

-Ki a fene vagy te? És mi a ...-mat keresel itt? (a pontozott vonal, 

nyomdafesték által nem tűrt szöveget jelöl) -Hagyj minket 

aludni és tűnj el a ....-ba! -mondja szinte nyafogó hangon az 

asztalnál ülő férfi olyan szót használva, amit nem érdemes 

leírni. - Holnap megyek nyugdíjba, harminc évig voltam itt és egy 

percet sem dolgoztam!! Mi a fenét akarsz tőlem?! 

Ha van nálad egy személyazonosító kártya, tegyél 

intelligenciapróbát! Ha sikeres, lapozz a 7-re. Ha nem sikerül 

a próba, vagy nincs ilyen kártyád, lapozz a 10-re. 

 

7 

Hirtelen ötlettől vezérelve nyakadba akasztod a 

lépcsőházban talált személyazonosító kártyát és kimérten, 

hivataloskodó hangon megszólalsz: 

-Hát, nem akartam megzavarni az Önök álmát, de az a helyzet, 

hogy én vagyok a múzeum új direktora. Szemlét tartani jöttem, a 

gyűjtemény felett és hogy dolgoznak az embereim, DE AMIT ITT 

LÁTOK, AZ MINDEN KÉPZELETEM ALULMÚLJA! -Ez 

utóbbit már erősen felemelt hangon közlöd, mire a három 

álomszuszék, mint akit áramütés ért, úgy pattan fel. Úgy 



állnak előtted, mint akik karót nyeltek. Nem elég ez hozzá, 

még két másik alak is előkerül a polcok mögül, ahol eddig 

nem láthattad őket. Az újonnan érkezettek egy férfi és egy 

nő, ruhájuk úgy áll mintha vasvillával hányták volna rájuk. 

A férfi fordítva felhúzott nadrágjából és a nő összeborzolt 

dús hajába akadt fehérneműjéből gyanítod, egy szerelmi 

légyottot zavarhattál meg. A két zsákról felpattant alak is 

egy nő és egy férfi, kiknek a csipa még mindig ott szárad a 

szemük sarkában. 

-Ne tessék haragudni Direktor Úr/Asszony (attól függően 

milyen nemű karakterrel játszol), többé nem fog előfordulni 

ilyen! -magyarázza hevesen az asztal mögött álló férfi, aki 

leginkább afféle műszakvezetőnek néz ki. -Tessék parancsolni, 

szemlét tartani, ha gondolja. Szabad javasolnom, hogy előbb a 

felettünk lévő fegyvertermet tessék szemügyre venni! Szívesen 

felkísérem oda, ha gondolja. 

Úgy véled az előbbi színjáték bőven elég volt, s engedsz a 

műszakvezető invitálásnak, aki nyilván azért ennyire 

készséges, hogy fedezze az eddig észre nem vett fegyelmi 

kihágásaikat. Elhagyva a termet a lépcsőházban elindultok 

egy feletettek lévő terembe, melyet duplán, egy rácsos és egy 

fémajtó zár. Kinyitja a nála lévő kulcsokkal, majd betessékel 

téged a szobába. Odabenn fegyverállványokon 

vadászpuskák százai, emellett különféle kiegészítők. 

Szerepel kalandlapodon a "KEHELY" kódszó? Ha igen, 

lapozz a 8-ra. Ha nem, lapozz a 9-re. 
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Ahogy szétnézel jobban a roskadásig rakott 

fegyverállványok közt, a fal mellett üvegajtós szekrényeket 

látsz. Az egyik ilyen szekrényben sörös ibrikekeket és 

borospoharakat látsz szúfoltan egymás mellett. Az egyik 

boros aranykehely azonban feltűnik neked. Megkéred 

kalauzod, mutassa meg neked. Az nagy ijedtében még a 

csillagot is lehozná neked az égből, azonnal kinyitja a 

szekrényajtót és átnyújtja a serleget. -Van még több 

boroskupánk is, ha gondolni méltóztatik ... -hadarja, de te 

leinted, hogy neked csak ez az egy kell. A serleg oldalára egy 

glóriával ővezett ifjú képét vésték, s neked rögtön bevillan 

mit mondott a halász Simon: "Jánost, a jeliről fogod felismerni." 

-most itt van a kezedben az egyik jele 

-Ezt elviszem magammal tanulmányozásra. -mondod 

ellentmondást nem tűrő hangon kísérődnek -Most elmehet, 

magam is kitalálok. Köszönöm a segítségét kedves ... 

-Lust Alajos, műszakvezető. -utatkozik be nagy készségesen. 



-Viszont látásra kedves Lust Úr! -fejezed be és elbúcsúzol tőle.  

Lapozz a 15-re 
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Ahogy szétnézel jobban a roskadásig rakott 

fegyverállványok közt, a fal mellett üvegajtós szekrényeket 

látsz. Kinézel magadnak egy Winchester-típusú, nagy 

kaliberű vadászpuskát, melynek tárát felnyitva látod dugig 

van lőszerrel.  Jegyezd fel kalandlapodra új szerzeményed! 

-Ezt elviszem magammal tanulmányozásra. -mondod 

ellentmondást nem tűrő hangon kísérődnek -Most elmehet, 

magam is kitalálok. Köszönöm a segítségét kedves ... 

-Lust Alajos műszakvezető. -utatkozik be nagy készségesen. 

-Viszont látásra kedves Lust Úr! -fejezed be és elbúcsúzol tőle.  

Lapozz a 15-re. 

 

10 

El kell döntened mit teszel! 

Ha elhagyod a helységet és tovább mész felfelé a 

lépcsőházban, lapozz a 14-re.  

Ha fegyvert rontva rá támadsz a benn tartózkodókra, lapozz 

a 11-re. 



11 

-Jaj mit akarsz azzal a fegyverrel?! Nem bántottunk mi senkit! Ezt 

nem hiszem el! Holnap megyek nyugdíjba, harminc évig voltam itt 

és egy percet sem dolgoztam!! Mi a fenét akarsz tőlem?! -mondja 

vonyíkoló hangon az íróasztal mögött ülő alak. Szánalmas 

gondolod magadban. 

-Jajj ne bánts minket, nem tettünk semmi rosszat neked! - sívitja 

az egyik zsákon fekvő alak, egy férfi a másik, egyébként nő 

kollégájának háta mögé bújva. 'Milyen szánalmasak' -

gondolod magadban, de ezzel foglalkozni nem sok időd 

marad. A hátad mögül hirtelen berohan az ajtón három állig 

felfegyverzett katona. Mindhárman a 16-17. század 

fordulójának ruházatát viselik, ketten nagybajszú, 

üstökrizurás hajdúk, a harmadik egy nyugati-módi szerint 

öltözött hosszúhajú, szakállas úgynevezett Landsknecht 

katona. Mindhármuk egy-egy előltöltős puskát szegez rád. 

Úgy gondolod jobb nyugton maradnod. 

-Mi a'!? Mit rángatjátok a vészcsengőt lusta banda!? -üvölti az 

egyik hajdú, vélhetőleg az őrjárat vezetője. Erre utal a 

kalpagján lévő sasstoll is. 

-Én húztam meg a csengőt hadnagy úr. -mondja reszketve egy 

újabb hang a polcok mögül. Kisvártatva egy lepelbe 

burkolózott, egyébként anyaszült meztelen nő lép elő. Dús 

hajába női fehérnemű akadt, melyen jót nevetnek a teremben 

lévők mindannyian.  

-Ez az alak ránk támadt! -Mutat rád a kolléganője fedezékéből 



a zsákon aludt férfi.  

-No kifelé! Tömlőcbe vele! -adja ki a parancsot a hajdú. Erre 

társai felszólítanak, tedd le az összes fegyvered és kövesd 

őket. Ha így teszel, lapozz a 12-re. Ha megtagadod az 

engedelmességet és kivont fegyverrel harcba szállsz az 

őrjárat ellen, lapozz a 13-ra. 
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Rájössz, semmi értelme szembe szállni három szemmel 

láthatólag jól képzett harcossal, akik ráadásul még rád is 

szegezik puskájukat. Leteszed fegyvereid és 

engedelmeskedsz a parancsnak. A katonák lekísérnek a 

torony lépcsőházában a földszintig. Ott a faajtó melletti falon 

egy rejtekajtót tár fel vezetőjük, mely egy lefelé vezető 



lépcsőházba nyílik. Ezen keresztül levezetnek egy 

pincebörtönbe. Napokat töltesz el egy félhomályos cellában. 

Enni-inni kapsz rendesen, sőt furcsálod is miért hoznak 

egyszer rostonsült halat, másszor vadpecsenyét, hozzá 

jófajta bort egy foglynak. Később az őröktől tudod meg, 

hogy a rajtad ütő őrjárat parancsnokának nagyon tetszett, 

hogy így ráijesztattél a lusta múzeumszolgákra. El is tusolják 

az ügyet hamar, majd néhány nap múlva elengednek. 

Magaddal viheted minden felszerelésed. Őreid kikísérnek az 

ólomöveg berakásos kapuig, de a toronyba többé nem 

térhetsz vissza. Lapozz az VI. Fejezet 1-re. 

 

13 

Ahogy szembeszállsz ellenfeleiddel nem sok esélyt hagynak 

neked. Rád szegezett fegyvereiket elsütve, telibe találnak. 

Szinte azonnal meghalsz, de még hallod, ahogy a 

hajdúhadnagy megjegyzi: -Kár érte. Teccött ez a harcos neköm. 

Ez nem tűnt olyan lusta anyámasszonykatonájának, mint ezek 

itt... 

 

14 

Egy újabb lépcsőfordulóhoz érsz. Ez is szűkebb és itt is 

találsz egy ajtót. Elég jól őrzik a bentlévőségeket, mert egy 

rácsos, mögötte pedig egy vasajtó zárja a helységet. 

Megpróbálkozol benyitni, de zárva. A többszörös biztonsági 

ajtót pedig betörni nem tudod. Lapozz a 15-re. 
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A lépcsőforduló sarkában egy falra rögzített ágon egy 

gyönyörűszép rétisas preparátumát látod. A madár mintha 

fel akarna szállni, kiterjeszti szárnyait, de furcsa mód csak 

egyik karmával kapaszkodik az ágon. A másik karma olyan, 

mintha meg akarna markolni vele valamit. Szerepel 

kalandlapodon a "KÚT" kódszó? Ha igen, lapozz a 17-re. Ha 

nem, lapozz a 16-ra. 

 

16 

Sajnos nem tudod megfejteni miért tartja így a kezét a 

sasmadár. A kitömött sastól továbbvezető lépcső egy 

fordulóval vezet tovább egy zárt csapóajtóhoz. A csapóajtót 

sehogy sem tudod felnyitni, erős zár tartja a helyén. 

Kénytelen vagy lemenni és elhagyni a tornyot a másik 

ólomüvegberakásos kapun át.  

Lapozz a VI. Fejezet 1-re. 
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Eszedbe jutnak a kúton lévő domborművek. A négy 

evangélista. A köztük lévő sasmadár Szent János. Van nálad 

egy aranyserleg? Ha igen, lapozz a 18-ra. Ha nem, lapozz a 

16-ra. 
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Hát persze! Szent János evangélista a sasmadár, Szent János 

apostol a serleget tartó ifjú. Előveszed az aranyserleget és a 

sasmadár felé nyújtod. A fennséges állat erre megmozdul és 

kiveszi kezedből a serleget. Hirtelen vakító fényesség támad, 

mely beborítja a teret körülötted. Mikor újra látsz, egy ifjú 

alak áll előtted. János a halász, a Pelso-tó partjáról. Örömteli 

hangon üdvözöl téged: 

-Hozott Isten vándor! Örülök, hogy idáig eljutottál. Már féltem ez 

nem fog neked sikerülni. Gyere a többiek már várnak odafönn! -

erre karonfogva vezet tovább felfelé a lépcsőn. Egy nyitott 

csapóajtón keresztül a torony árkádokkal ellátott felső 

szintjére érkeztek. Itt fenn vagy tizenöt ember verődött 

össze,  tíz férfi, a többi nő. A férfiak pont úgy néznek ki, 

mint János apostoltársai a templom párkányán, egyikükben 

felismered Simon halászt. Éppen hevesen vitatkoznak az 

egyik nővel, aki úgy néz ki, mint bizonyos felnőtteknek 

szóló, de gyermekek által is rendszeresen nézett filmek és 



magazinok főszereplő "pillangói". Bár az itt lévő gyönyörű 

nő kisugárzásából mintha hiányozna az a buja erotika, mely 

az említett  "pillangókat" jellemzi. Sőt ennek a nőnek 

kifejezetten olyan a kisugárzása, mint a mellette álló kék-

fehér ruhás asszonynak. Mindkettőjüknek, mintha glória 

lebegne a feje körül. Hirtelen beugrik: hisz ezek az 

apostolok, a kékruhás nő Szűz Mária, a másik pedig a 

korábban valóban "pillangóéletet" élő Mária Magdolna, ki 

először látta a feltámadt Jézust. Épp erről folyik a vita, az 

apostolok ezt sehogy sem akarják neki elhinni. Simon 

hevesen vitatkozik Magdolnával, mikor észrevesz szeme 

sarkából. 

-Isten hozott vándor, örülök, hogy idetaláltál! Képzeled ezek az 

asszonyok azt állítják, látták az eltemetett Mestert megjelenni 

nekik az üres sírboltnál. Ezt meg kell nézzük! Gyere János! -

mondja izgatottan, majd rád nézve gyorsan hozzáteszi -Ne 

haragudj, most nincs időnk beszélni, Isten segítsen kijutnod a 

várkastélyból! - ezután versenyfutásba kezdve együtt 

elrohannak Jánossal. Az ott maradt apostolok között heves 

vita tör ki, nem látnak-hallanak szinte semmit maguk körül. 

A két asszony úgy látszik megőrizte higgadságát, Mária 

valamit odasúg Magdolna fülébe, mire az az egyik sarokban 

lévő ládához megy. A láda tetejét felnyitva egy, szinte 

kalapács méretű vaskulcsot vesz elő, majd átnyújtja neked. 

Mária a következőket mondja neked: 

-Péter oda szerette volna adni neked ezt a kulcsot, mellyel 

kijuthatsz a várkastélyból. Vidd magaddal, szükséged lesz rá! 



Megköszönöd segítségüket, majd elbúcsúzol tőlük és 

visszamész a toronyból kivezető ólomüveg berakásos 

kapuhoz. Írd fel kalandlapodra a "KULCS" kódszót! Lapozz a 

VI. Fejezet 1-re.   

 

 



VI. FEJEZET 

 

 

Ebben a fejezetben Mátyás király udvarába látogatsz el, 

ahol megtudod mi a király nagy bánata. ... Vajon tudsz-e 

segíteni rajta?



 

1 

Az ólomüveg berakásos kapu egy tágas előcsarnokba nyílik, 

ahol  részben középkori magyar viseletekbe, részben a 15. 

századra jellemző itáliai reneszánsz ruházatba bújt emberek, 

férfiak és nők kavalkádját találod. Hangos zsivaj uralja a 

teret, az itt lévő emberek egy része kisebb csoportokba 

verődve társalog egymással. Van akik asztalok körül ülnek, 

egyesek kártyáznak, az egyik sarokban ketten díszes sakkal 

játszanak. A csarnokból két ajtó is nyílik, az egyik veled 

szemben. Ez az ajtó ahhoz hasonlít, amin bejöttél, színes 

ólomüveg berakásos, kétszárnyú kapu. Annyiban 

különbözik a bejárattól, hogy ez nem csúcs-, hanem boltíves. 

Felette a "BAROKK ÉPÜLET" felirat. A másik ajtó 

kétszárnyú vasalt faajtó, ezen időnként ki-be mennek 

emberek. Az ajtó mellett két alabárdos őr áll, és a teremben 

is több páncélba öltözött katonát látsz. A rajtuk lévő 

köpönyegre egy csőrében gyűrűt tartó hollót és egy 

halálfejet hímeztek. 'Hiszen ezek Hunyadi Mátyás király 

híres fekete seregének katonái!'- villan be a felismerés 

fejedbe. Te pedig a királyi fogadóterem előcsarnokába 

érkeztél, ez a kavalkád pedig valószínű a királyhoz jött 

audenciára. 

El kell döntened mit teszel! Ha mit sem törődve az itt lévő 

forgataggal átmész a termen és távozol a szemben lévő 

kapun át, lapozz az VII/1. Fejezet 1-re. Ha megvizsgálod 

tüzetesebben a várakozó embereket, lapozz a 2-re. Ha 



megszólítod az egyik strázsáló katonát, lapozz a 6-ra. 

 

2 

A várakozók között mindenféle népség akad: harcedzett 

katonatisztek, kik erős markukat méltóságteljesen pihentetik 

kardjuk markolatán; bársonyba és patyolatba öltözött 

gazdag kalmárok, kiknek ékszereiből várkastélyokat lehetne 

építeni; külhoni követek, kik csendben várnak sorukra; 

egyszerű öltözetű szerzetesek, kiknek keze az olvasót 

morzsolja, taláros tudósok, kik bőrkötéses könyvekből 

olvasnak maguknak; gazdag férjeik mellett pompázó díszes 

udvarhölgyek.  

Szerepel kalandlapodon a "DÁMVAD" kódszó? Ha igen, 

lapozz a 4-re. Ha nem, lapozz a 3-ra. 
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A megszemlélt várakozók közül senki nem kelti fel 

különösen a figyelmed. Miután sok dolgod nincs itt, átmész 

a termen és távozol a szemben lévő kapun át, lapozz a VII/1. 

Fejezet 1-re.  
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A megszemlélt várakozók között egy csoport felkelti a 

figyelmed. Vagy  féltucatnyi ember áll csendben, szemmel 



láthatóan feszült hangulatban az egyik sarokban. Öltözékük 

pont olyan, mint a Hársafanyergi-erdőben meghalt vadászé, 

kinek erdei kunyhójánál is voltál. Hamar rájössz, ezek a 

király udvari vadászai lehetnek és azt is sejted mi okozza 

letörtségük okát. Odamész hozzájuk és megkérdezed mitől 

oly szomorúak. Először meglepődnek rajta, hogy foglalkozol 

velük, hiszen itt mindenki csak maga bajával törődik. Aztán 

az egyikük, egy tagbaszakadt alak elmondja: 

-Tudod a király nagyon haragszik ránk udvari vadászaira, mert 

sehol sem találjuk vadaskertjéből elkóborolt vadját, egy különleges 

szarvast. De ez nem elég, egyik vadásztársunk eltűnt a szomszédos 

erdőben a szarvas keresése közben. Keresésére indultunk, de csak az 

erdőben lévő sírját találtuk meg, s a sír mellett egy hatalmas 

vérmedve tetemét. Valószínű végeztek egymással, s valami arra 

járó tisztességes vándor eltemethette bajtársunkat. Hát így kell 

most a király színe elé járuljunk, ráadásul a szarvasnak sincs 

nyoma. Attól tartunk az a vérmedve falhatta föl. Akkor pedig 

nekünk végünk. 

 

 



 

-Dehogy van végetek! Dehogy falta föl a medve a szarvast! Én 

tudom, hol a keresett szarvas! –mondod nekik szinte kiáltva, 

mire a teremben lévő összes várakozó rátok figyel. De 

mindez nem elég, közvetlen előtted egy markáns 

megjelenésű férfit látsz, aki eddig nem volt jelen a teremben. 

Szintén vadászruhát visel. Hosszú barna haját pánt fogja 

össze, ívelt sasorra méltóságot kölcsönöz arcának. Valahol 

láttad már ezt az alakot, de nem ugrik be hol.  

Hirtelen eszedbe jut. Mikor a Múzeumok Éjszakájára jőve 

rendezgetted a pénzedet, egyiken ezt az arcot láttad. Hisz ez 

Hunyadi Mátyás király. 

-Szabad kérdeznem miről van itt szó? -teszi fel egyenest a 

kérdést neked szegezve a király. A vadászokkal együtt 

reflexből térdre ereszkedsz, s mikor üdvözölted a királyt 

elmeséled kalandod a Hársfanyergi-erdőben. A hallottak 

szemmel láthatóan felderítik a királyt. Tüstént kiadja a 

parancsot, hogy nyergeljék fel a lovakat, és stafétával üzen a 

vadasparkba, hogy hozzák az erdőbe vadszállító kocsit.  Egy 

óra múlva már vagy harminc ember, udvari vadászok és a 

király testőrei vágtatnak a  Hársfanyergi-erdő felé, köztük ott 

vagy te is.  

Lapozz az 5-re. 
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Az erdőbe érve végighaladtok a zarándokúton, majd a 

nyereghez juttok. Az innen nyíló rejtett ösvényt könnyen 

megtalálod és vagy tizedmagaddal, gyalogosan elindultok a 

fák között. A király természetesen veletek tart, bár 

igyekeztek erről lebeszélni testőrei.  

Mikor elértek a vadászházhoz, mindent úgy találtok, ahogy 

itt hagytad. Kivéve azt, hogy a két vaddisznónak nyoma 

veszett. Viszont a dámvad kíváncsian mered rátok 

karámjából, a király és az udvari vadászok nem kis örömére. 

Egy rövid mustra után két vadász, hurkot vetve rá elvezeti a 

nemes állatot az időközben a nyereghez ért vadszállító 

kocsihoz, és bezárják annak ketrecébe. A kocsi egyenest a 

vadaspark felé veszi az irányt. Visszatérve az udvarba, a 

király hálája jeléül megajándékoz egy gyöngyház berakásos 

számszeríjjal.  

-Ezzel akár egy bölényt is leteríthetsz. -mondja neked, miközben 

te nem jutsz szóhoz a gyönyörűszép fegyver látványától. El 

is teszed magadnak (jegyezd fel kalandlapodon!), majd 

elhagyod a nagy reneszánsz magyar király udvarát.  

Lapozz a VII/1. Fejezet 1-re.  
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-Vitéz uram! Hadd kérdezzek valamit! -szólítasz meg egy 



harcsabajszú katonát. 

-Ki vele koma, mit akarsz! -veti oda kurtán, de nem goromba 

módon. 

-Miféle népség verődött itt össze? Még sosem láttam ennyi embert 

a királyra várakozni. -mondod, mintha rendszeresen 

látogatnád az aulát. 

-Hát szó, ami szó. Amióta annak a fránya jószágnak, nyoma 

veszett, elég sokat vót azzal elfoglalva Mátyás urunk, hogy 

nyomára akadjon. Alig van a palotában, ilyenkor is csak 

kutyafuttában intézi az államügyeket. Ez még csak hagy'án, de 

látnád a királynét. Beatrix hitvesi ágya is nagyon kiürült az utóbbi 

időben. Nem is irigylem az udvarhölgyeit amiért a királyné 

közelében kell legyenek. 

-Miféle jószágról beszélsz vitéz uram? -kérded az időközben 

bőbeszédűvé vált, füllel hallhatólag jól tájékozott katonát. 

-Valami fura szarvas. Külhonból hozatta urunk, kisebb mint a 

mieink, pettyes a bundája, az agancsa meg lapátos. Valami dáma-

szarvasnak híják, vagy mi az ördög. 

Szerepel kalandlapodon a "DÁMVAD" kódszó? Ha igen, 

lapozz a 7-re. Ha nem, lapozz a 8-ra. 

 

7 

Én tudom, hol a keresett szarvas! -mondod neki szinte kiáltva, 

mire a teremben lévő összes várakozó rátok figyel. De 



mindez nem elég, közvetlen előtted egy markáns 

megjelenésű férfit látsz vadászruhában, aki eddig nem volt 

jelen a teremben. Hosszú barna haját pánt fogja össze, ívelt 

sasorra méltóságot kölcsönöz arcának. Valahol láttad már 

ezt az alakot, de nem ugrik be hol.  

Hirtelen eszedbe jut. Mikor a Múzeumok Éjszakájára jőve 

rendezgetted a pénzedet, egyiken ezt az arcot láttad. Hisz ez 

Hunyadi Mátyás király. 

-Szabad kérdeznem miről van itt szó?-teszi fel egyenest a 

kérdést neked szegezve a király. Reflextől vezérelve térdre 

ereszkedsz, s mikor üdvözölted a királyt elmeséled 

kalandod a Hársfanyergi-erdőben. A hallottak szemmel 

láthatóan felderítik a királyt. Tüstént kiadja a parancsot, 

hogy nyergeljék fel a lovakat, és stafétával üzen a 

vadasparkba, hogy hozzák az erdőbe vadszállító kocsit.  Egy 

óra múlva már vagy harminc ember, udvari vadászok és a 

király testőrei vágtatnak a  Hársfanyergi-erdő felé, köztük ott 

vagy te is.  

Lapozz az 5-re. 
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Sajnos nem tudsz érdemben semmit tenni ez ügyben. 

Miután sok dolgod nem maradt  itt, átmész a termen és 

távozol a szemben lévő kapun át, lapozz a VII. Fejezet 1-re.  



 



VII. FEJEZET 

 

 

 

 

 

 Melyben bejárod a Barokk Épületet, ahol olyan dolgokat élsz át, 

mintha mesében járnál. 

 



VII/1. Fejezet 

 

 

 

Melyből a megtudod, a barokk palota rengeteg vizet rejt 

magában és nem csak díszítéseiben kedveli a vízi 

szörnyeket.  
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A Barokk Épület feliratú ólomüveg berakásos ajtó egy 

körterembe nyílik, melyből egy enyhén bal kéz felé ívelt 

folyosó torkollik. A körterem bal oldalán és az ív belső felén 

hatalmas, táblaüveggel ellátott ablakokon át szüremlenek be 

a Hold fényének sejtelmes sugarai.  A körteremben jobbra 

egy kék ólomüveg ablakokkal ellátott ajtót az ív külső felén 

pedig két faajtót is látsz. A körteremből nyíló ajtó ólomüveg 

berakásai közt halakat és vízi állatokat formáló minták 

vehetők ki. Az ajtó felett a "FÜRDŐ" felirat olvasható. A 

folyosón lévő két ajtó is felirattal ellátott, a közelebb lévőn 

"CSONTTÁR", a másikon "ŐRSZOBA" olvasható. A folyosó 

egy falban ér véget. Mit teszel? 

Benyitsz a "FÜRDŐ" feliratú ajtón, lapozz a 11-re. 

Benyitsz a "CSONTTÁR" feliratú ajtón, lapozz a 2-re. 

Az "ŐRSZOBA" feliratú ajtóval próbálkozol, a 6-ra. 
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Az ajtó egy lépcsőházba nyílik, korlátokkal ellátott 

kovácsoltvas lépcső vezet fel a magasba. Innen nem tudod 

megállapítani hol ér véget. Ha fel akarsz menni rajta, lapozz 

a 3-ra. Ha inkább távoznál a lépcsőházból, lapozz az 1-re. 
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A felfelé vezető lépcső jó kis zsírégető tornának megfelelő 

testmozgásra ad lehetőséget. Már a tüdőd majd kiköpöd 

mire felérsz a legfelső szintre ahol egy vasajtót találsz. 

Kinyitva egy raktárban találod magad. A falak mellett és a 

terem közepén állati csontokkal roskadásig rakott állványok 

sorakoznak. Marha; bivaly; ló koponyák mindenütt. A terem 

egyik sarkában egy nagy asztalon egy halom csont hever, 

szinte odahányva. A csontok közt lévő koponya alapján 

kikövetkezteted, ez egy ló csontváza. Az asztalon egy fém 

táblába vésve a következő feliratot látod: "KINCSEM 

KANCA, A GYŐZHETETLEN TÁLTOSLÓ".  

Beszéltél egy olyan emberrel, aki ismeri az átjárás titkát a 

mienk és egy másik világ között? Ha igen, lapozz a 4-re. Ha 

nem elhagyod a helységet és visszamégy an folyosóra, 

lapozz az 1-re. 
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Eszedbe jut a táltos, a Lacus-tó partjáról. "A Másik Világot a mi 

világunkkal az Égigérő Fa köti össze, ráadsául azt csak egy 

győzhetetlen táltoslóval lehet megmászni."  Ez egy győzhetetlen 

táltosló csontváza lehet. Ahogy a csontokat vizsgálod egy 

hangot hallasz a fejedben: -Rakd össze kérlek csontjaimat! Ha 

úgy teszel, ahogy kérte lapozz a 5-re. Ha nem, el kell hagyd 

a csonttárat és visszamégy an folyosóra, lapozz a 1-re. 
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Összeilleszted a csontokat, melyek egész alakot formálva, 

hirtelen semmivé válnak. -Köszönöm vándor! Ha segítségre 

lenne szükséged csak szólíts engem! Ötvennégy versenyt nyertem 

meg, neked is tudok segíteni. -ezzel egy sárga ló szellemképe 

jelenik meg előtted, mely vágtázva eltűnik a semmiben. Írd 

fel kalandlapodra a "TÁLTOSLÓ" kódszót! Itt a csonttárban 

már nincs más dolgod, elhagyod a helységet lemész a 

lépcsőn a folyosóra, de ide többé ne térj vissza az 1-re. 
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Az ajtó egy meglehetősen spártaian berendezett szobába 

nyílik, a falakon fegyverek lógnak. A szobából bal és jobb 

kéz felé egyaránt egy-egy másik ajtó nyílik. Középütt egy 

asztal mellett két törökkori hajdúruhába öltözött férfi ül, 

boros kupák mellett kártyázgatva. Mindketten szablyával 



vannak felfegyverkezve, az egyik mellett egy puska is hever. 

A másik meglátva ahogy belépsz, üstökfrizurás fejére csapja 

sastollas kalpagját, melyből látod egy hadnaggyal van 

dolgod. Ami azt jeleni kiválóan bánik a fegyverekkel. Amíg 

ezen merengsz, rád rivall : -Ej kurafi! Nem tudsz kopogni, 

mielőtt belépsz!  

E durva sértés után mit teszel? 

Illedelmesen elnézést kérsz a betolakodásért, lapozz a 7-re. 

Becsukod az ajtót és visszamész a folyosóra, lapozz a 8-ra. 

Rájuk támadsz fegyverrel, lapozz a 9-re. 
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-Elnézésüket kérem, végtelenül sajnálom, hogy így Önökre törtem 

vitéz uraim! -szabadkozol a történtek után. 

-Nem tesz semmit! -mondja megenyhülten a hajdúhadnagy, 

majd tovább folytatja: -Látom nem jártál még erre. Szeretnéd 

tudni mi található itt?  

Válaszod meg sem várva, az előbb még faragatlan 

katonának tűnő férfi választékos szavatossággal kezd bele 

mondandójába, mintha egy múzeumi tárlatvezetést 

hallgatnál: 

-Ezen a folyosón még egy ajtót találsz, az a csonttárba vezet. Egy 

nagyon híres győzhetetlen táltosló, Kincsem csontváza található 

ott. Bár most úgy tudom darabjaiban hever fönn, mert a lusta 



múzeumszolgák, miután nagy nehezen 'méltóztattak' lepucolni, 

nem voltak hajlandók összerakni. -a "lusta múzeumszolgák" 

említésénél észreveszed, hogy szablyája markolatán 

összeszorul termetéhez képest meglehetősen nagy és 

erősnek tűnő marka. Majd bajszát megpödörve, csillogó 

tekintettel tovább folytatja. -A körteremből a fürdőbe juthatsz, 

ahová a harcosok és az udvarhölgyek is járnak felfrissülni. -nem 

tudod nem észrevenni, hogy az udvarhölgyekről milyen 

gyengéd hangon beszél- Itt te is nagyon jól érezheted magad. A 

fürdőből a nagymedencén át tudsz csak kijutni, de vigyázz a 

látszat ellenére ez nem egy úszómedence. Ha valaki belemegy a 

vízbe, akkor számíthat rá, hogy találkozik a cethallal. Ha 

találkoznál vele, ennek hasznát veheted. - Ezzel átnyújt neked 

egy kis zacskót, melynek száját kinyitva borsszemeket látsz 

bennük. A zacskó mellé kapsz tőle egy borstörőt is. -Törd 

csak az orra alá, bár vigyázz a partot érés fájni fog! A Jezsuita-

kertben találod meg Ignác atyát, ő egy szent  ember.  Amellett, 

hogy pap kiválón bánik a karddal, de ő csak a lelki dolgokkal szeret 

foglalkozni. Korábban Ignác atya is katona volt, de súlyosan 

megsérült egy várostrom során. Ezután hónapokig nyomta az 

ágyat. Ezután egy látomás hatására úgy döntött szerzetesrendet 

alapít, melyet Jézus Társaságának nevezett el, ők lettek a jezsuiták. 

Ha végigcsinálod Ignác atya egyik lelkigyakorlatát, talán 

hasznodra lehet. -folytatja bőbeszédű ismertetőjét a hadnagy- 

A kastély kijáratát a négy évszak szobornál keresd! Szerencse 

kísérjen utadon Idegen! 

Ezzel mondandójának végére ér, és te megköszönve az 

információkat elhagyod az őrszobát. Lapozz az 1-re, de ide 



többé ne térj vissza! 
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Lapozz a 1-re, de az őrszobához többé ne térj vissza! 
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E durva sértés hallatán előrántod fegyvered és te is durva 

sértést vágsz a hadnagy felé. 

-Ebek igyák a véredet lator! -vágod oda ordítva a hajdú fejéhez.  

-Na akkor készülj a halálra! Remélem meggyóntál, mielőtt a 



másvilágra mész. 

Villámgyors mozdulattal feláll az asztaltól és szinte egy 

időben előrántja szablyáját is. Mikor a puskával felszerelt 

bajtársa ugyanígy tesz, leinti őt. -Majd én egyedül elintézem! -

mondja társának ellentmondást nem tűrően, és hátrébb inti 

őt. Küzdj meg vele! 

Hajdúhadnagy     Harcérték: 11     Életerő: 12 

Ha a hajdúhadnagy értéke négy alá csökkenne, lapozz a 10-

re. 
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Mikor egy mély vágást beviszel a hadnagy testébe, az kissé 

hátrébb húzódik. Ellenfeled kellőképpen hiú, hogy minden 

harcból egyedül vegye ki részét, de társa nem ostoba, hogy 

hagyja meghalni. Így mikor a hadnagy rendbe szedné magát 

veled szemben, a puskás hajdú rád lő. A golyó pont szíven 

talál és te azonnal meghalsz. Kalandod itt véget ért. 
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A díszes, ólomüveg berakásos ajtó egy fürdőhelységbe 

nyílik. A hosszanti oszlopcsarnok közepén padok és fogasok 

vannak elhelyezve, ezeket jól megvilágítja a jobb oldali falon 

lévő nagyméretű ablakokon keresztül beszűrődő holdfény. 

A padok némelyikén ruhákat és fegyvereket is látsz, ez lehet 



a fürdő öltözőhelysége. A bal oldalt függönyök lógnak. 

Némelyik el van húzva, így látod mögöttük magasan a falon 

kőből faragott, tátott szájú halfejeket ábrázoló csobogók 

vannak elhelyezve. Ezekből folyamatosan víz folyik egy 

sekély medencébe, ahonnan ráccsal ellátott lefolyókon át 

távozik. Kettő alatt egy férfi és egy nő áztatja magát, 

anyaszűlt mezítelenül. Mikor abbahagyják, rád ügyet sem 

vetve átmennek a hosszanti terem másik oldalán húzódó 

medencébe, melyben a mellkasig érő vízben nagyon jól 

elszórakoztatják egymást. A medencében rajtuk kívül többen 

is áztatják magukat izmos, ruganyos mozgású férfiak és 

gyönyörűszép nők egyaránt, akik szintén ügyet sem vetnek 

rád. A medencében valószínű meleg termálvíz lehet, ezt 

látod barnás színéből és hogy gőzölög, mikor benn a 

teremben is elég meleg van. A bejárati ajtóval szemben egy 

másik ajtó található HŐLÉGKAMRA felirattal ellátva. Erre 

bal oldalt merőlegesen egy boltív nyílik egy szabadtéri 

úszómedence féléhez.  

 

 



 

 Mit teszel? 

Elhagyod a helységet azon az ajtón át, ahol bejöttél, lapozz 

az 1-re. 

Kipróbálod te is a csarnokban lévő csobogót és a melegvizes 

medencét, lapozz a 12-re. 

Megnézed a hőlégkamra mit rejt, lapozz a 13-ra. 

Megnézed az úszómedencét, lapozz a  15-re. 
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Nekivetkőzve felakasztod ruháid az egyik fogasra és 

lepakolod cuccod a mellette lévő padra. Kipróbálod a fürdő 

alkalmatosságot. A csobogó vize kellemesen langyos és 

jólesően dögönyözi meg tagjaidat. Utána a medencében lévő 

meleg termálvíz kihúz minden fájdalmat csontjaidból. 

Visszakapsz két életerő pontot. Mit teszel? 

Megnézed a hőlégkamra mit rejt, lapozz a 13-ra. 

Megnézed az úszómedencét, lapozz a  15-re. 
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Ahogy kinyitod a hőlégkamra ajtaját odabenn egy köpcös, 

kopasz ember fogad fehér vászonköpenybe burkoltan. 



Igénybe vetted korábban a csobogót és melegvizes fürdőt? 

Ha igen lapozz a 14-re. Ha nem olvasd tovább a szöveget. -

Belépés csak előfürdő igénybevétele után! -mondja szinte 

gyermekhez hasonlóan magas hangon. Úgy látszik ezen 

kijelentéséhez erősen ragaszkodik, mert elállja előtted a 

befelé vezető utat. Nem akarsz feltűnést kelteni, ezért 

elhagyod a helységet. Lapozz a 11-re. 
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Miután vizesen, egy szál fürdőlepedővel a szebbik 

testrészed körül állsz, rögvest megjegyzi -Tessék parancsolj! 

Látom igénybe vetted az előfürdőt, nagyon helyes ügyeljünk a 

fürdő tisztaságára.- mutat utat neked sipítozó hangján, 

melyről rájössz: egy eunuchhal van dolgod. Veled szemben 

egy kissebb medencét látsz, bal kéz felől egy deszkaajtó 

résein keresztül gőz gomolyog elő. Jobbra egy magas lábú 

ágy található, rajta fehér lepedő. Az üvegajtón épp most jött 

ki egy izmos, ruganyos mozgású nagybajszos, üstökfrizurás 

férfi, majd a medencébe ugrik. Az onnan kicsapódó vízen 

érzed, hogy nagyon hideg. Miután kiáztatta magát, az ágyra 

fekszik fel és az eunuch rögvest elkezdi masszírozni.  

Az itt látottakból egyből összeáll a sorrend, bemész te is 

deszkaajtón. Egy csempézett kamrában találod magad, ahol 

az uralkodó gőz miatt alig látsz az orrodig. Benn kegyetlenül 

meleg vann, rövid időn belül el is kezdesz izzadni. Tíz-

tizenöt perc múlva már alig bírod, kijössz és te is a 



hidegvizes medencébe csobbansz. A hideg víztől felfrissülve 

felfekszel a padra és a köpcös, kopasz eunuch téged is 

elkezd masszani. Visszakapsz két életerő pontot. Megnézed 

az úszómedencét, lapozz a  15-re. 
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A medencetérben egy teremtett lelket nem látsz, ez már csak 

azért is furcsa mert az előfürdőből és a hőlégkamrából 

vidám emberi zsivaj szűrődik ki. Ami még furcsább az a 

falon lógó tábla "FÜRÖDNI TILOS!" felirattal, ami alatt egy 

halálfej díszeleg. Az úszómedence túloldalán egy hasonló 

boltív található, TORNACSARNOK felirattal. A medence 



szinte faltól-falig húzódik, mindössze egy keskeny 

kőpárkány fut körbe, amin a túloldalra átmehetnél. A 

medencét körülölelő fal mozaikcsempékkel van kirakva. A 

mozaikképeken a kék szín árnyalatai dominálnak, különféle 

tengeri állatokat ábrázolva. Az ábrázolt tengeri állatok közt 

első pillantásra feltűnik egy minden falon ott lévő, különös 

tengeri lény. A leginkább egy bálna, egy sárkány és egy 

óriási sügér keresztezésére emlékeztető állat a víz alól egy -

hozzá képes játék méretű- hajóhoz közelít tátott szájjal. A 

hajóból épp egy embert dobtak ki, úgy néz ki a szörny őt 

akarja lenyelni. A medence partján egy kis csónakot látsz 

kikötve.  

Ha tovább akarsz menni, nyilvánvalóan át kell menned a 

túloldalra, az ott lévő boltívhez. Ha igénybe vetted a fürdőt 

felöltözöl és magadhoz feszed felszerelésed, majd döntsd el 

hogyan mész át a túloldalra. 

Ha megpróbálsz körbemenni a keskeny kőpárkányon, 

lapozz a 16-ra. 

Ha elkötöd a csónakot és azzal evezel át, lapozz a 17-re. 

Ha fittyet hányva a tilalomra, átúszol a túloldalra, lapozz a 

18-ra. 

Esetleg, ha még nem tetted a medence átszelése előtt igénybe 

veheted a fürdő szolgáltatásait, a csarnokban lévő csobogót 

és a melegvizes medencét (lapozz a 12-re), vagy a 

hőlégkamrát (lapozz a 13-ra), vagy visszamehetsz az 

előtérbe (lapozz az 1-re). 
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Óvatosan, hátaddal a csempékkel kirakott falhoz simulva, 

elindulsz a medencét körülölelő keskeny kőpárkányon. 

Félúton járhatsz mikor felfigyelsz rá, hogy a víz elkezd 

hullámozni. Hullámzik és hullámzik egyre vadabbul, végül 

a felszálló vízpermettől már semmit sem látsz. Nemsokára 

kénytelen vagy megállva hátadat a falnak vetni, nehogy a 

hullámok besodorjanak a medencébe. De ez sem segít, mert 

a több méter magasra emelkedő víztömeg végül magával 

ragad, bele a medencébe.  

Lapozz, a 19-re. 
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Becihelődsz a kis lélekvesztő alkotmányba, majd evezni 

kezdesz a túloldalra. Félúton sem járhatsz, mikor felfigyelsz 

rá, hogy a víz elkezd hullámozni. Hullámzik és hullámzik 

egyre vadabbul, végül a felszálló vízpermettől már semmit 

sem látsz. A csónak erősen dülöngél, majd liftezik a 

hullámokon, s te azon csodálkozol, hogyhogy nem csapódsz 

a medence falának. Ekkor a csónak falába kapaszkodva 

kinyitod szemed, rádöbbensz már nem is a medencében 

vagy. Mikor egy toronymagas hullámhegyre érsz, látod 

körülötted nincs más semmi, csak a végtelenül hullámzó 

óceán. Halálfélelem kerít hatalmába, melyet csak tovább 



fokoz, mikor csónakod felborul s te a vízbe esel. 

Lapozz, a 19-re. 
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Ingre-gatyára vetkőzve egy batyuba kötöd csomagod és 

beugrasz a medencébe. Igyekszel minél nagyobb 

karcsapásokkal átúszni a túloldalra, de félúton sem járhatsz, 

mikor a körülötted lévő víz örvényleni kezd. Egyre nagyobb 

tölcsért alkotva vadabbul és vadabbul forgat a kavargó 

víztömeg, mikor beleszédülve elveszted eszméleted. Mikor 

magadhoz térsz azt veszed észre, hogy a víz alatt vagy és 

egyre süllyedsz annak fenekére.  

Lapozz, a 19-re. 
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Ahogy alámerülsz, nem látsz semmi mást csak a végtelen 

zöldben játszó kék színű víztömeget. Mintha nem is egy 

medencében, hanem a végtelen óceán kellős közepén lennél. 

Annak ellenére, hogy nincs rajtad búvár maszk, meglepően 

tisztán látod környezeted. Így azt is felfedezed, hogy az 

alant tátongó zöld mélységből egy sötét folt közelít feléd. 

Ahogy közeledik rémülettel fedezed fel a mozaikcsempéken 

látott szörnyeteget, mely egyre nagyobbá és nagyobbá válik. 

A leginkább egy ámbrás cet, egy vízi sárkány és egy 

hatalmas sügér öszvérének tűnő szörnyeteg kitátott szája 

barlangnyílás méretű. Mire észbe kapnál már a cethal 

szájüregéből látod a világot. A szörnyeteg egymáshoz 

közeledő cseppkőszerű fogai csak növelik szájának 

barlangüreghez való hasonlóságát. De ezt a látványt nem 

sokáig "élvezheted", ugyanis elsötétül előtted minden...  

Lapozz a 20-ra. 
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A cethal elviselhetetlenül füllesztő és nyirkos, emberi orr 

számára rettenetesen bűzös gyomrába kerültél. A 

koromsötétben nem látsz semmit, ezért kitapogatod 

hátizsákod a viharlámpád után. Miután megtaláltad, 

meggyújtod, majd az így eléd táruló látvány gyomorforgató 

undorral tölt el. A  barlangméretű, sárgás-barna színű 

gyomor falán tisztán látod az ereket kidagadni, melyek 



pókhálószerűen hálózzák be. A gyomor szélén kuporogsz, 

közepén a rettenetesen bűzös savban ott úszkálnak a vízi 

szörny korábbi étkeinek maradványai. A legtöbb 

felismerhetetlen eredetű. Két "étek" azonban meglehetősen 

épp. Az egyik egy valaha hatalmas fehér cápa teteme két 

darabban, a másik pedig egy kisebb vitorlás hajó roncsa. A 

hajóroncs épp alkalmas arra, hogy oda húzódj, még 

átgondolod mitévő légy. A hajó viszonylag éppen maradt 

kabinjából egy csapóajtó nyílik a raktérbe. Ha akarod 

átvizsgálhatod, ez esetben lapozz a 21-re. De 

megvizsgálhatod a fehércápa tetemét is, ez esetben lapozz a 

22-re. Ha egyiket sem tennéd, lapozz a 23-ra. 
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Az itt tárolt ládák közt találsz egy olyat, melyben rum van. 



Két flaska viszonylag éppen maradt, ahhoz hogy eltedd, de 

ha akarod ihatsz is belőle. Egyébként ezt bármikor 

megteheted, mikor a szövegkörnyezet engedi, egy flaska 

meghúzása 4 elveszett életerő pontod adja vissza. Ha 

megvizsgálnád  a fehércápa tetemét is (és még nem tetted), 

lapozz a 22-re. Ha nem, lapozz a 24-re. 
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Leküzdve undorodat megvizsgálod a cápa tetemét is. 

"Szerencsére" a már valószínűleg szagot eresztett tetem 

bűzét teljesen elnyomja a cethal gyomorsavának "illata". 

Furcsa látni, hogy a tengerek félelmetes vadásza, az 

emberekre is veszélyes gyilkos fenevad szintén áldozattá 

vált.  Itt már biztos nem árt senkinek. A tetem szájához érve, 

meglehetősen bizarr látványban részesülsz. A cápa szájában 

egy fókát tart összezárva. Úgy látszik épp egy sikeres 

vadászat közben érte utol végzete a vadászt is.  

Eszedbe jut tengerbiológiai ismeretidből, hogy ezek az 

állatok gyakran hullatják gyorsan után növő fogaikat. Egy-

egy nagyobb zsákmány esetén sokszor előfordul, hogy 

éppen kihullik, vagy nagyon meglazul valamelyik. Ha 

megvizsgálnád az állat száját, hátha találsz ilyen fogat, 

lapozz a 23-ra. Ha inkább nem tennéd, megnézheted a 

hajóroncs rakterét (ha még nem tetted), ez esetben lapozz a 

21-re. Ha inkább egyiket sem tennéd, lapozz a 24-re. 
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Leküzdve undorodat megvizsgálod az állat száját. A 

fókatetemben valóban találsz egy kihullott fogat, szép darab. 

Elteszed magadnak a cápafogat (Jegyezd fel 

kalandlapodon!). Megnézheted még a hajóroncsot (ha még 

nem jártál ott), ez esetben lapozz a 20-ra. Ha inkább nem 

tennéd, lapozz a 24-re. 
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Nyilvánvaló, hogy hátralévő életedet nem egy tengeri 

fenevad gyomrában akarod letölteni, ezért valamit 

cselekedned kell mielőtt elfogy a lámpásodból a petróleum 

és teljes sötétségbe burkolózva várod míg éhen, vagy 

szomjan nem halsz. Mit gondolsz, van valami módja annak, 

hogy kijuss innen. Ha igen, lapozz a 26-ra. Ha nem jut 

eszedbe semmi, lapozz a 25-re. 
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A cethal gyomrában élni hosszútávon biztos, hogy nem 

működik. Viszont fogalmad sincs róla, mit tehetnél ez ellen. 

Miután elfogy az olaj lámpádból, teljes sötétség borul rád. 

Azon tűnődsz meddig bírod ivóvíz nélkül. Egy váratlan 

esemény következtében azonban ez többé nem derül ki. Bár 

te ebből semmit sem látsz, de a cethal újabb zsíros falatra 

akadt. A száján át beáramló óriás Fejlábú még él, mikor 



szintén a hatalmas bendőbe kerül. Szívókorongokkal ellátott 

csápjaival vadul csapkolódik odabenn. Bár nem akar téged 

megölni, de egy vaktában leadott csapásával azonnal végez 

veled. Kalandod itt véget ér. 
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Hogy próbálsz meg innen kijutni? Szerepel kalandlapodon a 

"PRÓFÉTA" kódszó? Ha igen, lapozz a 31-re. Ha nem, és 

esetleg beszélgettél egy hajdútiszttel, lapozz a 29-re. Ha a 

hajdútiszttel sem találkoztál, lapozz a 27-re. 
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Tégy intelligenciapróbát! Ha sikeres, lapozz a 28-ra. Ha nem, 

lapozz a 25-re. 
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Eszedbe jut, mi lenne, ha úgy tennél mint a mesében. A 

szörnyeteg orrüregének falát ingerelve, talán el tudnád érni, 

hogy az ingerencia hatására kiköpjön téged. Persze ez 

veszélyes játék, ki tudja hová kerülsz innen, de azért mégis 

úgy döntesz megpróbálod. A cethal gyomrában találsz 

elegendő halcsontvázat, egy kardhal farokuszonya épp 

megfelel. Felküszködöd magad az állat orrüregéig és ott 

nekikezdesz a csiklandozós játéknak. Nem telik bele negyed 

óra és a folyamatos csiklandozásodnak köszönhetően 

hatalmas prüszkölésre serkented, az állatot.  

Lapozz a 30-ra. 
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Eszedbe jut a hajdúhadnagy az őrszobáról. Kaptál tőle egy 

zacskó erős illatú borsot, arra az esetre, "ha találkoznál a 

cethallal, ennek hasznát veheted." Hát most itt a lehetőség! A 

cethal gyomrában találsz elegendő halcsontvázat, egy 

kardhal farokuszonya épp megfelel. Felküszködöd magad 

az állat orrüregig és ott nekikezdesz a borstörésnek. A 

megtört szemeket egy, a gyomorban talált deszkalapra 

szórod. Mikor minden szemet megőröltél, a halfarkat 

megmártod az erős illatú fűszerben. Alig bírod visszatartani, 

hogy ne prüsszögd el magad. Ahogy hozzáérsz a 

megmártott halfarokkal az állat orrüregének falához, érzed 

hogy az egész állat megremeg. Még egyszer 



meghempergeted a halfarkat az erős illatú fűszernövénybe 

és megint végighúzod orrüregének falán. A harmadszori 

simogatás után eléred, hogy az állat egy hatalmasat 

prüszköljön. Lapozz a 30-ra. 
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A felingerelt cethal hatalmasat prüszköl és te az orrnyílásán 

át távozol a zoológiai csoda belsejéből. Magas ívet leíró 

pályán hagyod el az állatot, és hatalmas eséssel érsz földet, 

helyesebben vizet. Viszont a föld sincs messze! A végtelen 

óceán eltűnt, a medencében vagy egy karnyújtásnyira a 

szélétől. Kimászol a medence túlpartján lévő boltív mögötti 

helységbe. A kalandos landolás okozta sérülések miatt 

vesztesz 1d6 életerő pontot. Emellett két felszerelési tárgyad 

is elveszett útközben, te döntöd el melyik (lehet két adag 

élelem is). Lapozz a VII/2. Fejezet 1-re. 
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Eszedbe jut a Hársfanyergi Erdőben élő remete, Báthory 

László és a tőle kapott szöveg. A pálos szerzetes Jónás könyvét 

fordította éppen, melyben az engedetlen prófétát, aki nem 

akart Ninivébe menni, szörnyű vihar érte a tengeren. A 

hajóról vízbe kerülvén csak úgy tudott megmenekülni, hogy 

egy nagy cethal lenyelte őt. A cethal gyomrában imádkozott, 

ezt le is írta könyvében. Ezt az imát te is csomagodban 



őrzöd, hiszen ezt kaptad a szerzetestől. Előveszed hát a 

papirost és hangosan elkezded olvasni az imádságot. Miután 

a végére érsz, azt veszed észre, hogy elkezd mozogni a 

cethal gyomra és valami vákum-szerű erő kiszív innen. 

Nemsokára megint látod belülről cseppkőszerű fogakkal 

tarkított tátott száját, melyen keresztül elhagyod a fenevad 

gyomrát. ... Az óceánnak nyoma veszett, a medencében, 

annak túloldali szélénél találod magad. Kimászol hát a 

partra. Lapozz a  VII/2 Fejezet 1-re. 

 

 

 



VII/2.  Fejezet 

 

 

 

 

 

Melyből megtudhatod mit rejt a nagy vízen túli világ. 
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Ahogy kezdesz magadhoz térni a kábaságból, furcsa 

csattogásra leszel figyelmes. A medencére nyíló boltívvel 

szemben egy másik boltív nyílik, innen jön a csattogás. 

Mintha botokat ütögetnének egymáshoz. A helység 

egyébként egy öltözőhelységre emlékeztet. A falak mentén 

padok és fogasok vannak elhelyezve. Ezeken színes, 16-17. 

században használt katonaruhák tucatjai lógnak. A teremben 

több fegyverállványt is látsz, rajta kard és szablyaformájúra 

faragott botok sorakoznak. Az állványok mellett fogasok, 

rajtuk a víváshoz használt fehér és fekete színű vastag ingek 

és nadrágok, úgynevezett gambezonok vannak felaggatva 

vívósisakok és kesztyűk társaságában.  

Ahogy átlépsz a boltív alatt egy tőled bal kézre húzódó 

vívócsarnokban találod magad. A csarnokban legalább húsz 

embert látsz, az előző helységben megfigyelt öltözékben. 

Ahogy belépsz először észre sem vesznek, ugyanis két 

fafegyverrel küzdő beöltözött sisakos vívót állnak körül. Két 

csoport van, mindkét fél harsányan buzdítja a maga küzdő 

felét. Ahogy jobban megfigyeled őket, az egyik csoport 

kopasz fején üstökfrizurát hord és rettenetesen nagy bajusz 

van szája felett. A másik fél bajsza sem kisseb, de ők szakállt 

is viselnek és hosszú a hajuk. Azt még észreveszed, hogy az 

üstökfrizurás csoport szablya, a másik fél egyenes kard 

formájú botot tart kezében. A vívómaszkot viselő küzdők 

fegyvere is eképp különbözik egymástól. De nemcsak 



fegyverük, hanem küzdőstílusuk is más. A szablyás harcos 

ívelt mozdulatokkal operál és lépéseivel körkörösen mozog, 

míg ellenfel egyenes vonalú mozgást igyekszik kierőltetni a 

küzdelemre és mozgása is darabosabb. 

Jó öt perc múlva abba is hagyják a küzdelmet. A harc után a 

két fél leveszi védősisakját. A szablyás férfi szintén 

üstökfrizurát hord nagy bajússzal. Ahogy észrevesz téged, 

harsányan megszólít téged. 

-Hé idegen! Volna kedved egy párviadalhoz? Persze csak fa 

fegyverekkel, három találatig. Játszhatnánk tétben is! Mindketten 

beteszünk valamittétnek, a győztes viszi a másikét. 

Elfogadod a vívó harcos ajánlatát? Ha igen lapozz a 2-re. Ha 

nem elhagyod a vívótermet az egyetlen kijáraton át, lapozz a 

4-re. 
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Ellenfeled egy vadonatúj gyakorló vívóöltözetet tesz fel 

ellened: zárt maszkot, gambezont kesztyűt és nadrágot. Ha a 

alábbi tárgyak közül bármelyikkel rendelkezel, felteheted 

tétnek ellenfeleddel szemben (és lapozz a 3-ra): 

Őzaggancs-nyelű vadásztőr;  

egykezes csatabárd; 

kerek pajzs;  

óriás cápafog. 



Ha ezek közül egyik sincs birtokodban, akkor sajnos nem 

tudsz kiállni, így el kell hagyod a termet. Ez esetben lapozz a 

4-re! 
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Felöltesz magadra egy gyakorló vívóöltözetet, majd egy 

fafegyvert veszel kézbe és a harcosok által  formált körbe 

lépve tisztelegsz ellenfelednek. A rendes harc szabályai 

szerint játszd le az ütközetet, annyi módosítással hogy itt -

mivel gyakorló fegyverrel vívtok- nincs sebzés. Az győz, aki 

hamarább bevisz három találatot. Egyetlen botkarddal vívsz, 



így az esetleges korábbi mellékfegyvereid módosítóit itt nem 

alkalmazhatod Harcértékedre. 

Hajdú Hadnagy     Harcérték: 11 

Ha győzöl, ellenfeled gratulál és megköszöni a vívást, te 

pedig elteszed a vívóruhát. Ha vesztettél, ellenfeled 

megköszöni a gyakorlási lehetőséget. Ez esetben húzd ki 

kalandlapodról a feltett tárgyad. Elköszönve a vívóktól 

elhagyod az edzőcsarnokot az egyetlen kijáraton át, mely 

egy zöld futónövények által benőtt boltíves lugas alkotta 

folyosóra vezet.  

Lapozz a 4-re. 
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Egy futónövények által benőtt boltíves lugas alkotta 

folyosón vagy, hátad mögött a vívócsarnokba vezető ajtóval. 

A zöld folyosó túloldalán egy kétszárnyú üvegajtót látsz. A 

lugas oldalán emellett négy helyen egymással szemben egy-

egy kijárót látsz, kettőt hozzád egész közel, kettőt távolabb 

az üvegajtó előtt nem sokkal. Döntsd el mit teszel! Ha 

megnézed a hozzád közelebb eső, jobb oldali kijáró hová 

vezet, lapozz az 5-re. Ha a bal oldalit nézed meg, lapozz a 9-

re. De megvizsgálhatod a távolabb lévő két kijáró közül a 

jobb oldalit (lapozz a 11-re), vagy a bal oldalt lévőt is (lapozz 

a 15-re). Ha inkább egyenesen áthaladva a folyosón az 

üvegajtón át elhagynád a lugas képezte folyosót, lapozz a 



18-ra. 
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Ahogy kilépsz a lugasból egy tágas virágos réten találod 

magad. Elkápráztat a zöld fű között növő piros, sárga, kék 

színű mezei virágok kavalkádja. Elragadtatott lelki 

állapotodat csak növeli a kék égbolton áthaladó fehér 

gomolyfelhők látványa. A rét túlsó szélén méhkasok tucatjait 

látod és füledbe időnként bele-belezúg egy-egy elrepülő méh 

hangja. Ez egy méhes, a virágos mező pedig a virágport 

kereső rovarok gyűjtőhelye. Ha odamész a kasokhoz, hátha 

hozzájutsz a finom csemegéhez, lapozz a 6-ra. Ha inkább 

elhagyod ezt a helyet és visszamész a lugas nyújtotta 

folyosóra, lapozz a 4-re. 
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Van nálad egy vívó védőruha? Ha igen lapozz a 8-ra. Ha 

nincs olvasd tovább a szöveget! Átballagsz a gyönyörű rét 

túloldalára, azonban  kasok körül rajzó méhek mintha 

megneszelték volna mi a szándékod egyre vadabbul 

döngenek körülötted. Ha meggondolván magad 

visszafordulsz és dolgod végezetlen elhagyod a méhest, 

lapozz a 4-re. Ha továbbra is az a szándékod, hogy 

megpróbálsz a kasokból mézet szerezni, lapozz a 7-re. 
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A méhek egyre vadabbul köröznek körülötted, mikor az 

egyik kast felfordítanád magadra zúdítasz egy egész 

seregnyit belőlük. Ahol érnek, ott csípnek fullánkjaikkal, 

minek következtében vesztesz 4d6 életerő pontot! Ha még 

életben marattál nyakad behúzva, ijedten menekülsz vissza 

a lugasfolyosóra, ahová a méhek nem követnek. Lapozz az 

1-re. 
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Hirtelen ötlettől vezérelve magadra öltöd a vívóruhát, amit 

kemény küzdelem árán nyertél el. A gambezon tökéletesen 

elfedi tested, a tarkóvédős zárt sisak pedig fejedet védi. 

Átballagsz a gyönyörű rét túloldalára, azonban  kasok körül 

rajzó méhek mintha megneszelték volna mi a szándékod 

egyre vadabbul döngenek körülötted. Mikor a kasokhoz érsz 

egész ármádia támad neked, de a jól záródó ruházat teljesen 

megvéd gyilkos fullánkjaiktól. Nemezkesztyű borította 

kezeddel sértetlenül felfordítod az egyik kast, melyben ott 

lapul a finom csemege. Magaddal viszel a lépekből annyit, 

amennyit tudsz és visszatérsz a lugashoz. Két étkezésre 

elegendő mézet hoztál magaddal, jegyezd fel ezt 

kalandlapodon! Lapozz a 4-re. 
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Egy szépen gondozott kert tárul szemed elé, melyben 

rózsabokrok és tulipánok százai találhatók, díszesen nyírt 

sövények között. Vörös, sárga, narancs és fehér színben 

pompázó rózsák és tulipánok pompáztatnak el. A kert 

közepén, egy magányos rózsabokrot látsz, rajta egy 

különlegesen szép, vörös rózsával. A kert két távolabbi 

sarkában egy-egy török janicsár katona áll merev vigyázban. 

Ahogy jobban megszemléled őket, látod, csak festett 

szobrok. A vérvörös színű rózsa szinte ingerel "Tépj le 

engem!". Ha engedelmeskedve eme ösztönnek levágod 

tőröddel, lapozz a 10-re. Ha elhagyod a kertet, lapozz a 4-re. 
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Ahogy tőröddel levágod a virágszálat, csikorgó hangokra 

leszel figyelmes. A két janicsár szobra megelevenedett!  

-Aki letépi a szent rózsákat, halál fia! -ordítja egyikük. Úgy 

látszik "rózsa-ügyben" nem ismernek tréfát, ugyanis íjaikat 

egyenesen rád feszítik. -Tudsz-e valamit felhozni mentségedre 

idegen? Gyerünk rukkolj elő vele, különben halál fia vagy! 

A veszély úgy látszik felgyorsítja észjárásod, mert történelmi 

ismereteidből eszedbe jut a "pénz beszél, a kutya ugat". 

Továbbá az is, hogy a törökök eléggé édesszájú népség. Ha 

van nálad két adag lépes méz, akkor azt átadva a korrupt 

rózsaőrőknek azok rögvest neki esnek nyalakodni, te pedig 

sértetlenül távozhatsz a kertből, magaddal víve a levágott 

rózsaszálat. Ezt jegyezd fel kalandlapodon. Viszont jegyezd 

fel, ide többé nem térhetsz vissza. Lapozz a 4-re. Ha nincs 

mézed, a két mesterlövész egyszerre lő rád és nyilaik pont 

szíven találnak. Azonnal meghalsz, kalandod itt véget ért. 
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A boltíves lugas egy domboldalra nyílik, melyen szőlőtőkék 

sorakoznak. Egy szőlőültetvényt látsz magad előtt, a 

tőkesorok között egy szétterpesztett karú madárijesztőként 

egy horrorfilmbe illő alak áll a szárnyas kártevők 

elriasztására. Valahonnét ismerős neked ez a szőlőcsősz, de 

nem tudsz rájönni honnan. Ha szét szeretnél nézni a 



szőlőben, lapozz a 12-re. Ha nem, térj vissza a 

lugasfolyosóra, lapozz a 4-re. 
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Az évnek ebben a szakában még nem érett a szőlő, így nem 

sok szüretelnivalót találsz itt. Furcsamód azonban a 

madárijesztő közvetlen közelében akad egy tőke mely 

vérvörös színű fürtöktől roskad. Úgy látszik ennek a 

horrorfilmbe illő alaknak mégis akad vigyáznivalója. 

Egyébként határozottan az az érzésed, valami gonosz erő 

árad ebből a figurából. Ez azért is furcsa, mert a szőlőből 

pedig épp ennek ellenkezője, a szentekre jellemző kisugárzás 

érezhető. A fura csősznek piszkos barna kalap van a fején, 

arca fonnyadt mint egy zombié. Két kiterjesztett karja úgy 

néz ki, mintha egy-egy vasvilla lenne. Ahogy nézed, kopott, 



szakadozott, zöld-piros csíkos kardigánjáról végül mégis 

beugrik honnét olyan ismerős a figura. Hisz ez egy népszerű 

okkult horror-filmsorozat főszereplője: Korcsmáros Frici, aki a 

Szilfa utcai gyerekek rémálmaiban kísértett. De hogy került 

ez ide? Nincs időd a talányon töprengeni, ha akarod, 

lemetszhetsz egy szép fürtöt. Ez esetben lapozz a 13-ra. Ha 

inkább elhagynád a szőlőt, lapozz a 4-re. 
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Ahogy hozzáérnél a szőlőfürthöz harcos ösztönöd 

sugallatára villámgyorsan lehajolsz. Ezt jól is tetted, mert 

egy vaskarmos kéz suhant el a fejed fölött. Megfordulva 

döbbenten látod, hogy Korcsmáros Frici figurája életre kelt. 

Két szétterpesztett kezének ujjain vasvillaszerűen pengék 

vannak, melyeket mint karmokat használja ellened. Szerepel 

kalandlapodon a "LAUDATUR" kódszó? Ha igen, lapozz a 

14-re. Ha nem, meg kell küzdj ezzel a szörnyeteggel! Frici 

bámulatra méltó ügyességgel mozog, arcvonásaira gyilkos 

kéj ül ki, hogy megtámadhat téged. Ez nagyon kemény harc 

lesz, küzdj meg vele! Ellenfeled két kezét külön-külön 

fegyverként használja, ezért minden körben kétszer támad 

rád. Sebzése III. kategóriás fegyvernek felel meg.  

Korcsmáros Frici     Harcérték: 10     Életerő:16 

Ha legyőzöd, gyorsan levágsz egy szőlőfürtöt és távozol a 

szőlőből. Visszanézve még látod, amint az általad miszlikbe 

aprított túlvilági gyilkos tagjai újra összeállnak és a 



szörnyeteg éppen és egészben tovább őrködik a szőlő felett. 

Hátborzongató még a látvány is. Elgondolkodol rajta, miféle 

pokolfajzat lehet ez.  Lapozz a 4-re. 
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Eszedbe jut Ignác atya intelme a madárijesztőről, ő lesz az. -

Laudatur!- köszöntöd, erre a szörnyeteg rögvest megáll és te 

nyugodtan le tudsz vágni egy fürtöt a Krisztus vérét 

szimbolizáló szőlőből. Mikor végeztél a feladattal otthagyod a 

szőlőt rettenetes csőszével együtt és visszamész a lugasba. 

Lapozz a 4-re. 
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A lugast elhagyva egy mély nyugalmat árasztó, szép kert 

tárul eléd. Lombos fák és díszesen nyírt bokrok övezte 

labirintusszerű ösvények tekeregnek minden felé. A kert 

közepén egy szökőkút áll, ide egy szélesebb út vezet. A 

túloldalon egy vasalt faajtót látsz, az ajtó felett 

"LELKIGYAKORLATOS HÁZ" felirat olvasható. Ahogy 

jobban elnézed a kertet, a fák és sövények közt tekergő utak 

mindegyike egy-egy félreeső padhoz vezet. Ezek némelyikén 

ülnek is magányos alakok, akik szemmel láthatóan nagyon 

magukba mélyedtek.  

A szemben lévő ajtó hirtelen kinyílik és egy délceg, fekete 

ruhás férfi lép ki rajta. Kezében botot fog, ahogy elindul 



feléd azt is látod miért. Egyik lábára sánta és a botra 

támaszkodva jár. Van valami furcsa ebben az emberben. 

Ahogy közeledik feléd, megfoghatatlan földöntúli mély 

nyugalom árad belőle. Egy pillanatra úgy láttad, mintha 

aranyló glória is övezte volna szépen nyírt hajú és szakállú 

fejét. Mikor közeledbe lép köszöntöd őt, ő kedvesen fogadja 

köszöntésed. 

 

 

 



-Hozott Isten, kedves vándor! Loyolai Ignác atya vagyok, ez pedig 

a birtokom, a Manréza-kert. Ha van kedved vegyél részt egy 

lelkigyakorlaton, meglátod hasznodra lehet! 

Ha részt kívánsz venni Ignác atya egy lelkigyakorlatán, 

lapozz a 16-ra. Ha nem akkor el kell hagynod a kertet, 

lapozz a 4-re. 
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-Szívből örvendek, hogy rászántad magad egy lelkigyakorlatom 

elvégzésére, épp most készültem el a meditációval, melynek 

"Elmélkedés a két zászlóról" címet adtam. -mondja lelkesen, de 

egy katonához illő fegyelmezettséggel Ignác atya. Majd 

hozzá teszi- Az egyik zászló Krisztusé a mi legfőbb vezérünkké és 

Urunké, a másik Luciferé, aki az emberi természet halálos 

ellensége. 

Ignác atya az egyik félreeső, meditálás céljára fenntartott 

padhoz vezet, majd leültet oda. Veled szemben ő is helyet 

foglal, mint mondja ő fog vezetni elmélkedésedben. Először 

a ráhangolódás következik. Becsukod szemed és Ignác atya 

először a környezet zajaira, majd különböző testtájaidra 

tereli figyelmed. Ezen közben teljesen ellazulsz. Ellazult 

állapotban képzeletedben kialakítod a színhelyet. Itt látsz 

egy nagy, Jeruzsálem egész vidékére kiterjedő tábort, ahol a 

jók fővezére Jézus Krisztus. Majd látsz egy másik tábort 

Babilon vidékén, ahol az ellenség vezére Lucifer. Kéred 

Istentől a gonosz vezér cselvetéseinek megismerését, és a 



segítséget, hogy megőrizd magadtól azokat. Elképzeled, 

hogy az összes ellenség vezére ott ül Babilon nagy 

táborában, mintegy tűzből és füstből álló nagy emelvényen, 

borzalmas ijesztő külsővel. Lucifer kiküldi az ördögöket az 

egész világba, de előbb megtanítja őket az emberek 

behálózására és gúzsbakötésére. A gazdagság csalfa vágya a 

hiúság és a kevélység által hálózzák be az embereket. 

A másik táborban azt szemléled hogy helyezkednek el 

Jeruzsálem környékén Krisztus és követői vonzó alakban 

egy szép, virágoktól tarka réten.  Krisztus szintén kiküldi 

táborát a világba, eképpen. Azt ajánlja nekik legyenek 

készek mindenkin segíteni, mégpedig úgy, hogy vezessék 

őket. Ő is három lépcsőt ajánl. Először a szegénységet a 

gazdagság ellen. Másodszor gyalázatot, vagy megvetést a 

világias tisztelet ellen. Harmadszor alázatosságot a 

kevélység ellen. E három lépcsőn keresztül vezessék az 

embereket az összes többi erényre.  

Ezután imádságok következnek, először Szűz Máriához, 

majd Jézushoz, végül az Atyához. A meditáció körülbelül fél 

óráig tartott, de amíg végezted úgy érezted elvesztek a tér és 

idő szabta keretek számodra. A gyakorlat kissé kimerített, 

ezért vonj le két életerő pontot magadtól! Viszont egy 

intelligencia ponttal gyarapodtál, az ebből adódó 

módosításokat végezd el kalandlapodon!  

Ha akarsz elbeszélgethetsz még Ignác atyával, ez esetben 

lapozz a 17-re. Ha nincs hozzá kedved, úgy elhagyod a 

lelkigyakorlatos kertet, lapozz a 4-re. 
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Úgy gondolod Ignác atya talán tud segíteni neked, hogy 

jobban boldogulj a kastélybeli bolyongásodban. Azonban ő 

(talán mert csak ezt a részét ismeri az épületnek, vagy mert 

nem akar többet mondani) mindössze az épület egy kis 

részéről beszél, a lugasból szemben nyíló szőlőről.  

-Az is a jezsuiták birtoka -mondja- ilyenkor még nincs termés 

rajta, kivéve az egyik tőkén, melyről a Krisztus vérét szimbolizáló 

miseborra valót szüretelik naponta. Az itt termő szőlő szent, ezért 

csak kevesen érhetnek hozzá. Van ott egy bizarr külsejű 

madárijesztő, akiben egy gonosz ember lelke lakozik. Korábban ez 

az elkárhozott lélek kísértetként visszajárt és az emberek 

rémálmaiban gyilkolt. Egyszer egy fiatal, tengeren túl lakó lánynak 

is megjelent álmában. A lány azonban engem hívott segítségül. 

Mondhatom nagyon furcsa élmény volt, a lány ugyanis négy és fél 

évszázad múlva élt és azt állította én vagyok a védőszentje. Épp 

meditáltam mikor megjelent előttem a túlvilági gyilkos által 



üldözött lány. A gyilkos szellemből borzasztóan nagy sátáni erő 

sugárzott. Azonban velem, helyesebben a bennem lakozó 

Szentlélekkel nem tudott mit kezdeni. Hozzászokott, hogy 

mindenki fél tőle és gyűlölik őt, de én a szeretet erejével legyőztem. 

Ezután könyörgött ne küldjem őt vissza a pokolba. 

Megkegyelmeztem neki azzal a feltétellel, hogy őrizze a szent tőkét. 

-itt egy kissé elgondolkodva elkezdi simogatni szépen nyírt 

szakállát, majd folytatja mondandóját -Azt hiszem egy fürt 

szőlő talán segíthet neked kijutni a várkastélyból -lehet, hogy 

mégis ismeri az épületet(?)- de vigyáznod kell ezzel a gonosz 

csősszel. Vidd magaddal ezt -ezzel ruhája ráncai közül egy 

bronz feszületet vesz elő és átadja neked. 

 -Akaszd a nyakadba, és mikor meglátod a csőszt mond neki: 

"Laudatur"! Isten áldjon és segítsen téged utadon! -ezzel te is 

elbúcsúzol tőle. Írd fel kalandlapodra a "LAUDATUR" 

kódszót és lapozz a 4-re! 
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A lugas végén lévő üvegajtó egy fedett télikertbe vezet. 

Egzotikus növények, főként pálmák erdeje burjánzik 

odabenn. Egy kavicsokkal és kéreggel felszórt út tekereg a 

növények között. A télikert közepén egy zöld vizű tavacska 

által körülölelt kis sziget van, az út ezen vezet keresztül. Ha 

karaktered férfi, lapozz a 19-re. Ha női karakterrel játszol, 

lapozz a 20-ra. 
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Ahogy áthaladsz a szigetre vezető fahídon, lágy énekhangra 

leszel figyelmes. A szigeten három gyönyörű, lengén 

öltözött nő vár. Ők énekelnek és kecses táncot lejtve gyűlnek 

köréd. Lágy, hízelgő hangjukon megszólítnak, melynek 

hatására úgy érzed rajtuk kívül semmi más nem érdekel 

többé.  

-Kedves vándor! Ne menj el többé, ne hagyj itt minket. 

Gondoskodunk rólad életed végéig, sőt az örökkévalóságig, csak 

maradj velünk. Néked adjuk a világot. Gazdaggá teszünk, nagyon 

gazdaggá. Hatalmat kapsz tőlünk, mindenki előtted fog hajbókolni. 

Hatalmas tisztelet övez majd. 

A gyönyörű nők által elmondottak elementáris vágyat 

ébresztenek szívedben, úgy érzed egyszerűen nem tudsz 

ellenállni ekkora csábításnak. Elvégezted a "Két Zászló" 

meditációt? Ha igen, lapozz a 22-re. Ha nem, lapozz a 21-re. 
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Ahogy áthaladsz a szigetre vezető fahídon, lágy énekhangra 

leszel figyelmes. A szigeten három fenséges látványt nyújtó 

nőalak vár. Leginkább az antik világ istennőire 

emlékeztetnek.  Ők énekeltek és mikor meglátnak egyikük 

kecses, uralkodókra jellemző mozdulatokkal hozzád lép. 

Búgó hangján szólít meg, melynek hatására úgy érzed, oda 

kell rá figyelned.  



-Kedves vándor! Oly ritkán látogat meg minket bárki, hát még egy 

közülünk való nő. Maradj köztünk! Halhatatlanná teszünk és 

ellenállhatatlanul vonzóvá az összes férfi szemében. Mindegyiket 

megkaphatod, ha akarod. Néked adjuk a világot. Gazdaggá teszünk, 

nagyon gazdaggá. Hatalmat kapsz tőlünk, mindenki előtted fog 

hajbókolni. Férfiak, s nők egyaránt! Hatalmas tisztelet övez majd. 

A fenséges női alak által elmondottak elementáris vágyat 

ébresztenek szívedben, úgy érzed egyszerűen nem tudsz 

ellenállni ekkora csábításnak. Elvégezted a "Két Zászló" 

meditációt? Ha igen, lapozz a 22-re. Ha nem, lapozz a 23-ra. 
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A gyönyörű nők bájai és az általuk elmondottak annyira 

megrészegítnek, hogy képtelen vagy ellenállni 

csábításuknak. Buja öleléssekkel és csókokkal halmoznak el, 

emellett mézédes borral itatnak. A bor kitűnő, hamar a 

fejedbe száll. A lányok szépségében gyönyörködve és a 



bortól megrészegülve nemsokára elsötétül előtted minden ... 

mikor magadhoz térsz fogalmad sincs mennyi idő telt el a 

lányokkal való mulatozás óta. De ez a legkisebb gondod. A 

pálmakerti szigetnek nyoma sincs, helyette egy ólfélében 

vagy egy tucatnyi disznó társaságában. Meglepetésedben 

nagyot röffentesz. Röffentesz? Hiszen te ember vagy. 

Végignézel magadon és döbbenten látod, ember csak voltál. 

Gonosz démonok csapdájába kerültél, akik miután 

elcsábítottak, disznóvá változtattak, hogy egy következő 

tivornyájukon pirosra süt pecsenyédből lakmározhassanak. 

Kalandod itt véget ért. 
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Gazdaggá tesznek, nagyon gazdaggá. Hatalmat kapsz tőlük, nagy 

hatalmat. Mindenki leborul előtted és tisztel téged. -elképesztő 

még belegondolnod is. Hirtelen bevillan Ignác atya 

lelkigyakorlata. A Sátán ördögeit úgy küldi ki a világba, 

hogy a gazdagság csalfa vágya a hiúság és a kevélység által 

hálózzák be az embereket.,  

-Nem! -kiáltod ellentmondást nem tűrő hangon. -Nem fogtok 

elcsábítani a kárhozatra! 

Ahogy kimondod e szavakat a három női alak ijesztő és 

megdöbbentő változáson megy keresztül. Bőrük 

zöldesbarna színű lesz, ráncossá válik és teljesen kiszárad. 

Húsuk lefoszlik testükről, majd üres csontvázuk teljesen 

elporlad. Ott állsz három kupac hamu mellett, és 



határozottan az az érzésed valami nagyon szörnyű dologtól 

menekültél meg. Mondasz magadban egy hálaimát, és egy 

köszönetet Loyolai Szent Ignác atyának, amiért ilyen nagy 

segítséget adott éleslátásodhoz. 

A szigetecskéről egy másik híd is tovább vezet, ezen 

áthaladva még egy jó darabig haladsz a pálmák és egzotikus 

páfrányok közt kanyargó gyalogösvényen, mikor egy 

kétszárnyú ajtóhoz érsz. A kilincset lenyomva az ajtót nyitva 

találod, belépsz hát rajta.  

Lapozz a VII/3. Fejezet 1-re. 
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A gyönyörű nők által elmondottak annyira megrészegítnek, 

hogy képtelen vagy ellenállni csábításnak. Képzeletedbe 

mámorító gondolatok kúsznak be. Látod, ahogy a férfiak 

nem tudnak ellenállni bájaidnak, ahogy uralod és 

kihasználod őket. Nincs menekvés senkinek, aki veled 

találkozik menten reménytelenül beléd szeret és bármit 

megtenne kedvedért. A mámorító gondolatokat egy kupa 

borral öblíted le, melyet egyik társnőd nyújt át neked. 

Nemsokára elsötétül előtted minden ... mikor magadhoz 

térsz fogalmad sincs mennyi idő telt el. De ez a legkisebb 

gondod. A pálmakerti szigetnek nyoma sincs, helyette egy 

ólfélében vagy egy tucatnyi disznó társaságában. 

Meglepetésedben nagyot röffentesz. Röffentesz? Hiszen te 

ember vagy. Végignézel magadon és döbbenten látod, 



ember csak voltál. Gonosz démonok csapdájába kerültél, 

akik miután sikeresen megkísértettek, disznóvá változtattak, 

hogy egy következő tivornyájukon pirosra sült 

pecsenyédből lakmározhassanak. Kalandod itt véget ért. 
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Melyben eljuthatsz a barokk palotaszárny felsőbb szintjéhez, 

de addig is megtudhatsz hasznos dolgokat, melyek a 

kastélyból való kijutásodban segíthetnek. 

  



 

1 

Az ajtó egy körterembe nyílik, melynek terét egy, a közepén 

elhelyezett jurta uralja. A körterem falán lelógatott vásznakon 

rányomtatott grafikák láthatók, melyek honfoglaló eleink 

mindennapjait mutatják be. A képek stílusáról felismered, ezek 

egy híres régész és művész, Gyulai László alkotásai. A teremből 

még egy ajtó vezet ki, de a jurtába is beléphetsz annak nyitott 

ajtaján keresztül.  

Mit teszel? Elhagyod a termet a másik ajtón keresztül, lapozz a 

16-ra. Megvizsgálod a képeket tüzetesebben, hátha felfedezel 

rajtuk valami hasznosat, lapozz a 2-re. Belépsz a jurtába annak 

ajtaján keresztül, lapozz a 3 
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A képek egy része háborús jeleneteket ábrázol, a magyar lovas 

sereg frontálisan nyílzáport zúdít a velük szemben álló 

páncélos lovagokra, vagy menekülést színlelve, hátrafelé 

nyilaznak a nyeregből. A képek másik fele a békés 

hétköznapokról szól ahol vadásznak, halásznak, legeltetnek, 

vagy éppen földet mívelnek eleink. Az egyik képen egy, 

szemmel láthatólag révületbe esett alakot látsz egy nagy dobot 

ütni. Háta mögött egy hágófokokkal ellátott fa áll. A kép alatti 

szöveg a következőkről tájékoztat: 

" Egy táltos aki dobveréssel révült állapotba hozza magát, így mászik 

fel a jurta közepére beállított rovátkolt sámánfa lépcsőin mind 

magasabb mennyei rétegekbe, hogy ott találjanak gyógyírt 



betegségekre, vagy lássák meg a lopott holmit. Néprajztudósaink az 

"égig érő fa" meséjének rovátkolt világfájában (melyeket a kis kanász 

vágott bele, így jutva feljebb) ilyenféle szertartás nyomait látják. 

Ebben a mesében az égig érő fa egy másik világba vezet, ahol a kis 

kanász egy háromfejű sárkányt győz le. A sárkány hatalmas erejű, a 

kis kanász is furfanggal tud csak felé kerekedni. A sárkány által 

foglyul ejtett királylány segítségével megtudja, minden délben a közeli 

erdő ezüst patakjához egy vadkan jár inni, ha valaki annak kettévágja 

a fejét, abból egy nyúl ugrik elő, a nyúlban van egy skatulya, abban 

kilenc darázs. Ez a sárkány ereje. Ha valaki összezúzza a skatulyát a 

sárkány menten elpusztul." 

Jól megjegyzed az információkat, hátha hasznodra lesznek még. 

Írd fel kalandlapodra a "SÁRKÁNY" kódszót! Most hogyan 

tovább? Bemész a jurtába, annak ajtaján keresztül, lapozz a 3-ra. 

Elhagyod a körtermet a másik ajtón át, lapozz a 16-ra. 
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A jurtába lépve egy teljes életkép tárul eléd. A honfoglalás kori 

lakhelyet korhűen rendezték be. Középen egy tűzhely imitáció, 

vele szemben a családfő helye. Tőle jobb kéz felé a férfiak 

oldala, íj; szablya; nyereg és egyéb férfi felszerelés van itt 

elhelyezve. Bal kéz felől főzőedények; bölcső; szövőszék és 

egyéb női elfoglaltsághoz tartozó eszközök. A családfő helye 

mögött egy nemezszőnyeg, rajta különös minta. Egy stilizált fa, 

melynek ágai közt a Napot, a Holdat és a csillagokat látod. 

Ahogy a szőnyeg mintázatát nézed, környezeted elkezd 

átalakulni. Megnyílik előtted a tér, s egy tágas mező kellős 

közepén állsz. A rét közepén egy hatalmas fa áll, melynek 



tetejét nem is látod, mintha az égig érne fel. 

 Szerepel kalandlapodon a "TÁLTOSLÓ" kódszó? Ha igen, 

lapozz a 4-re. Ha nem, lapozz az 5-re. 

 

 

 

4 

"A Másik Világot a mi világunkkal az Égigérő Fa köti össze, ráadsául 

azt csak egy győzhetetlen táltoslóval lehet megmászni." -mondotta 

neked a táltos a Lacus-tó partján. 'Ez az a fa. Az égig érő fa!' -

nyilal beléd a felismerés. Itt állsz a fa tövénél, melyet 

megmászni, csak egy győzhetetlen táltoslóval lehet. 

-Kincsem kanca, segíts eljutnom a másik világba! -kiáltod bele a 



levegőbe, s nemsokára kibontakozik az alakja egy sárga 

versenylónak előtted.  

-Ülj fel a hátamra és gyerünk! -mondja egy hang a fejedben, s te 

rápattansz a világhírű kanca hátára. Elképesztő sebességgel 

szeli hátasod a levegőt, ahogy körkörösen haladtok felfelé a fa 

törzse mentén. Hamarosan eléritek koronájának csúcsát, 

melytől nem messze egy kerek nyílást látsz. Lovad egyenesen 

erre száguld, mire észbe kapsz már át is repült veled a nyílás 

túloldalára. 

Lapozz a 6-ra.  
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A hatalmas fa, a népmesékben is szereplő "égig érő fa", mely a 

mi világunkat köti össze egy másik világgal. A hatalmas 

növény robosztus törzsét egy tucatnyi óriás sem biztos, hogy 

körül tudná ölelni. Ahogy odamész a fához és közelebbről is 

megvizsgálod a törzsét, látod ezt lehetetlen megmászni. A 

legalsó ágak is olyan magasan vannak, mint az Apostolok 

Tornyának felső szintje. Tehetetlenül állsz a fa törzsénél, majd 

egy darab idő elteltével a táj megváltozik, s te ismét a jurta 

belsejében vagy. Kilépve innen elhagyod a körtermet, lapozz a 

16-ra. 
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Ahogy átszáguldottatok az átjárón, azt veszed észre, ez is csak 

olyan világ, mint a tiéd. Egy sűrű erdő szélén állsz, melletted 

egy út vezet el. Az út egyik irányban belevész az erdő sűrűjébe, 



másik irányban pedig egy távolabbi dombra vezet fel. A domb 

tetején egy kastélyt látsz, mely úgy tűnik nem épült fel teljesen. 

A palota felől egy alak közelít, középkori ruhát visel, kezében 

sávozottan festett mérce rudakat és egyéb mérnöki eszközöket 

fog össze. Ha meg akarod várni őt, lapozz a 7-re. Ha inkább 

megkérnéd hátasodat, vigyen vissza téged, lapozz a 15-re. 
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Ahogy a közeledbe ér, felismered benne a Historikus 

Várcsoport bejárata előtt álló szobor alakját. Hisz ez Ignáczy 

Alpár, aki úgy látszik valamiért ide került, egy másik világba. 

Mikor odaér, odaköszönsz neki: 

-Adjon Isten mester uram! 

-Fogadj Isten öcsémuram! Hát te mi járatban itt, ahol a madár se jár? 

Elmondod neki, hogy a Historikus Várkastély foglya lettél egy 

Szent Iván éjjelén és várbéli bolyongásaid során kerültél ide, a 

másik világba. 

-A jó öreg Historikus Várkastély, a legkedvesebb gyermekem. Ej 

amikor még azon dolgoztam. Az még hálás feladat volt. A bajok akkor 

kezdődtek, mikor az a pernahajder háromfejű sárkány megbízott, hogy 

építsem meg a palotáját. Azt persze nem mondta, hogy levegőből 

akarta mindezt. Mivel ilyen kondíciók mellett nem sikerült a 

sziszifuszi vállalkozás, ezért fogolyként ide hurcolt. Most itt kell 

robotoljak neki, hogy felépítsem új otthonát. -mutat gondterhelten a 

dombtetőn álló  félig kész várkastélyra -Tartok tőle, nagyon sokáig 

eltart ez még nekem.  

Némi elmélyült töprengés után újból megszólal: -Várj csak! 



Talán tudnék neked segíteni kijutni a Historikus Várcsoportból, ha 

legyőződ gonosz fogva tartómat. 

Ha vállalkozol arra, hogy legyőzd a háromfejű sárkányt, ahogy 

kérte, lapozz a 8-ra. Ha inkább elhagynád táltos hátasoddal ezt 

a másik világot, lapozz a 15-re. 
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A veszedelmes háromfejű sárkány hatalmas erejű, nem lesz 

könnyű legyőznöd. Hacsak nem folyamodsz valami cselhez. 

Szerepel kalandlapodon a "SÁRKÁNY" kódszó? Ha igen, 

lapozz a 9-re. Ha nem lapozz a 13-ra. 
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Eszedbe jut az égig érő fa meséje mit mond a háromfejű 

sárkány erejéről. A Nap állását nézve mindjárt dél lesz, ideje 

megkeresned az erdei ezüstpatakot. Kincsem hátán 

villámgyorsan ott termesz. Nem sokáig kell várnod, hamarosan 

megjelenik egy hatalmas vadkan inni a patak vizéből. Mikor 

meglát téged azonnal neked ront. Van nálad egy számszeríj, 

vagy egy vadászpuska? Ha igen, lapozz a 11-re. Ha nincs, 

lapozz a 10-re. 
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A vaddisznó kegyetlenül erős iramban lódul meg felétek. Mivel 

nem akarod kockáztatni hátasod épségét, ezért róla leugorva 

kell megküzdj vele. 

Óriás Vadkan     Harcérték: 10     Életerő: 16 

A vadkan agyaraival sebez, ezeket III. kategóriás fegyverként 

számítsd. Ha megnyer egy fordulót dobj egy kockával! Ha 5 

vagy 6 a dobott érték az azt jelenti feldönt téged, minek 

következtében a következő fordulóban vonj le 2-tőt 

támadóértékedből. Ha győzöl, lapozz a 12-re. 
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Elég időd marad, hogy fegyvered célra tartsd és lőjj. A termetes 

vadat pont a homlokán találod, így azonnal összeesik. Odamész 

a teteméhez, lapozz a 12-re. 
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A megölt vadkan fejéből hirtelen egy nyúl ugrik ki, melyet 

pillanatokon belül agyontapos derék hátasod. A felkoncolt nyúl 

testéből egy skatulya repül ki zümmögve, melyet egy pillanatig 

sem habozva két két kő közé szorítva összemorzsolsz. 

Visszatérsz az erdő szélére, ahol Ignáczy Alpár vár téged. Nincs 

magában, a félelmetes fenevad, a Háromfejű Sárkány teteme 

pedig ott fekszik holtan az út szélén. Lapozz a 14-re. 
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Nincs más hátra fegyverrel kell megküzdened a veszedelmes 

fenevaddal. Ahogy elindulsz a kastély felé fülsiketítő robaj 

hatol füledbe. A Háromfejű Sárkány kastélyának ajtaja 

csikorogva tárul fel, s kilép rajta a félelmetes várúr maga. 

Zsiráfnyi méretű lován üget feléd, közben hangosan bömböli: 

-Meghalsz betolakodó kutya! Hogy mertél a birodalmamba behatolni!? 

Kemény harcnak nézel elébe, melyből nem tudsz elmenekülni. 

Küzdj meg a félelmetes fenevaddal! 

Háromfejű Sárkány     Harcérték: 14     Életerő: 24 

Ha legyőzted, lapozz a 14-re.  
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A megölt fenevad teteménél Ignáczy Alpár nem győz 

hálálkodni.  



-Legyőzted a fenevadat. Remek, így én is felszabadultam a 

rabszolgasága alól. Hála neked, kedves kalandor! Mielőtt távoznék 

innen, még el kell mondanom neked, amit tudok. Nem nagyon 

ismerem az átkot, de talán segítségedre lehet, ha elmondom a kastély 

könyvtárában megtalálod néhány kéziratomat, "A Historikus 

Várcsoport titkos iratai" címmel az 1896-ik számú gyűjtőkötetben.  

Megjegyezvén a hasznos információt elbúcsúzol az 

építőmestertől és táltosod segítségével elhagyod ezt a másik 

világot. Írd fel kalandlapodra az "IRATOK" kódszót! Lapozz a 

15-re. 
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Kincsem hátán hamar visszatértek a rétre, melyen az Égig érő Fa 

ural. Mikor leszállsz a hátáról, elbúcsúzol hátasodtól, aki 

gyorsan eltűnik a felhők tarkálta kék égbolton. Ahogy meredsz 

az égre, egy darab idő elteltével a táj megváltozik, s te ismét a 

jurta belsejében vagy. Kilépve innen elhagyod a körtermet, 

lapozz a 16-ra. 
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Az ajtó egy enyhén jobb kéz felé ívelt folyosóra nyílik. Az ív 

belső felén hatalmas, táblaüveggel ellátott ablakokon át 

szüremlenek be a Hold fényének sejtelmes sugarai.  Az ív külső 

felén pedig egy faajtót látsz hozzád egész közel. A folyosó egy 

falban ér véget. Jobbról, egy hosszanti padkán kőkorszaki 

életkép, egy vadbőrökkel borított kunyhóféle metszete, 

melyben pattintott kő és csonteszközök, elsősorban 



vadászfegyverek tucatjai láthatók. A kunyhó mögött dombos, 

ligetes erdősztyepp borította táj. A folyosó bal oldala falba 

épített vitrinekkel tele, az ajtó és közted pedig egy római kori 

konyha életképe, szemben vele egy szintén római-kori 

gazdasági udvar.  Mit teszel? 

Megvizsgálod a római-kori életképet, lapozz a 17-re. 

A kőkorszaki életképet vizsgálod meg, lapozz a 18-ra. 

Benyitsz az ajtón, lapozz a 23-ra. 
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A konyhában egy kőpadka imitáció mögött egy fibulákkal 

összefogott leplekbe öltözött női alak áll. A konyha "falán" és a 

bábú előtt lévő "kő" pultba vájt üregekben a Pannónia 

provinciára jellemző ételek mulázs szobrait látod. A konyhával 

szembeni "gazdasági udvar" a korra jellemző mezőgazdasági 

szerszámokat mutatja be. Egy aratásnál használt sarlót 

magaddal vihetsz, ha akarsz. Ez esetben írd fel kalandlapodra! 

Ezen túl semmi hasznosnak tűnőt nem találsz. Ha megnézed a 

kőkorszaki életképet is, lapozz a 18-ra. Ha inkább benyitnál a 

folyosón lévő ajtón, lapozz a 23-ra. 
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A padkán található kunyhót szemlélve, hirtelen azt érzed, egy 

vákuum-szerű erő beszippant magával. Mikor magadhoz térsz 

egy ugyanolyan jellegű, csak sokkal nagyobb kunyhó 

belsejében találod magad. A kunyhó közepén tűzhely áll, előtte 

egy asszony gubbaszt, karján egy csecsemővel. Dudorászva főz 

valamit a tűzhelyre tett kőfazékban. Az asszony ügyet sem vet 

rád, mintha ott sem lennél. A kunyhóból egy ajtó vezet ki, ha 

akarod kimehetsz rajta. Ha így tennél, lapozz a 20-ra. Ha inkább 

itt maradnál, megvárva mi történik, lapozz a 19-re. 
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Az asszony továbbra is csak főz dudorászva, karján a 

csecsemővel. Ahogy hallgatod az andalító dallamot, mely 

belőle árad, megint érzed azt a vákuum-szerű erőt ami ide 



beszippantott. Most viszont pont fordítva történik, újra a 

folyosón állsz. Lapozz vissza a 16-ra. 
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A kunyhón kilépve egy olyan dombos, ligetes erdősztyepp 

borította táj terül el szemed előtt, mint amilyet a diorámán 

láttál. Tőled úgy száz méternyire egy embert látsz feléd 

közeledni. ahogy közelebb ér, látod egy tagbaszakadt 

kőkorszaki vadász az, aki egy szarvast cipel a vállán. 'Biztos a 

kunyhóba viszi elejtett zsákmányát'  gondolod magadban, mikor 

hirtelen az egyik bozótban ágreccsenésekre leszel figyelmes. 

Nemsokára megtudod ennek okát is. Egy ijesztő méretű 

gyapjas orrszarvú csörtet elő leszegett fejjel. Egyenesen a 

vadász felé tart. Talán tudnál rajta segíteni, kérdés van-e nálad 

egy számszeríj, vagy egy vadászpuska? Ha igen, lapozz a 22-re. 

Ha nincs, lapozz a 21-re. 
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Már épp elérné a kolosszus a vadászt mikor megint érzed azt a 

vákuum-szerű erőt ami ide beszippantott. Most viszont pont 

fordítva történik, újra a folyosón állsz. Lapozz vissza a 16-ra 
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Már épp elérné a kolosszus a vadászt mikor hirtelen megáll. 

Ekkor válladhoz illesztve fegyvered célzol és lősz. Lövésed 

hatására tűzben rogy össze a fenevad, így megmentetted a 



kőkorszaki vadász életét. Mikor az észreveszi mi történt, letéve 

zsákmányát lassan odamegy hozzád. 

-Köszönöm nagy varázsló, hogy megmentetted az életem. Engedd 

meg, hogy megháláljam neked. Látom nincs talpallód és kemény tél 

közeleg. Hadd adjam oda az enyémet, nekem úgyis van másik. 

Ezzel átnyújt neked egy pár övére akasztott havon járó, rácsos 

talpallót. Írd fel kalandlapodra a "TALPALLÓ" kódszót! 

Megint érzed azt a vákuum-szerű erőt ami ide beszippantott. 

Most viszont pont fordítva történik, újra a folyosón állsz. 

Lapozz vissza a 16-ra. 

 

 

 

23 

Az ajtó mögött egy lépcsőház tárul fel. Míves kovácsoltvas 

járólapokkal és korlátokkal ellátott lépcsősor kanyarog felfelé. 

Úgy másfél-két emeletnyi magasságban ablakok is vannak, 

ezeken kinézve ismerős kép tárul eléd: a kereszt-alapú 



lugasfolyosóval négyfelé osztott reneszánsz-barokk kert. 

Távolabbi részén egy méhes és egy ijesztő, karmos kezű, 

kalapos alak által őrzött szőlő. Hozzád közelebb egy rózsakert, 

és Szent Ignác atya lelkigyakorlatos udvara. Ahogy 

továbbhaladsz a lépcsőkön, hamarosan egy ajtót látsz az egyik 

lépcsőfordulóból nyílni. A lépcsők tovább vezetnek felfelé a 

magasba. Mit teszel? Továbbmész a lépcsőn felfelé, lapozz a 24-

re. Ha kinyitod az ajtót, lapozz a VII/3. Fejezet 1-re. 

 

24 

A vaslépcsők tovább vezetnek fel a magasba, olyan érzésed 

támad, talán soha nem is érkezel a végére. Végül csak véget ér a 

sok lépcső, a sátortetős mennyezetből úgy véled a padlásra 

érkeztél. Egy csapóajtót látsz az utolsó pihenőrész felett, 

melyhez létra vezet fel. Mit teszel? Felmászhatsz a létrán, 

lapozz a 25-re, vagy visszamehetsz a lépcsőn az ajtóig, lapozz a 

VII/3. Fejezet 1-re. 

 

25 

A csapóajtó az épület bádoggal fedett, szobrokkal gazdagon 

díszített tetejére nyílik. A csillagos égboltot úgy uralja a Hold, 

mint egy nagy darab sajt a terített asztalt. Sejtelmes fényében 

belátod a Széchényi-ligetet, vagyis azt az ősvadont, amivé 

azután a hatalmas vihar után vált, mikor ide érkeztél. Riasztó 

éjszakai hangok teszik félelmetessé a sűrűséget. Civilizációnak, 

a 21. századi környezetnek nyoma sincs. A tetőgerincen egy 

korláttal ellátott folyosón el tudsz sétálni a szélső rizalitig, 

melyről leugorva ki tudnál jutni a várból. Ki tudnál jutni, ha 



nem lennél öt emeletnyi magasan. Bár a szigetet körbeölelő 

tavat csak egy keskeny földsáv választja el a kastélytól, de 

fogalmad sincs milyen mély a víz. Ahogy töprengsz ezen, 

eszedbe jut, hogy köteled segítségével le tudsz ereszkedni a 

földre, mármint ha így akarsz tenni. Ez esetben lapozz a 26-ra. 

Ha inkább visszamennél a lépcsőnél lévő ajtóhoz, lapozz a VII. 

Fejezet 1-re. 

 

 

26 

Beakasztod csáklyád egy kiálló részbe, majd óvatosan 

leereszkedsz a kötélen. A sziget szélén állsz, egy nagyon 

keskeny földpárkányon, előtted a várat körülölelő tó vize. 

Innen körülbelül ötven-hatvan méterre van tőled a túlpart, 

néhány karcsapás és kijuthatsz a szigetről. Ha át akarod úszni a 

tavat, lapozz a 27-re. Ha úgy gondolod, inkább visszamászol a 

kötélen és megpróbálod másként elhagyni a várkastélyt, lapozz 

a VII/3. Fejezet 1-re.  

 

27 

Nekivetkőzöl, és belegázolsz a vízbe. Ekkor hirtelen a semmiből 



egy cseppkövekkel csipkézett barlangnyílás jelenik meg előtted. 

Tedd próbára ügyességed, és adj kettő a dobott értékhez. Ha a 

próba sikeres, lapozz a 28-ra. Ha nem sikerül, lapozz a 30-ra. 

 

28 

Hirtelen reflextől vezérelve ugrasz hátra. Ez megmentette 

életedet, ugyanis a semmiből előtűnő cseppkövekkel tarkított 

barlangnyílás nem más, mint egy óriási méretű krokodil tátott 

szája. Ez a dög téged akart elkapni vacsorának, azonban még 

mindig nem mondott le ebbéli tervéről. Újabb rohamot indít, s 

te meg kell küzdj ezzel a fenevaddal életre-halálra, most már 

nem tudsz elmenekülni előle. 

Óriás Krokodilus     Harcérték:12     Életerő:20 

Az óriás krokodilt vastag páncél fedi, ezért vonj le kettőt sebzés 

értékedből. Az állat nem okoz külön sebzést, viszont ha sikeres 

támadása, az azt jeleni elkapott álkapcsával és a mélybe húzva 

megfolyt. Ez esetben kalandod itt véget ért.  

Ha legyőzted, lapozz a 29-re. 

 

29 

Miután végeztél az irtózatos fenevaddal riadtan veszed észre, 

hogy felkeltetted még jó néhány ilyen borzalom figyelmét. 

Vagy féltucatnyi hasonló rémség rohamtempóban hasítja a 

vizet feléd. A félhomályban eddig úszó fatörzsnek vélt 

tárgyakról kiderül, mindegyik egy-egy itt élő krokodilus, 

melyek nagyon éhesnek tűnnek. Itt maradnod egyenlő lenne az 



öngyilkossággal. A kötél, melyen leereszkedtél a tetőről, még 

mindig ott lóg. Az egyetlen esélyed a túlélésre, ha visszamászol 

a tetőn. Mikor elérnek üldözőid, örömmel tapasztalod, hogy 

elsősorban elpusztult társuk érdekli őket, azon kezdenek el 

lakmározni. Így elég időd van felmászni a kötélen, majd a 

lépcsőházba visszatérve kimenni azon az ajtón, amit korábban 

otthagytál.  

Lapozz a VII/3. Fejezet 1-re. 

 

30 

Hirtelen reflextől vezérelve ugrassz hátra. Azonban elkéstél, 

ugyanis a semmiből előtűnő cseppkövekkel tarkított 

barlangnyílás nem más, mint egy óriási méretű krokodilus 

tátott szája. Ez a dög téged kapott el vacsorának. Az erős 

állkapcsok satuként szorítanak téged, s te tehetetlenül süllyedsz 

el a fenevaddal a zavaros vízben. Mikor megfulladtál az állat 

jóízűen fogyaszt el. Kalandod itt véget ért. 

 

 



VII/3. Fejezet 

 

 

 

 

 

 

Melyben a barokk palota emeletén folytatod kalandod, 

ahol nagyon közel kerülhetsz a szabaduláshoz.  



 

1 

Egy nagy szárnyas ablakokkal ellátott folyosón állsz. A Hold 

fénye sejtelmesen világítja be a teret körülötted. Jobbra attól 

az ajtótól, amin feljöttél az emeletre, két ajtót látsz, az egyik a 

folyosót zárja le, a másik ugyanúgy nyílik a folyosó oldalán, 

mint amin bejöttél. A folyosót lezárón a NYÁR; a másikon a 

TAVASZ felirat olvasható.  Balra, a folyosó másik végén egy 

nagy boltív mögött egy csarnokfélét látsz nyílni. Mit teszel? 

Ha benyitsz a TAVASZ feliratú ajtón. lapozz a 2-re. 

Ha a NYÁR feliratú ajtón nyitsz be, lapozz a 5-re. 

Ha a folyosó másik végén lévő csarnokfélét nézed meg,  

lapozz a 7-re. 

 

2 

Az ajtó egy takaros virágoskertbe nyílik, bokrok, díszcserjék, 

virágágyak mindenütt. A bokrok egy része különféle állatok 

formájára nyírva, de kőszobrokat is találsz közöttük. Ez 

utóbbiak puttó-szerű alakokat ábrázolnak, vagy az antik 

világ szerelem isteneit: a buja Vénuszt anyaszült meztelenül 

és a pajkos Cupidót íjjal és nyíllal a kezében. Ahogy 

körbenézel észreveszel egy kertészt is, aki metszőollójával a 

sövényeket nyírja éppen. Ha van nálad egy szál rózsa, 

lapozz a 3-ra. Ha nincs, elhagyod a kertet, lapozz vissza az 1-



re és válassz egy másik lehetőséget! 

 

3 

Ahogy a kert szépségében gyönyörködsz csilingelő hangok 

szűrődnek elő tarisznyádból. Ahogy kinyitod, észreveszed a 

janicsárok kertjében levágott rózsaszál adja e hangokat. A 

csilingelésre az itt lévő kertész is felfigyel, majd odamegy 

hozzád. 

-Üdvözöllek vándor! Látom te is szereted a szép virágokat. -

köszönt barátságos hangon, majd hozzáteszi- Megengeded, 

hogy megnézzem ezt a szép rózsaszálat? 

Ha megmutatod neki, lapozz a 4-re. Ha inkább nem bíznál 

benne és elhagyod a kertet, lapozz vissza az 1-re és válassz 

egy másik lehetőséget! 

 

4 

Megmutatod a kertésznek az általad lemetszett rózsát. A 

kertész nagy gonddal vizsgálja meg, imitt-amott letépi 

leveleit és lemetszi tüskéit. 

-Na így könnyebben átadhatod egy hölgynek, így nem szúrja meg 

kezeit. Ezek a virágok már csak ilyenek, ismered a mondást: 

"nincsen rózsa tövis nélkül".  

Visszaadja kezedbe a virágot, s valóban érzed már nem kell 

oly óvatosan hozzá nyúlnod a tüskék miatt. Írd fel 



kalandlapodra a "RÓZSA" kódszót!  

Lapozz vissza az 1-re és válassz egy másik lehetőséget! 

 

 

 

5 

Az ajtó egy búzamező szélére nyílik, a távolból vidám ének 

hangját hallod. Ahogy a hang irányába nézel, sarlóval arató 

nőket fedezel fel. Ügyes kezeikkel a megmarkolják a kalászt, 

és alatta metszik el a szárat. A búzamező másik szélén egy 

folyó kanyarog, partján olyan jurták állnak, melyet már 

korábban is láttál honfoglalókat bemutató kiállítótérben. A 

jurták előtt férfiak vidám csoportja szórakozik, kumiszt 

isznak, csontokat dobálnak, ketten sakkoznak. A búzamező 

mellett egy tágas legelőn juhnyájat fedezel fel.  

Van nálad egy sarló? Ha igen lapozz a 6-ra. Ha nincs, 



elhagyod a búzamezőt. Lapozz vissza az 1-re és válassz egy 

másik lehetőséget! 

 

6 

Egy belső érzéstől vezérelve előveszed a római életképnél 

talált sarlót, majd lemetszel vele egy marokra való kalászt. 

Jegyezd fel a kalandlapodon a "KALÁSZ" kódszót! Majd 

lapozz vissza az 1-re és válassz egy másik lehetőséget! 

 

7 

Egy ovális alakú, nagyon magas, kupolás mennyezetű 

barokk teremben vagy. A szobrokkal és domborművekkel 

gazdagon díszített falon hatalmas kétszárnyú ablakok 

árasztják át a Hold sejtelmes fényét. Az ablakokkal szemben 

egy hármas tagolású boltív egy másik terembe nyílik. A 

középső boltív felett a következő felirat: NÉGY ÉVSZAK 

TERME. A két szélső boltív előtt egy-egy ajtót látsz. Ha 

háttal állsz az ablakoknak, balra lévő a folyosóról nyílik az a 

lépcsőház, melyen feljöttél az emeletre. Jobb kéz felé egy 

másik ugyanilyen folyosó nyílik. A terem közepén egy, a 

terem alaprajzához igazodó, díszesen faragott kőkorláttal 

ellátott lyuk tátong. Hogyan tovább? 

Megvizsgálod a csarnok közepén tátongó, korláttal védett 

lyukat,lapozz a 8-ra. 

Megnézed a balkéz felé eső  ajtót, lapozz a 10-re. 



Megnézed a jobb kéz felé eső ajtót, lapozz a 12-re. 

Belépsz a jobb kéz felé eső folyosóra, lapozz a 18-ra. 

Belépsz a balkéz felé eső folyosóra, lapozz az 1-re. 

Bemész a NÉGY ÉVSZAK termébe,lapozz a 26-ra. 

 

8 

A díszes kőkorláton áthajolva egy ugyanolyan csarnokot 

látsz lenn a mélyben, mint ahol állsz. Azaz nem teljesen 

ugyanolyat. Emberek sürögnek-forognak, a terem közepén 

egy fából épült pénztárbódé áll. A pénztáródé előtt emberek 

sora kígyózik, a csarnok visszhangzik a benn lévők 

zsivajától. A látvány megdöbbent, hiszen az odalenn lévő 

világ 21. századi! A pénztárral szemben ott látod az Agrár 

Múzeum főbejáratát tárva-nyitva, melyen keresztül ki tudsz 

jutni a szabadba! Ha köteledet a korláthoz rögzítve 

leeresztenéd, lemászhatnál rajta. Mármint, ha így akarsz 

tenni. Ez esetben lapozz a 9-re. Ha inkább valami más 

módját választanád az előcsarnokba való lejutásnak, lapozz 

vissza a 7-re és válassz más lehetőséget! 

 

9 

Hurkot vetvén a kőkorlát egyik robosztus tartópillérére, 

ledobod a kötelet a mélybe. Azonban meglepő dolog 

történik. A kötél ahelyett, hogy lelógna, egyenletesen elterül 



a levegőben. Olyan mintha víztükörre, vagy egy láthatatlan 

hálóra dobtad volna. Úgy látszik itt nem fogsz tudni lejutni, 

lapozz vissza a 7-re és válassz más lehetőséget! 

 

 

 

10 

Az ajtó egy ruhatárnak és öltözőnek használt helységbe 

nyílik, állványokra szerelt fogasokon rengeteg télikabát lóg. 

Hirtelen a felakasztott kabátok közül előugrik egy alacsony, 

manószerű alak, akiről jobban megnézve észreveszed, egy 

elég csinos nő. Mosolyogva néz rád, majd megszólít: 

-Itt ne feledd a kabátodat! é-s már hoz is neked egy vastag 

télikabátot.  

-Minek ez nekem Szent Iván éjjelén? -kérded meglepetten. 

Azonban a hölgy úgy látszik nem jön zavarba, folytatja 

mondandóját. 

-Majd meglátod, hogy kelleni fog! Egyébként ez egy varázskabát, 



ha meleg van olyan mintha nem is hordanád. 

Ha elfogadod tőle a kabátot, lapozz a 11-re. Ha nem, s 

otthagyod őt, lapozz vissza a 7-re és válassz más lehetőséget! 

 

11 

Felvéve a kabátot tényleg úgy érzed, mintha rajtad sem 

lenne. Írd fel kalandlapodra a "KABÁT" kódszót és lapozz 

vissza a 7-re, majd válassz más lehetőséget! 

 

12 

Az ajtón belépve egy spártaian berendezett szobában találod 

magad. Odabenn négy 16-17. század fordulója béli ruhába 

öltözött katonát látsz, kettő a magyar hajdúk, kettő pedig a 

német zsoldosok, az úgynevezett Landsknecht-ek öltözetét és 

fegyverzetét viseli. Ahogy észreveszik bejötted, a két hajdú 

rögvest puskát fog rád. Az egyik Landsknecht számonkérőn 

rád kiállt: -Wer da! Ki vagy, válaszolj! 

Úgy érzed ennek fele sem tréfa, gyorsan el kell döntsd mit 

teszel? 

Ha kivont fegyverrel rájuk támadsz, lapozz a 13-ra. 

Ha felemelt kézzel megállsz előttük, lapozz a 14-re. 

 

 



13 

Ahogy kivonod fegyvered, hogy rájuk támadj, a két puskás 

hajdú azonnal rád lő. Pontosan céloznak, az egyik a 

homlokodon, a másik szívednél talál el. Azonnal meghalsz ... 

kalandod itt véget ér. 

 

14 

Felemelt kézzel megállsz előttük, jelezvén, hogy nem akarod 

megtámadni őket. A katonák magyarázatot követelnek 

ittlétedre. Ha korábban szereztél egy direktori személyi 

kártyát, lapozz a 15-re. Ha nem, lapozz a 16-ra. 

 

15 

Mikor előveszed és nyakadba akasztod a kártyát, a katonák 

tisztelegnek és megkérdik miben lehetnek segítségedre. 

-Nem emlékszem pontosan. Merre is van a kijárat? -kérded tőlük 

tudálékosan.  

-Végigmegy a Négy Évszak termen, a lépcsőn le és ott a kapu! -

vágja rá katonásan az őr.  

-Köszönöm, meg fogom találni. -válaszolod, majd magukra 

hagyod őket. Lapozz vissza a 7-re és válassz olyan 

lehetőséget, amit még nem tettél meg! 

 



16 

-Eltévedt látogató vagyok -mondod félszegen -és szeretnék innen 

kijutni valahogy. 

-Gyanús vagy te nekem idegen. Kövess minket! -utasít ridegen az 

őr. Ha ellenállsz nekik és fegyverrel védekezel ellenük, 

lapozz a 13-ra. Ha engedelmeskedsz nekik és fegyvereidet 

letéve követed őket, lapozz a 17-re. 

 

 

 

17 

Az őrök megbilincselnek, majd az épület számodra eddig 

még be nem járt részein keresztül elvezetnek. Utatok 

végcélját azonban megismered, az Apostolok Tornyának 

földszintjéhez értek. A felfelé vezető lépcső melletti falon 

egy rejtekajtót nyitnak ki, mely egy mély, sötét 



pincehelységbe vezet. A pincében ráccsal elzárt börtöncellák 

vannak, ezek egyikébe zárnak be téged. Az idő egyre csak 

múlik és úgy tűnik, mintha itt felejtettek volna téged. ... 

Azonban úgy tűnik a kastélyt uraló varázs mintha megint 

működne, most viszont számodra kedvezően. Egy 

örökkévalóságnak tűnő idő múlva két őr érkezik. Két 

nagybajszú, üstökfrizurás hajdú az. Felkísérnek a torony 

földszintjéig, majd felszerelésed visszaadják és utadra 

bocsátanak. Elhagyod a tornyot és a Reneszánsz épületrésztől 

folytasd újra kalandod. Lapozz vissza a VI. Fejezet 1-re. 

 

18 

A folyosó végén veled szemben és balkéz felől egy-egy 

nagyobb kétszárnyú ajtó nyílik. Mindkettő felett felirat. A 

veled szemben lévőn: TÉL; a balkéz felőlin: ŐSZ. Ha be 

akarsz nyitni a TÉL feliratú ajtón, lapozz a 19-re. Ha az ŐSZ 

feliratú ajtón nyitnál be, lapozz a 23-ra. Ha inkább 

visszatérnél a csarnokba, lapozz a 7-re. 

 

19 

Az ajtót kinyitva rettenetes hideg csap meg. Mintha egy 

hűtőházat nyitottál volna ki. Szerepel kalandlapodon a 

"KABÁT" kódszó? Ha igen, lapozz a 21-re. Ha nem, lapozz a 

20-ra. 

 



20 

A teremben szabályszerű hóvihar tombol, így az ajtóban is 

érezhetően csontig hatol a benn uralkodó hideg. Vesztesz 2 

életerő pontot az elszenvedett fagysérülés miatt. Ide sajnos 

nem tudsz bemenni. Lapozz vissza a 18-ra és válassz másik 

lehetőséget. 

 

21 

A kedves ruhatáros hölgytől kapott kabátot hirtelen 

megjelenni érzed magadon. Vastag prémmel szegett, 

kapucnival ellátott bundaként takar be egészen a bokádig. A 

teremben uralkodó kegyetlen hideg így nem árt neked. 

Ahogy benézel egy végtelennek tűnő hósivatag tárul szemed 

elé melynek meglábalásához különleges lábbelire van 

szükség. Szerepel kalandlapodon a "TALPALLÓ" kódszó? 

Ha igen, be tudsz menni a szobába, mármint ha így akarod. 

Ez esetben lapozz a 22-re. Ha nincs, így sajnos nem tudsz 

közlekedni az ölnyi vastag hórétegen, így kénytelen vagy 

visszafordulni. Lapozz a 18-ra.  

 

22 

Felcsatolod magadra a kőkorszaki vadászoktól kapott rácsos 

talpallót, majd nekiindulsz a végtelennek tűnő hómezőnek. 

A hóvihar elállt, így legalább belátod a terepet. Így is 

kegyetlenül hideg van, de a rajtad lévő kabátnak hála elég 



meleg marad testhőmérsékleted. Ahogy bolyongsz a hóval 

vastagon borított rónán, hirtelen a semmiből egy női alak 

jelenik meg előtted. Felismered a ruhatárban lévő kedves 

hölgyet, akitől a nagy hidegtől óvó varázskabátot kaptad. A 

kékesfehér aurával körülvett jelenség egy vastag 

posztópalástot tart két kezében, melyet feléd nyújt. 

-Tessék vándor. Fogadd el tőlem ezt a palástot, szükséged lesz rá. 

Átvéve a ruhát, úgy véled itt már semmi dolgod sincs  

kalandlapodra a "PALÁST" kódszót. Távozol a végtelen 

hómezőkről, újra a folyosón találod magad. Lapozz a 18-ra. 
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Az ajtó egy festői látványt nyújtó szőlőbirtokra nyílik. A 

szőlő mellett egy kis présház, a présház felé egy vidámnak 

tűnő menet közelít. A menet élén néhány markos legény egy 

rúdra feltűzött, hatalmas szőlőfürtöt cipel. A szőlőfürt 

valójában több szász fürtből rakták össze. Ez az úgynevezett 

"kánaáni szőlőfürt" melyet szüreti mulatságok során 

hordoztak. Van nálad egy fürt szőlő, melyet egy megszentelt 

tőkéről szedtél? Ha igen, lapozz a 25-re. Ha nincs, lapozz a 

24-re. 
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A vidám menet melletted is elhalad, szemmel láthatólag 

egyszerű szegény emberek, akik örülnek ha az év bizonyos 



napjain jót ehetnek-ihatnak. Mikor meglátnak egyikük 

kikiált neked: 

-Gyere koma, mulass velünk te is! -invitál a szüreti mulatságra 

barátságosan. Így is teszel, eszel-iszol amennyi beléd fér. 

Visszakapod az összes elveszett életerő pontjaidat. Mikor a 

mulatság csúcspontjára ér, úgy érzed ideje távozni. Lapozz 

vissza a 17-re. 
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A vidám menet melletted is elhalad, szemmel láthatólag 



egyszerű szegény emberek, akik örülnek ha az év bizonyos 

napjain jót ehetnek-ihatnak. Ahogy elhaladnak melletted, 

érzed hogy a tarisznyádban valami felmelegedett. Kinyitva 

látod, hogy a jezsuiták kertjében szedett szőlőfürt vörösen 

izzik. Hirtelen olyan érzésed támad, hogy tedd a fürtöt a 

kánaáni szőlőfürt közé. 

-Várjatok jóemberek! -kiáltod oda a menetnek -nálam van egy 

megszentelt szőlőfürt, hadd tegyem a tiétek közé! 

Mikor meglátják kezedben a vörösen fénylő, egészséges 

fürtöt meglepetten néznek rád. 

-Hát ezt meg hunnét szedted koma? -kérdezi egyikük a 

meglepetésből feleszmélve. Miután elmondod eredetét, nagy 

örömmel fogadják javaslatod. Mikor beilleszted a fürtöt a 

többi közé, az egész kánaáni fürt elkezd fényárban úszni.  

-Tyű, ez gazdag termést ígér szüretre! -ámélkodnak, majd 

meghívnak, hogy mulass velük. Így is teszel, eszel-iszol 

amennyi beléd fér. Visszakapod az összes elveszett életerő 

pontjaidat. Mikor a mulatság csúcspontjára ér, úgy érzed 

ideje távozni. Magadhoz veszed a megszentelt szőlőfürtöt, 

melyről csodálkozva veszed észre, hogy megkövesedett. 

Visszatérsz a folyosóra. Írd fel kalandlapodra a 

"SZŐLŐFÜRT" kódszót. Lapozz a 18-ra. 
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A négy évszak termének nevezett csarnok valójában egy 



nagy lépcsőház emeleti szintje. A túloldalt széles 

márványlépcső vezet le, melyet az előző teremben lévőhöz 

hasonló védő korlát övez a másik három oldalról.  A terem 

szabályos téglalap alaprajzú, melynek egyik rövidebb 

oldalán léptél be. Alapterülete nagyobb mint az előző 

csarnoké, de a mennyezet nem oly magas. Akárcsak a 

másikban a mennyezet a barokk ízlésre jellemző módon 

gazdagon díszített szobrokkal, domborművekkel, 

tetőablakokkal. Ezeken keresztül és hosszanti oldalakon lévő 

hatalmas táblaüvegablakokon át szűrődik be a sejtelmes 

holdfény. A terem négy sarkánál egy-egy női alakot mintázó 

szobor áll. Ők lehetnek a terem névadói. Mindegyik alatt 

egy-egy évszak neve olvasható. Hármuk, a tavaszt, a nyárt, 

és az őszt szimbolizáló alak mintha tartana valamit kezében, 

de mindegyik üres. A tél szobra pedig karját maga előtt 

keresztezve áll, mit aki nagyon fázik. A bejárattal szemben 

lévő oldalon pedig, a nyár és az ősz szobra között egy 

hatalmas, kétszárnyú tükörajtót látsz, felette a 

BIBLIOTHECA felirat. Ez lehet a múzeum könyvtára. El kell 

döntened mit teszel! 

Ha nem szerepel és benyitnál a könyvtár ajtaján, lapozz a 28-

ra. 

Vagy lemennél a lépcsőn, lapozz a 27-re.  

Ha visszamennél az előző csarnokba, lapozz a 7-re.  
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Már fentről is látod, hogy a széles márványlépcső egy 

kétszárnyú rácsos kapuhoz vezet. A rácson túl egy újabb 

csarnokot látsz, olyat mint ahonnét a Négy Évszak Termébe 

jöttél. Az alsó csarnok túloldalán masszív faajtó. A rácsot 

közelebbről is megvizsgálva látod ezen erővel nem tudsz 

kijutni. Kell lennie valami megoldásnak, hogy továbbmenj. 

Lapozz vissza a 26-ra és válassz magadnak más lehetőséget. 
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A hatalmas tükörajtó egy tágas, a már megszokott barokk 

ízléssel berendezett teremkönyvtárba nyílik. A falak mentén 

három emeletnyi magas, roskadásig rakott könyvespolcok. 

A polcok mentén kerekeken tolható létrák, valamint két 

egymás feletti galéria is segíti a könyvek hozzáférhetőségét. 

A terem közepén sorban kihelyezett olvasóasztalok, 

mellettük székek találhatók. Szerepel kalandlapodon a 



"IRATOK" kódszó? Ha igen, lapozz a 29-re. Ha nem, lapozz 

a 30-ra.  
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Eszedbe jut a mester Ignáczy Alpár tanácsa. Megkeresed az 

"A Historikus Várcsoport titkos iratai" című kéziratot az 1896-

ik számú gyűjtőkötetben. Leülvén egy olvasóasztal mellé, 

hamar megtalálod amit keresel, a barokk épületrész 

leírásánál a következőket találod: 

"...Szent Iván éjjelén furcsa dolgok történhetnek a várkastélyban. 

Megeshet, hogy ilyenkor valaki bennreked és valóságos börtönné 

válik számára. Azonban a négy évszakot szimbolizáló női alakok 

immunisak a Szent Iván éji varázsra, hiszen minden évben 

ismétlődő ciklusokat szimbolizálnak. Segítségükkel még a 

bennrekedt vándor is kijuthat. Persze ehhez oda kell adja ami az 

övék. A tavasznak egy szál rózsát, a nyárnak egy köteg 

búzakalászt, az ősznek egy fürt szőlőt, a télnek meg a hidegtől védő 

palástját...." 

Megvan a szabadulás útja! Csak az a kérdés rendelkezel az 

ehhez megfelelő tárgyakkal. Szerepelnek kalandlapodon a 

"RÓZSA"; "KALÁSZ"; "SZŐLŐFÜRT" és a "PALÁST" 

kódszavak (ezek mindegyike szükséges)? Ha igen, lapozz a 

31-re. Ha ezek közül egy sem, vagy nem mind a négy 

szerepel, lapozz a 32-re. 
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A könyvtárban rengeteg könyv sorakozik, az agrár 

szakirodalom valóságos tárházára találtál. A folyami 

vizahalász módszerektől a mesterséges halastavakig; a 

lándzsás vaddisznóvadászattól a szarvas cserkeléséig; a tíz 

évre szóló erdészeti ütemterveketől az erdőben termő 

gombafajtákig; a rideg bakonyi sertésmakkoltatástól a vörös-

tarka tejelő tehenek istálózó tartásáig; a honfoglalás-kori 

sarlós gabonaaratástól az első magyarországi cséplőgépet 

hajtó gőzmasináig mindet megtalálsz ami a mezőgazdaság 

történetéhez köthető. Miután több száz könyvet átnéztél, 

csak úgy dagad a fejed a sok tudománytól. Elhagyod a 

könyvtártermet, lapozz vissza a 26-ra.  
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Mint akit áramütés ért pattansz fel az asztal mellől, majd 



izgatottan mész a négy szobor mindegyikéhez. A tavasz 

kezébe adod a rózsát, a nyáréba az érett kalászt, az őszébe a 

szép szőlőfürtöt, a télre pedig óvatosan ráborítod a palástot. 

Ahogy elvégezted eme műveletet, hirtelen vakító fényesség 

támad és betölti a terem egészét. Csikorgó hangra leszel 

figyelmes, majd lenézve a lépcsőn látod, hogy a nagy rácsos 

ajtó kitárul. Szabad az út lefelé, el is indulsz rajta. Lapozz a 

33-ra. 
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Most már tudod hogyan tudsz kijutni, de ehhez meg kell 

szerezned az ehhez szükséges tárgyakat. Jegyezd fel 

kalandlapodra a 28-as fejezetpontot, és ha összegyűjtöttél 

mindent visszatérhetsz ide. Lapozz vissza a 26-ra. 
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Egy tágas, magas félhomályos csarnokba érkeztél. A falak 

mellett robosztus oszlopok, feletted a mennyezeten egy a 

terem alaprajzához igazodó ovális lyukat látsz tátongani, 

mely körül korlát fut körbe. Szemben egy nagy, kétszárnyú 

kapu áll, természetesen bezárva. Ez az egyetlen kijárat a 

csarnokból. A kapu kilincse alatt egy nagy kulcslyuk hirdeti, 

hogyan lehet kinyitni az ajtót. Valamiért úgy érzed nagyon 

közel vagy a szabaduláshoz. Ez lesz az Agrármúzeum 

bejárata, melyen át te a szabadba juthatsz. Szerepel 



kalandlapodon a "KULCS" kódszó? Ha igen, lapozz a VIII. 

Fejezetre. Ha nem, lapozz a 34-re. 
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Ez az ajtó lesz a kijárat a várkastélyból, de a vaskos faajtó 

ellenáll minden erőlködésednek. Ezt csak kulccsal lehet 

kinyitni, állapítod meg kétségbeesetten. De hol lehet a zárat 

nyitó kulcs? Ahogy ezen töprengesz csikorgó hangra leszel 

figyelmes. Két oszlop mögül egy rejtekajtó nyílik, mely 

mögül féltucatnyi 16-17. századi fegyverzetet és öltözetet 

viselő katona jelenik meg. Vezetőjük egy nagybajszú, 

üstökfrizurás hajdúhadnagy megszólít téged. 

-Sajnálom vándor, de próbálkozásod, hogy megtörd az átkot és 

kijuss a várkastélyból kudarcba fulladt. Ez azt jelenti, hogy nem 

hagyhatod el ezt a helyet, itt szolgálsz majd velünk addig, míg egy 

szerencsésebb kalandornak nem sikerül innen kijutni. Ekkor te is 

visszakerülhetsz a saját korodba és élheted tovább saját életed. 

Addig is megmutatjuk neked új otthonod ...  

 



 



VIII. FEJEZET 

 

 

 

 

 

Melyben kikerülsz a varázslatos várkastély átka alól és ismét 

saját korodba kerülsz vissza. 



 

'A mindent nyitó kulcs, melyet a Simon halászból lett Péter apostoltól 

kaptál. Ez lesz a megoldás' - gondolod zakatoló fejjel.  Remegő 

kézzel illeszted bele a kulcsot a zárba, ki tudja nem-e történik 

valami újabb szörnyűség veled. De semmi ilyen nem esik meg. A 

zár hangosan kattan, majd az ajtó magától kitárul. Ezt követően 

nagy fényesség árad be, melytől nem látsz semmit. Úgy érzed, 

mintha forogna veled a világ ...  

Mikor magadhoz térsz, ugyanabban a teremben találod magad, 

de a környezet mégis teljesen megváltozott. A csarnokból több 

folyosó is kivezet, rengeteg ember sürög-forog körülötted, a 

környezet pedig 21. századi. A terem szélein fehér lepedős 

asztalok mögött elegánsan öltözött nők ülnek. Előttük tábla 

hirdeti, náluk lehet regisztrálni a múzeumi tárlatvezetésekre.  

- Az Apostolok Tornyába való túra most indul, tessenek jönni! - harsan 

bele egy ismerős hang a füledbe. A hang forrását megvizsgálva 

egy idegenvezetőt látsz táblával a kezében, körülötte emberek 

csoportosulnak. Az idegenvezetőben döbbenettel ismered fel a 

várbéli hajdúhadnagyot, akivel barátságos párviadalt is vívtál. Bár 

itt öltönyt és nyakkendőt visel és a haja sincs üstökszerűen nyírva, 

de a bajusza a régi. 

- Kedves Látogató! - szólít meg hirtelen - Van még egy üres hely a 

csoportban, tartson velünk!  

Furcsa érzés a turista csoporttal végigmenni az épület azon 

folyosóin, ahol kalandjaidat átélted. Az Apostolok Tornya is 

pontosan olyan, mint mikor az apostolokkal, köztük Simonnal, 



Jánossal, Szűz Máriával és Magdolnával találkoztál. Miközben a 

kilátótorony árkádos felső szintjén, a hajdúkapitányból lett 

idegenvezető hangos tárlatvezetését hallgatod, belátod az egész 

épületet. Rálátsz a szemben lévő kis kápolna kapujára is, mely 

felett kis kőfülkékben szobrok sorakoznak. Kettő közülük - egy 

szakállas alak, aki egy nagy kulcsot szorongat és egy kelyhet tartó 

ifjú- mintha rád mosolyogna. 

Miután véget ért a tárlatvezetés el is hagyhatod a múzeum 

területét, de itt is maradhatsz részt venni az itt rendezett 

mulatságokon. Így, vagy úgy akarod eltölteni Szent Iván éjjelét 

egy biztos:  

 

a Varázslatos Várkastélyból épségben kijutottál! 

Kalandod ezzel sikeresen véget ért! 
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