
1 
 

A MEGGYALÁZOTT SZENTÉLY FOSZTOGATÓI 
 
 
Üdvözöllek, kedves Kalandozó! Amit most a kezedben tartasz, 
az nem más, mint egy Kaland-Játék-Kockázat Szerepjáték 
Kalandmodul. 
Ez a Mini Kaland a hírhedt, és veszélyekkel teli Allansiában 
játszódik.  
A küldetés maga rengeteg meglepetést tartogat. Fondorlatos 
cselekménysorozatot, veszélyes csapdákat, véres 
összecsapásokat, és minden képzeletet felönmúló kincseket. 
 

KALANDMESTER BEVEZETŐJE 
 
A következő sorokat, csak az Kalandmester olvassa el! Ha te 
játszani szeretnél ezzel a kalanddal, akkor hagy abba az olvasást! 
De ha mégis folytatnád, akkor tartsd szem előtt, hogy el fogd 
rontani a saját, és társaid játékélményét. Vagy mondjuk, nem 
szólsz senkinek, és titokban tartod, hogy elolvastad a 
kalandmodul. Majd olyan karakter dolgozol ki, amivel 
könnyedén meg tudod oldani a helyzeteket, és a fellépő 
problémákat. Ez sem etikus ám! 
 
Tehát csak a Kalandmester olvassa tovább! Kiváló! 
 
A Meggyalázott Szentély Fosztogatói kaland egy nagyon sajátos, 
és egyedi formában van megírva. A következő összefoglalásban 
röviden leírom, hogyan is kell egy Kaland-Játék-Kockázat 
kalandot elkészíteni. 
 
Egy adott Jelenet, általában egy Helyszínen játszódik az itt 
történteket a Játékosok a saját döntései szerint formálhatják. 
Minden Jelent előtt mutasd be a helyet. Írd le pontosan mit is 
látnak, mintha egy képzeletbeli kamerával járnál körbe. Ezeket a 
helyszíni leírásokat, megtalálod, dőlt betűvel szedve a Jelent 
elején. Ezt fel is olvashatod a játékosoknak, hogy könnyebb 
legyen, az adott terület elképzelése. Mutasd meg az 
illusztrációkat is, ha szükséges. 
 
Ezután van egy Cselekmény rész, ami röviden tárgyalja, hogy mi 
is történik az adott Jelenetben. Aztán a szereplők leírása, akik 
még játszanak a Meggyalázott Szentély Fosztogatói kalandban. 
Rosszfiúk, és egyéb lények, kiket a Kalandmester személyesít 
majd meg a játék alatt. 
 
A Kellékek részben van néhány ötlet hogyan is meséld a 
történetet, nem kötelező, csak ajánlott. 
FONTOS, hogy mindent egyes Jelenetet pontosan leírjál a 
játékosoknak. Ez segíteni fogja őket abban, hogy jó döntéseket 
hozzanak, de csak akkor, ha megkaptak minden információt. A 
kaland alatt nem fontos minden egyes Helyszínt pontosan leírni: 
Nem kell felolvasni a leírást, ha a Hősök csak gyorsan átfutnak a 
Helyszínen. Viszont lehet közben valami gond, nem? A 
leírásokban vannak tanácsok, ha valamiféle nem várt probléma 
merülne fel. A kalandot a játékosok nem biztos, hogy a leírás 
alapján fogják megoldani. Ez nem gond. Csak folyamatosan 
irányítsd őket a következő Jelnethez, úgy, hogy közben ne 
legyen unalmas számukra a játék. 
 

A KALAND 
 
Mielőtt belevágnánk kalandba, előtte egy rövid leírás, ami a 
Meggyalázott Szentély Fosztogatóiról szól. 
 
Ez a Mini Kaland egy kincsvadászat. A Hősöket a Telak 
Testvériség bérli fel, hogy utazzanak el Salamonis-ből, a Holdkő 
Dombság irányába vezető úton, a város határába. Ott keressenek 
meg egy szentélyt, és hozzák el onnan a Telak Vitézség Pengéje 
nevű szent ereklyét. Ezt nagy titokban rejtette el a Testvériség 
még sok-sok évvel ezelőtt. A Hősöknek a kaland folyamán nem 
csak fegyveres képzettségüket kell használniuk, hanem tudásukat 
is jócskán be kell vetniük, hogy megszerezzék a Telak Pengéjét. 
A probléma akkor kezd fokozódni, mikor a csapat eléri a 

szentélyt. Induláskor a Főpapa melléjük adja Durn Testvér, aki 
sokat tud majd segíteni a csapatnak. 
 
A Hősök 
 
Ha már a játékosok játszottak Kaland-Játék-Kockázat 
Szerepjátékkal, akkor biztosan vannak már kidolgozott 
karaktereitek. Érdemes az egyik kaland befejezésekor a csapatot 
Salamonis-ba irányítani, és utána már el is lehet kezdeni ezt a 
történetet. Ha még nem játszottak, vagy kezdő (új) karakterekkel 
szeretnének játszani, akkor dolgozzák ki őket a Kaland-Játék-
Kockázat Szabályai szerint, és már kezdődhet is a játék. 
 
A kalandban kerülendő a Pap karakter, és azon fajok használata, 
amik a szörny típusba sorolandóak. Az előbbi azért, mert ha van 
pap a csapatban, akkor Durn Testvérrel folyamatosan Ideológiai 
konfliktusba fognak keveredni. Az utóbbi azért nem ajánlott, 
mert Durn Testvér a Telak rend elkötelezett tagja, aki harcol a 
gonosz és követői ellen. 
A csapat 3-5 főből álljon több karakterrel nem érdemes játszani, 
mert Durn csatlakozása után már sokan lennének, és így az 
ellenfeleknek nem sok esélyük lesz. 
 
Az első lépések 
 
A legjobb módja a kaland elkezdésének a „in media res”, ami 
annyit tesz magyarul, hogy a dolgok közepébe vágva. A 
játékosok azonnal a kaland elején találják magukat mindenféle 
unalmas előzetes magyarázatok nélkül. De azért tegyél be egy 
szórakoztató nyitójelenetet. 
A másik megoldás, hogy a játékosokra ráhagyod a kaland 
kezdetnek a kialakítását. Vásároljanak, nézelődjenek Salamonis-
ban, de a vége mindig ugyanaz legyen, a Telak Testvériség 
bérelje fel, és küldje őket a Holdkő Dombok irányába, a 
városhatárba az ereklyéért. Ezt hogyan oldod meg, az már a te 
dolgod, a következő Jelent segítséget nyújt ebben. 
 

1 Bevezető – A Munkaadó 
 
Először is kezd a kalandot azzal, hogy felolvasod a 
következőket: 
 
A Nagy Törpe egyike a Salamonis legjobb vendéglőinek. Finom 
ételeiről, és ritka italairól híres. A korsók nagyok, a tányérjai 
mindig roskadoznak a finom és egzotikus falatoktól. Ideális hely 
kalandozóknak, akik itt akarja elkölteni nehezen szerzett 
aranytallérjaikat. 
 
Mielőtt a játékosok nagyon elkényelmesednének, a 
mulatozásban, egy Telak Pap szakítsa félbe őket. Odalép az 
asztalukhoz, és közli a játékosokkal, hogy a Testvériségnek 
szüksége van szolgálataikra. Többet nem mondhat. Ha vele 
mennek, akkor a rend főpapjához viszi a kalandozókat, aki 
mindent elmond pontosan a küldetésről. 
 
Nyilvánvaló, hogy a játékosok érdeklődését felkelti az ajánlat. 
Ezután a Pap elviszi őket a Testvériség Főpapjához Abdias 
Reed-hez. Reed 75 aranytallért kínál előre, hogy hozzák el neki a 
Vitézség Pengéjét, és még 75 aranytallért a sikeres küldetés után. 
A Főpap ad melléjük egy kísérőt Durn Testvért. Ő ismeri az utat, 
és szemmel tartja a Hősöket, hogy ne lépjenek le a 75 
aranytallérral (Egy igazi Hős viszont ilyet soha nem tenne, 
ugye?) 
 
Válaszolj minden kérdésre, amit a kalandozók feltesznek, legyen 
az Telakról, a szentélyről, vagy akár a Vitézség Pengéjéről. 
Ebben segít az 1 Jelentben leírt válaszok. Durn leírást is ugyanitt 
találod meg. Az viszont fontos, hogy a pappal való találkozásuk 
ne legyen lapos, legyen a karakterek számukra emlékezetes. 



2 
 

Az Út… 
 
A játékosok megállapodhatnak abban, hogy mivel menjenek a 
templomhoz. Mehetnek gyalog, vagy akár lóháton. Ha van olyan 
karakter, kinek van valamilyen egzotikus állata, akkor azt most 
hagyja hátra. Bízza a Templom papjaira. (Találj ki valamit!) 
Mivel Durn Testvér tudja az utat a szentélyig, ezért az úton 
biztos nem tévednek el. Ellenben bevethetsz pár kellemetlen 
fordulatot. Farkasok támadják meg a csapatot. Vagy útonálló 
orkok ütnek rajtuk váratlanul. Mindegyikből D6+2 fő. 
 
Akárhogy is teszel a csapat 8km-re Salamonis-tól elérik a 
megjelölt helyet. A szentély egy hatalmas kupola, a tetején egy 
sárkány szoborral. A fő bejáratát egy hatalmas nagy faajtó zárta 
el, ami most tárva nyitva áll. Az épület még mindig füstölög, a fa 
még parázslik. (Mutasd meg a képet, ami a templomot 
ábrázolja.) 
 
És most következik az 1-es Jelenet! 
 

 

1. Jelent - A Templom Átkutatása 
 
Ha a játékosok a fenti utat nem járták be, akkor a következő 
sorokkal vezesd be őket a játékba. 
 
A Mennyei Udvar egyik fő istene Telak, a bátorság és vitézség 
istene. Fia Fourgának. Telak minden harcos, és zsoldos 
védelmező szentje. A jó oldalán áll, nevét szerte a Titánon jól 
ismerik. Majdnem minden településen vagy környékén található 
egy szentély, amit neki szenteltek, így bármikor lehet áldozni, 
vagy felajánlást tenni az istenségnek. 
Egy ilyen szentély található Salamonis-tól nem messze a Holdkő 
Dombok felé vezető úton. A szentélyt kifosztották, de egyik 
Papjuk életbe maradt, ki elvitte a szörnyű hírt a Főpapnak. Őt ez 
a szentségtörés rettenetesen felzaklatta, főképpen azért, mert a 
templomban volt elrejtve a Vitézség Pengéje. Ez a fegyver soha 
nem kerülhet a sötét erők kezébe. 
Ti a Főpap megbízásából indultatok el, oldalatokon Drum 
Testvérre, ki a Testvériséget képviseli, és segít az utatokon, hogy 
ne tévedjetek el. A nap lassan a horizont fölé emelkedik, mikor 
megpillantjátok a füstölgő romokat. 
 
Helyszín 
 
A belső tér átkutatásához nézd meg a térképet. Az alsó titkos 
szentélyhez az út a középső medencén keresztül vezet. 

Cselekmény 
 
A Hősök, Durn Testvérrel megérkeznek a szentélyhez, és 
elkezdik átkutatni azt. A Banditák a függönyök mögött 
rejtőzködnek, és csak arra várnak, hogy jöjjön valaki, aki 
megkeresse nekik az elrejtett Vitézség Pengéjét. Amit 
természetesen ők nem tudtak megszerezni, csak az alkalmas 
pillanatra várnak. Rátámadnak a csapatra, akiknek meg kell 
velük küzdeniük. Majd miután elkergetik őket, mehetnek keresni 
az ereklyét. 
 
Szereplők 
 
Durn Testvér. A Pap a Telak Testvériség egyik középkorú férfi 
tagja. Átlagos magasságú, testfelépítése a korához képest igen 
kisportolt. Bölcs tekintetű, és nem az a fajta ember, aki könnyen 
elveszti a türelmét. Fiatal korában a salamonisi hadseregben 
szolgált. Ott meg tanult rendesen bánni a fegyverekkel. Csakis 
kizárólag önvédelem céljából harcol másokkal. A Testvériség 

külön megkérte, hogy 
tartózkodjon a szükségtelen 
vérontástól, de adtak neki egy 
buzogányt vész esetére. 
 
 
DURN TESTVÉR 
ÜGYESSÉG: 9 
ÉLETERŐ: 12 
SZERENCSE: 8 
 
Képzettségek: 

Buzogány használat (3) 
Papi mágia ismerete (3) 

 
Varázslatok: 
 Bátorság (1) 
 Gyógyítás (1) 
 Szent lándzsa (1) 
 
Szociális Helyzet: 3 
 
Buzogány; kis szütyő, ami 3 
AT tartalmaz 
 
 
 

 
Aura Nimrod. Ő a rablóbanda vezére. Hajthatatlan, keményfejű 
fickó, arra született, hogy harcoljon. Korai 30-as éveiben jár. 
Egy csúnya heg fut végig a bal arcán. Nagyon arrogáns, bízik az 
erejében, néha nagyon is. Hihetetlenül önfejű. 
 
AURA NIMROD 
ÜGYESSÉG: 10 
ÉLETERŐ:  16 
SZERENCSE:  6 
 
Képzettségek: 

 Kardhasználat (2) 
Páncél viselet (1) 
Íj használat (1) 
Kitérés (1) 
Lopakodás (1) 
Dobás (1) 
Pusztakezes harc (1) 

 
Szociális Helyzet: 6 
 
Kard; Dobótőr; Bőrzeke 
 
Rablók: Férfiak, kik Nimrodot követik. Harcban képzetlenek, és 
gyengék. Legfőbb fegyverük a túlerő, hogy ellenfelei fölé 
kerekedjenek. 
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RABLÓ 
ÜGYESSÉG: 7 
ÉLETERŐ: 9 
 
Karddal harcolnak 
 
Kellékek 
A kifosztott szentély emlékére gyújthatsz gyertyát az asztalon, 
de ez nem kötelező. Vigyázz, ne gyújts fel semmit, és ne verd le. 
A harchoz használhatsz tereptárgyakat, és bábukat, de csak 
akkor, ha a játékosok szeretik az ilyenfajta összecsapást. 
 
Akció! 
 
1.Érkezés 
A karakterek megérkeznek a templom belsejébe. (lásd térkép) a 
terem közepén egy medence található (kb. 1,5m átmérőjű), amit 
négy oldalról egy-egy nyitott szájú sárkányfej díszít. Két oldalt a 
templom szárnyai vastag függönnyel vannak eltakarva. Ami 
most is el van húzva. Körbe díszes falikárpitok vannak. Szemben 
pedig egy oltár. Az oltáron három darab három méteres szobor 
láthat. Egy sárkány, egy oroszlán, és egy felfegyverzett harcos. 
Telak három formája. A teremben mindenfele arany 
gyertyatartók állnak, némelyiket felborították. 
 
A rablóbanda a helyiséget felgyújtotta, ez látszik is a 
falikárpiton. A berendezési tárgyak szanaszét hevernek, látszik a 
harcnak a nyomai. A termet átjárja a maró füst, ami még mindig 
szálingózik a bútorokból. 

 
A hősök elkezdik átkutatni a meggyalázott szentélyt. Kérdezd 
meg őket, hogy hogyan is állnak neki, és miket néznek meg. Ha 
a függönyhöz érnek, ahol Nimrod, és emberei rejtőzködnek, 
akkor dobj nekik Rejtőzködés képzettség próbát. Ha sikerül, 
akkor rejtve maradnak a függönyök mögött. Mindkét oldalon. 
Ha viszont nem sikerül a próba, akkor ugorj a 2-es és 3-as 
részhez. 
 
A hősök biztosan kérdezni fognak pár dolgot Durn Testvértől. 
Ha a Vitézség Pengéjéről kérdeznek a szentélyben, akkor a 
rablók azonnal elindítják a támadást. Az alábbi felsorolásban 
leírtunk pár választ a felmerülő kérdésekhez. 
 

Kik támadtak a templomra? 
„Ez jó kérdés barátom. A fiatal Xerxesz Testvér, akit az Istenek 
segítenek fentről, az egyetlen túlélője ennek a támadásnak azt 
mondta, hogy a támadók Közös(Allansiai) nyelven beszéltek.” 
 
Miért nem ölték meg? 
„Xerxes Testvér erre nem tudott magyarázatot adni, még a 
Főpapnak sem. Azt mondta, hogy egy sebhelyes arcú férfi 
sértegette, rugdalta, pofon vágta, miközben a másik három 
Testvére harcolt a rablókkal. De őt nem bántottá, így elfutott.” 
 
Mi történ a többi Testvérrel? 
„Félek, hamarosan megtudjuk milyen sors jutott nekik.” 
 
Nem védik magukat? 
„Xerxes Testvér, csak egy kisfiú, nem mint a többiek kik itt 
voltak. Közel 10 évnyi harci tapasztalat állt a hátuk mögött, a 
támadók biztos jóval többen voltak.” 
 
Ki Telak? 
„Emlékszem mikor még a Főpap, csak Redd Testvér volt, én is 
ezt kérdeztem tőle. Ez volt az ő válasza: „Telak a bástya, 
ahonnan bátorságot meríthet az ember!” Nem sokkal később 
megtudtam, hogy Telak az isten a bátorságnak, és minden 
harcosnak, zsoldosnak a védőszentje. Vannak helyek, ahol úgy 
hívják Orile, Fegyverhordozó, Páncélhordozó, vagy a Harcos. Ez 
az arany kard a jelképe, ami a kezemre van tetoválva. Mind a 
három képmása megtalálható lesz a szentélyben, úgy, mint 
sárkány, oroszlán, és egy felfegyverzett harcos.” 
 

Mióta szolgálod Telakot? 
„A Salamoni hadsereget otthagytam 
az Aratás havának első napján, ez 
előtt 16 évvel, és még aznap 
beléptem a Rendbe.” 
 
Miért van medence a Szentély 
közepén? 
„Látom, nem túl gyakran látogattok 
el Telak szentélyébe. A medence egy 
zarándok hely, ahol az idevándorlók 
felajánlhatnak egy érmét Telak 
áldásáért.” 
 
Mi a Vitézség Pengéje? 
A Vitézség Pengéje a Telak 
Testvériség legszentebb ereklyéje. 
Az mondják, hogy egy mesés arany 
kard, amivel bármely gonosz által 
fertőzött lényt azonnal képes 
megölni. A fegyveren a rend 
folyamatosan rajta tartja a szemét, és 
rejtve tartja az emberek elől. 
 
Hol van Vitézség Pengéje? 
„A Főpap nem fedte fel ezt a titkot 
előttem. Azt mondta, ez egy próba 
számomra, mivel bizonyíthatom 
elhivatottságomat Telak Isten felé. 
Úgy nevezte, mint a Telak Próbája. 
 
 

2.A csapda 
A hősöknek nekitámad Aura Nimrod, és hét rabló társa, akik 
elrejtőztek a kifosztott szentély függönyei mögött. Ha visszajön 
valaki a templomba, akkor az alkalmas pillanatot várva Nimrod 
előtör kardjával a kézében, és a következőket mondja: 
„Ostoba Salamonisiak, készüljetek a halálra!” 
 
Nimrod Durn Testvérrel fog harcolni, míg a többi rabló, a 
Hősöket köti le. Miközben folyik a csata, a következőket mondja 
a papnak: 
„A megbízóm jó nagy összeget fizetet azért, hogy a Vitézség 
Pengéje az én kezemben hagyja el ezt a helyet, és nem a tiedben 
koszos pap. Választhatsz, vagy megmondod, hol van, vagy 
meghalsz!” 
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Durn válasza erre: 
„Inkább a halál. Én becsülettel küzdök és halok meg!” 
 
A rablók mikor előlépnek, meglepik a Hősöket, és Durn 
Testvért. Az első TÁMADÁSI körben minden karakter és a pap 
kap -1 pont büntetést, a TÁMADÁSOKHOZ. 
 
A csapda akkor kezd meghiúsulni, mikor kettő vagy több rabló 
elesik, vagy Nimrod ÉLETERŐ pontja 8 alá csökken. Ekkor 
felkiált: 
 
„A francba, erről nem volt szó, hogy ilyen ellenfelek jönnek. 
Tünés a hegyekbe!” 
 
A rablók kereket oldalnak, és elmenekülnek. 
 
3.A csapda leleplezése. 
Ha van a csapatban egy okos, vagy gyanakvó Hős, az már 
sejtheti, hogy egy csapda vár rájuk a szentélybe. Így felkészülten 
várják majd a rablókat. Mikor felfedezik Nimrodot, vagy az 
egyik emberét, hírtelen előugranak, és Nimrod a következőt 
kiáltja: 
 
„Átok rátok, de bizony vissza nem adom ezt pénz a 
megbízómnak, én pedig addig el nem megyek innen, míg a 
Vitézség Pengéje nálam nem lesz!” 
 
A Hősök nem kapnak büntetést a harcra, mert nem lepték meg 
őket. Ebben a helyzetben is, ha két rabló meghal, vagy Nimrod 
ÉLETERŐ pontja 8 alá csökken menekülőre fogják. A 
következőket fogja kiáltani. „Most lehet, hogy vesztettünk, de 
még látjuk egymást! Fiúk tünés a hegyekbe!” 
 
4. Bejárat az alsó szentélybe 
Miután a rablók elhagyták a templomot a Hősök elkezdhetik 
keresni a titkos helyet, ahol a Vitézség Pengéje található. A 
rablók megzavarták őket, de most folytathatják a keresést. A 
keresés közben rábukkannak a 3 Testvér már élettelen holtestére, 
az egyik sarokban. Testükön látszik, hogy szörnyen megkínozták 
őket. Mikor Durn meglátja a paptársait, fejét lehajtja, és maga 
elé kezd suttogni valamit. Mikor rákérdeznek a Hősök, 
elmondja, hogy utoljára akkor látott ilyen borzalmat, mikor rajta 
ütöttek egy ork falun, de az sem volt ennyire szörnyű, Vajon ki 
képes erre, csak azért, hogy megszerezze a Végzet Pengéjét. 
Végül, remélhetőleg valaki elkezdi vizsgálni a medencét, és a 
sárkány fejeket. Ha iszik valaki a vízből, akkor dobnia kell D6-
ot. Ez egy mágikus víz, ami felfrissíti az oda látogatót. 

 
D6 Hatás 
1 +1 ÉLETERŐ 
2-3 +2 ÉLETERŐ 
4-5 +3 ÉLETERŐ 
6 D6 ÉLETERŐ 
 
Egy közeli vizsgálat eredménye képen észre lehet venni, hogy a 
sárkányfejeken a száj mozog. Ha mind a négyet becsukják, akkor 
olvasd föl a következőket: 
 
Hírtelen a medencéből eltűnik a víz, és csak a hűlt helye marad. 
Majd egy kattanás hallatszik, és a medence alján lévő terület 
szép lassan elkezd süllyedni, végül csak egy tátongó sötét lyukat 
láttok. 
 
A hősök most már azt gondolhatják, hogy a nyílás bizonyosan a 
Vitézség Pengéjéhez vezet. Előrelátó kalandozók dobhatnak egy 
fáklyát a lyukba, ha ezt teszik, akkor olvasd fel a következő 
sorokat. 
 
A fáklya kialszik, mikor talajt ér, de így is látható, hogy a lyuk 
nem mélyebb, mint három méter. 
 
Problémák? 
Ne hagyd, hogy a rablók megöljék Durn Testvért, mert hasznos 
lesz a következő jelenetben. Ami azt illeti, egyik Hőst se öld 
meg. (Ez nem etikus!) Ha a Hősök üldözni szeretnők a rablókat, 
akkor a Durn a következőket mondja: 
„Had menjenek barátaim, a célunk a Vitézség Pengéjének a 
felkutatása. Biztos vagyok benne, hogy utjaink még keresztezik 
egymást.” 
 
Ha a Hősök közül egyik sem fedezi fel a titkos lejárót, akkor 
Durn jön rá a titokra, és nyitja ki a titkos lejárót. 
 
Fordulat… 
A hősök eldönthetik, hogy hogyan is ereszkednek le a lyukba. 
Vajon használnak kötelet, vagy csak egyszerűen leugranak az 
aljára? Ha nem jutna eszükbe a kötél, akkor a Durn a következőt 
javasolja: 
„Talán ez a lyuk az egyetlen bejárat, és hogyan jövünk ki? 
Szükségünk lehet valamilyen kötélre, nem?” 
 
Ha a játékosok úgy döntenek, hogy lemásznak a lyukba, akkor 
folytassátok tovább a 2. jelenetnél. 
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2. jelenet - Az alsó szentély 
 
Helyszín 
Most nézd meg a következő tervrajzot, az a templom titkos alsó 
szentélye. Be van jelölve, hogy hol is érnek földet a Hősök. A 
következő sorokat olvasd fel a játékosoknak: 
A talaj fel van ázva, a percekkel ez előtti vízáradat miatt. A 
kamra kör alakú, és mind a négy égtáj irányában található egy-
egy erős faajtó. A déli irányba lévő ajtó nyitva áll. 
 
A Hősök megérkeznek egy központi szobába. Csak egy nyitott 
ajtón lehet továbbmenni. A másik három ajtót nem lehet kinyitni. 
Ha itt a Hősök nekiállnak egy kicsit gondolkodni, akkor 
észrevehetik, hogy ez itt a Telak Próbatételei. Mindegyik ajtó 
mögött egy-egy próbahely található. Mindegyik próba külön-
külön le van írva. 
Remélhetőleg a Hősök mikor leérnek, meggyújtanak egy pár 
fáklyát, hogy lássanak, vagy elmondanak egy varázsigét, amivel 
világítanak (ez nem fog működni, a termekben nem lehet 
varázsolni). Telak próbáit fény nélkül nem lehet felfedni, mert az 
írást még Sötétben látás képzettséggel sem lehet elolvasni, 
fényre van szükség. 
 
Cselekménysorozat összegzése 
A Hősök részt vesznek a Telak próbáin, és sikeresen kiérdemlik 
a Vitézség Pengéje. (vagy meghalnak) 
 
Szereplők 
Az alsó szentélyben találkozhatnak a Hősök az utolsó Telak 
Próbával, ez egy Márvány Oroszlán, ami mágia által kel majd 
életre. 
 
A Márvány Oroszlánt nagyon nehéz megsebezni. Hihetetlentől 
kemény anyagból van. Mikor valaki sérülést okoz neki, akkor a 
sebzési dobásból le kell vonni 2 pontot. Még Nagy Csapás 
esetén is normál sebzést lehet csak bevinni neki. Még szerencse, 
hogy a Márvány Oroszlánnak van Achilles sarka (szó szerint), 
ezt érdemes kiaknázni. 
 
Ha a Hősök jobban megnézik az Oroszlánt, egyikük 
észrevehetik, hogy (Képzettség dobás, Felismerés) a lény egyik 
hátsó sarkán, egy fémlemez található. Ezt tartja bent a mágikus 
lény belsejében a Mágikus Eszenciát, amivel az Oroszlán 
mozogni képes. Sikeres SZERENCSE próbával el lehet találni 
ezt a kis fémlapot. Ha kiesik, akkor kifolyik a barnás eszencia. A 
Márvány Oroszlán ezek után minden harci körben veszít 4 
ÉLETERŐ pontot. Ha elfogynak az ÉLETERŐ pontjai, akkor 
ismét megmerevedik. Ha esetleg valakinek eszébe jutna, hogy 
ezt a ritka és értékes folyadékot felfogja, akkor szüksége lesz egy 
márvány edényre, vagy valamilyen mágikus lombikra. A többit 
szétmarja. (Kalandmester dönt, hogy ezt megengedi-e) Ha 
ráfröccsen valakire, akkor sebez D6 ÉLETERŐ pontot. 
 
MÁRVÁNY OROSZLÁN 
ÜGYESSÉG 12 
ÉLETERŐ 26 
2 támadás körönként 
Nagy lényként sebez 
 
Kellékek 
Ha éjszaka játszotok, akkor kapcsold le a villanyt, és a kevéske 
kis fáklyafényt imitáld gyertyákkal. Ha akarsz, használhatsz 
ebben a helyzetben is bábukat a harchoz. 
 
Akció! 
Minden egyes szoba külön helyszín lesz, és külön le is lesznek 
írva. A szobákban a Hősöknek ki kell állniuk Telak Próbáját, 
hogy tovább jussanak a következő szobába. 
 
1.Az első kamra (1. szoba) 
Ebben a kamrában érnek földet a hősök. Nincsen semmi a 
szobában, csak négy ajtó. Mágiát, ebben a helyiségben sem lehet 

használni, és a többi szoba is teljesen le van védve. Nem lehet 
varázsolni egyik helyiségben sem. Még Durn Testvérnek sincs 
ötlete, ha kérdik, akkor a következőket mondja: 
„Ez Telak akarata, hogy mi vár ránk, azt csakis az eszünkkel, és 
bátorságunkkal tudjuk megoldani!” (előre is bocsi a mágusuktól) 
 
2.A próbák kezdete (2. szoba) 
A szoba egy átlagos méretű szoba. A szemközti falon, egy freskó 
található, ami tartalmazza Telak utasításait. Az A3 lap méretű 
felület aranyból van, és sűrűn vésett. A következő szöveget 
tartalmazza. A Hősök nagyon közelről kell nézniük, hogy el 
tudják olvasni. 
 
Ha ismered Telak Istenséget, és bátorságról, győzelemről számot 
tudsz adni, akkor, de csak akkor szerezheted meg a Vitézség 
Pengéjét! 
Az Első Próba: Telak Lehelete. Találd meg a megoldást, hogy 
olts ki a leheltet. 
A Második Próba: Telak. Csak az Ő nevét válaszd, és meg lesz a 
megoldás. 
A Harmadik Próba: Telak Ereje. Még a legerősebb ellenfélnek is 
van gyenge pontja. Nem a vastag páncél számít, hanem az 
hogyan kerüljük meg. 
 
Mindegyik Hős úgy gondolhatja, hogy a tábla egy könnyű 
zsákmány. Mikor jobban megnézik, akkor az egyik oldalán észre 
lehet venni egy kis zsanért. Ha kinyitják, akkor egy szobrocskát 
találnak mögötte. Ez a szobor egy harcost ábrázol fegyverrel 
(karddal), pajzzsal. (Oscar méretű). Mikor megpróbálják 
kivenni, észreveszik, hogy aktiváltak egy rejtett gombot. 
Kiemelik a szobrot és egy hangot hallanak. Kattogó csavaró 
nyikorgó zajt. A 2. szoba ajtaja szép lassan kinyílik. 
 
Bármelyik Hős, ha kérdezni szeretne a próbákról Durn 
Testvértől, akkor a következőt fogja megtudni: 
 
„Nos, barátaim, azt hiszem, van bölcsesség a sorok között, s 
bőven segítség a próbákhoz. Azonban míg nem látjuk mivel 
állunk szemben, addig elképzelni sem tudom, mit jelentenek.” 
 
3.Telak Lehelete (3. szoba) 
Amikor belépnek, ebbe a szobába a Hősök látni fogják, hogy a 
fal mellett végig mécsesek égnek. A folyosó keskeny, és a végén 
egy hatalmas nagy kőből faragott sárkányfej látható. A fej közel 
négy méter nagy. Amikor belépnek, a sárkány szemei tágra 
nyílnak, és 5 másodpercenként egy lángcsóvát fúj. De csak 
akkor, ha valaki a szobában tartózkodik. A tűz sebzése D6+1 
ÉLETERŐ pont. A tüzet nem lehet elkerülni, (SZERENCSE 
próbával felezni nem lehet) és mindenkit sebez, aki közeledni 
próbál a fej felé. 
 
A titok, hogy egy kis tárgyat be kell dobni, vagy lőni a 
sárkányfej egyik szemébe. Erre csakis olyan karakter képes, aki 
képződött ilyen fajta képzettségre. Ha nincsen ilyen Hős, akkor 
kétszer kell dobni SZERENCSE próbát, csak akkor talál bele 
pontosan a szemgödörbe. Ha sikerült, akkor a sárkány szája 
kinyílik, és abban láthatóvá válik egy sárkány szobrocska. Most 
már meg lehet közelíteni a fejet. 
 
Mikor kiveszik az arany sárkány szobrocskát, ugyanúgy, mint a 
harcos esetén, ismét hallható lesz a kattogó hang, és kinyílik a 3 
szoba ajtaja. 
 
4.Telak Neve (4 szoba) 
Ebben a teremben a Hősök a szoba közepén találnak egy fa 
körasztalt. Az asztalon agyagfigurák sorakoznak. A szemközti 
falon két nyílás látható. Az egyik előtt egy kis rács található, a 
mások szabadon áll, a rács azon nyitva van. Ha bedugják a 
kezüket, nem történik semmi. Ha betesznek egy figurát az 
asztalról, akkor a következő történik. 
 
Amikor a Hősök alaposabban szemügyre veszik, a figurákat az 
asztalon észrevehetik, hogy ugyanolyan magasak, de 
feleakkorák, mint amiket eddig szereztek. A szobrok konkrétan 
egy embert ábrázolnak különféle tárgyakkal a kezében. A 
Kalandmester az asztalra tehet annyi figurát, amennyit szeretne, 
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és olyan tárgyakat adhat neki, amit jónak lát. Szekercét, 
csatabárdot, dárdát stb. a lényeg, hogy csak egynél legyen kard, 
illetve pajzs kombináció. 
 
Ha a Hősök közül valamelyik elhelyez egy szobrot a kör alakú 
nyílásban, és az nem a kardot, és pajzsot tartó figura, akkor egy 
villám csap ki a lyukból, és sebez rajta D6+2 ÉLETERŐ pontot. 
De ha a Páncélhordó szobrot (más néven Telak) kerül a lyukba, 
akkor az becsúszik teljesen a falba, és kinyílik a rácsos lyuk. Aki 
benyúl, az a mélyéről kiveheti az oroszlánt formáló bronz 
szobrocskát, ezzel egy időben a Hősök ismét hallhatják a zajt, és 
már biztosan tudhatják, hogy a 3. Próba helyszíne nyílt meg, a 
negyedik ajtó. 
 
5. Az Telak Ereje (5. szoba) 
Mikor belépnek a szobába a Hősök, akkor egy hatalmas nagy 
márvány talapzatot látnak, amin egy oroszlán található. Az 
emelvény előtt egy kisebb részen, három bemélyedés látszok. Ez 
a szobrok helye. 
 
A Hősök a szobrokat a helyükre illesztik, de az oroszlán 
valahogy nem akar passzolni. Egy kissé túl nagy, és hiába 
tuszkolják, mindig kiugrik a helyéről. A harcos, és a sárkány 
stabilan állnak a számukra kialakított helyen. Míg a szoborral 
vannak elfoglalva, az Oroszlán az emelvényen életre kel (Erre 
vajon számított valaki?) 
 
Most kezdődik az igazi csata. A Márvány Oroszlánnal, bárhol 
harcolhatnak az alsó szentélybe: Az oroszlán kétszer támad, ez 
azt jelenti, hogy egy körön belül két karaktert képes 
megsebesíteni. Viszont az, ha eltalálják, akkor a sebzésdobásból 
le kell vonni 2 pontot. Tehát harmadolja a sebzést. 
 
Remélhetőleg a Hősök legyőzik Márvány Oroszlánt, az utolsó 
nagy Telak Próbán is helyt állnak. Mikor elpusztul, darabjaira 
esik szét, és a márványdarabok között meg lehet találni az igazi 
oroszlán szobrot. Ez tökéletesen illeszkedi a helyére. 
Mikor az arany oroszlán a helyére csúszik, egy kattanást lehet 
hallani. Élelmes kalandozóknak feltűnhet, hogy amin a 
szobrocskák sorakoznak, az bizony egy márvány szarkofág. 
Kinyitni, csak Erő képzettség, illetve ÜGYESSÉG próbával 
lehet. Mikor félrecsúsztatják a fedelet, akkor olvasd fel a 
következő sorokat: 
 
Hangos puffanással ér a kő földet, a szobrok kiesnek belőle, és 
szanaszét gurulnak. Mikor belenéztek a nyílásba, egy kardot 
láttok meg benne. Ez a kard színaranyból van, és folyamatosan 
valamilyen derengés veszi körül. Ez a Vitézség Pengéje. 
Sikeresen befejeztétek Telak Próbáit, és megtaláltátok a kardot. 
 
Problémák? 
Előfordulhat, hogy a csapatod nem éppen egy kreatív társaság, 
ekkor vesd be Durn Testvért, vezesse ő rá őket a feladatok 
megoldásaira. FONTOS, sehol nem lehet varázsolni az alsó 
szentélyben. Ezt tartsd mindig szem előtt. 
 
Fordulat 
A kaland jó kiinduló alapja lehet a következő küldetésnek, de 
bővítheted is ezt a sztorit, extra jelentekkel. A csapat ezek után 
biztosan visszatér Salamoni-ba, átadja a Vitézség Pengéjét, és 
felmarkolja a 75 aranyat, vagy mégse? Vannak itt 
megválaszolatlan kérdések is. Pl. ki bérelte fel Nimrodot? 
Honnan tudta hol van elrejtve a Vitézség Pengéje? Az lehet, 
hogy a mostani kalandot befejezte a csapat, de sok nyitott kérdés 
maradt még megoldatlan, ami biztosan felkeltette az 
érdeklődésüket. 
 
Tapasztalati pontok 
Mivel ez egy mini kaland, nem gondolnám úgy, hogy járna érte a 
maximális 3 Tapasztalati pont, hanem csak 2. A két pontot csak 
abban az esetben adható, ha a kalandozók, saját maguk oldják 
meg a feladatokat, és Durn Testvér nem, vagy csak egy kicsit 
segít. Ha már a feladatok több mint a felénél a papnak kell 
segédkezni, akkor csak 1 Tapasztalati pontot adj a Hősöknek. 

 
Írta: Ian Brocklehurst 
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