
 

1 

 

C R E D O Z  T O R N Y A  
 
ÍRTA: GRAHAM BOTTLEY  
ILLUSZTRÁCIÓ: CHRIS WALLER 
FORDÍTOTTA: STEFI 
 
Ez egy rövid kaland a Kaland–Játék-Kockázat Szerepjáték 
rendszerében. Ideális estben 2-4 viszonylag kezdő karakter 
számára íródott. 1 vagy 2 tapasztalt hős is könnyedén 
végigjátszhatja, legyen náluk bármilyen erős mágikus tárgy. 
Nem kellenek semmiféle különleges képességek a történet végig 
viteléhez, csak egy jó kard, és a józanész. 
 

BEVEZETÉS 
 
Megérkeztek alkonyatkor Kecskehídfalvára. Elcsigázva és 
fáradtan mentek a falu főutcáján. Keresitek azt a kis fogadót, 
ahol reményitek szerint megszállhattok, és ételt is italt is 
kaphattok. Azonban a falu főterén áthaladva egy fekete 
láncingbe öltözött ember lép elétek. Fekete sisakot visel, kezét a 
kardja markolatán pihenteti, tompa hangon a következőket 
mondja: „Kijárási tilalom van érvényben, aki ezt megszegi, 
annak 25 aranyat kell fizetni fejenként” Majd csendben várja a 
választ. 
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Üdvözlet Kecskehídfalván 
 

Megjegyzés. Hogy teljes legyen, a kaland a Hősöknek 
rendelkeznie kell legalább 5 aranytallérral mikor belépnek a 
toronyba. Ha nincsen náluk ez az összeg, akkor rakj a falu felé 
lévő úton eléjük egy szörnyet, akinél van 5 aranytallér. 
 
A Hősök előtt két lehetőség áll. Fizetnek, ha tudnak és elsietnek 
a fogadóba, vagy nem fizetnek, vagy nem akarnak fizetni. Az 
alábbi dolgok történhetnek. 
 
A páncélos nem tárgyal, és nem fogad el semmi mást csak az 
aranyat. Az összegből nem enged bármivel is próbálkozzanak. 
Ha nem tudnak fizetni, vagy nem akarna, akkor a fekete 
páncélos alak közli velük, hogy a büntetés életfogytig tartó 
rabszolgaság lesz. Majd felszólítja őket, hogy tegyék le a 
fegyvereiket. Ezt egy önérzetes Hős nem igazán tolerálja, így a 
harc elkerülhetetlenné válik. 
 
VÁMSZEDŐ 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 12 
 
 1 2 3 4 5 6 
Kard 2 3 3 3 3 4 
Láncing 1 1 1 2 2 3 
 
 
 
A VÁMSZEDŐ meglehetősen erős ellenfél, de nem jelenthet 
komoly problémát egy Hős csapatnak. Nem fog senki a 
segítségére sietni bárhol is alakuljon ki a csata a falun belül. 
Mikor végül meghal, meg lehet vizsgálni a testet. Ha eltávolítják 
a sisakot, akkor kiderül, hogy a láncinges alak valójában egy 
összeaszott múmia. Páncélzatával teljesen össze van már 
olvadva, olyan rég halott lehet. 
 
Ahogy a VÁMSZEDŐ elesik, a kapualjakból, és a házak 
résnyire nyitott ablakaiból elfojtott éljenzés lesz hallható. Ezután 
a Hősök felkereshetik a Fogadót, ahol választ kaphatnak a 
kérdéseikre. Az út alatt síri a csend, még az állatok hangját se 
hallani. 
 

Öt évvel ezelőtt egy hatalmas nagy fekete torony jelent meg a 
közeli erdőben. Senki sem tudta hogyan, és ki építette ilyen 
gyorsan. A falusiak nem igazán merték megközelíteni, és mivel a 
torony megjelenésén kívül semmi más nem történt, így nem is 
szenteltek neki nagyobb figyelmet. Visszatértek a szokott 
mindennapokhoz. Hat hónap múlva viszont egy szürke köpenyes 
alak jelent meg a faluban egy éjszakát töltött a Fogadóban, és 
útját a torony felé vette. Négy társával együtt úgy döntöttek, 
hogy megnézik a tornyot. Soha nem tértek vissza. Viszont 
eltűnésük után három héttel jelent meg a Vámszedő, és 
mindenféle kitalált „adó” címen aranyat szedett be a 
falubeliektől. 
 
Az elmúlt négy évben folyamatosan kizsákmányolták a falut, és 
most már a teljes csőd szélén állnak, mert minden pénzük 
elfogyott. Mostanában kezdte el a Vámszedő elvinni az 
embereket, hogy eladja őket rabszolgának. A falusiak nagyon 
aggódnak, mert a Hősök megölték a Vámszedőt, és most 
megtorlástól tartanak. 
 
Remélhetőleg a Hősök felajánlják a segítségüket az elesett 
falusiaknak. Elmennek a Toronyba, és megtudják mi történik ott. 
A karakterek motiváltságát most főképpen a hősies cselekedet 
adhatja,  de  bevethetsz  bármi  mást  is,  hogy  rávedd  őket  a  
küldetésre. 
 
A falusiak az induló Hősök mindegyikének 2 adag élelmet adnak 
útravalóra. Kenyeret, sajtot, aszalt gyümölcsöket. Ezek után 
irány az erdő, ami kb 1 órányi járóföldre van. 
 
A Torony környezete 
 
A Hősök ahogy elérik az erdőt, és megkezdik útjukat a Torony 
felé, dobni kell mindenkinek Felismerés Képzettség próbát. 
(vagy Erdei Ismeret ) Sikeres próba esetén észreveszik, hogy az 
erdő teljesen kihalt, már évek óta. Ahogy haladnak, elérnek egy 
nagy tisztáshoz, ahol megpillantják a fekete tornyot, egy kis 
dombtetőn. A tisztás viszont mocsaras, ingoványos. Viszont úgy 
tűnik, hogy vannak rajta járható területek. Az odajutás nem 
éppen egyszerű. A mocsárból néhol gázok tőrnek elő, fröcsögve, 
szétszórva az iszapot. 
A torony kapuja boltíves. Ezen kívül nincsen rajta egy ablak 
vagy terasz se. A bejutás a toronyba nem egyszerű feladat. 
 
A Torony 
 
Az ajtó nem úgy tűnik mintha fából, vagy fémből lenne, hanem 
ugyanolyan anyagból van mint a fal, amiből épült a torony. Az 
ajtón nincsen se pánt, se kilincs, csak egy lyuk a közepén. 
Bármit dugnak be a karakterek nem fog kinyílni az ajtó. Ha az 
egyik Hős bedugja a kezét, akkor az úgy fogja érezni, mintha 
valaki odabent megragadná. A szorítás olyan erős, hogy 
képtelenség kihúznia a kezét. Mielőtt pánikba esne, egy hang 
szólal meg az ajtó mögül: 
 
„Kockáztatnád a karodat a bejutás érdekében?” 
 
Ha a Hős válasza „Igen”, akkor az ajtó lassan kinyílik, és be 
lehet menni a toronyba. 
Ha a Hős válasza „Nem”, akkor a kéz elkezdi szorítani a kezét. 
A szerencsétlen karakter mikor végre kihúzhatja a lyukból a 
karját, az a csontig meg van aszódva. Képes használni, de két 
hétig minden kockadobására 2 pont büntetés jár. Ha be akarnak 
jutni,  akkor  valakinek  ismét  be  kell  dugnia  a  kezét,  és  jól  
válaszolni a kérdésre. 
 
Odabent a Hősök egy kör alakú szobába érnek. A szoba közepén 
egy fémlétra vezet felfele, egy csapóajtóhoz. A szobában van 
még egy asztal, meg székek, de ezeket már réges-rég nem 
használták. Az asztalon tányérok, kupák, és egy kis köteg papír 
hever szanaszét. A fal mellett áll viszont egy ugyanolyan alak, 
mint akivel megküzdöttek a faluban. Most nem szól semmit, 
hanem azonnal támadásba lendül, a Vámszedő. Adatait lásd fent. 
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A papírokat átnézve, semmi érdekeset nem találnak benne. A 
nyelv, amin a szöveg íródott, ismeretlen, a képek pedig valami 
pókfélét ábrázolnak. 
 
Amikor a Hősök felmásznak a létrán, egy ugyanolyan szobába 
jutnak, mint az alattuk lévő. Egy létra vezet tovább felfele, de ez 
már a falon van, nem a szoba közepén. A létra mellett két üres 
páncél áll, tartóállványzaton. A szoba közepén pedig egy 
hatalmas pók lóg. Kinézetre olyan mint kisebbfajta társai, a 
különbség, csak annyi, hogy egy mumifikálódott emberi test van 
a feje helyén. Mikor az első Hős felér, a múmia megszólal, 
kísérteties hangon a következőket mondja: „Ki mer belépni a 
második terem őréhez?” 
A szolga azonnal támadásba lendül, mikor valaki belép hozzá a 
szobába. 
 
 
PÓK SZOLGA 
ÜGYESSÉG 10 
ÉLETERŐ 10 
Támadás 2 
 
 1 2 3 4 5 6 
Pók harapás 2 3 3 3 3 4 
Páncélzat 1 1 1 2 2 3 
 
Mikor a Pók Szolga meghal, utána a Hősök átmehetnek a 
szobán, a létrához. 
 
A következő szint a legfelső emelete a toronynak. A szoba 
alaprajza ugyanolyan, mint a többinek, csak ennek kúpos a 
boltozata. Az egyik fal mellett egy trón áll, és ebben ül maga 
Credoz. Valamikor régen erős testfelépítésű, fekete szakállas 
embere lehetett. De most csak egy összeaszott öregember, kinek 
ősz a haja és a szakálla. Ahogy mozog, a trón recseg, ropog 
alatta. 
 
A szoba közepén egy magas karcsú áttetsző üveg oszlop 
található, ami majdnem tele van arannyal. Már csak egy 
hüvelyknyi rész hiányzik belőle, hogy elérje a tetejét az arany. A 
maximális szintet egy vörös vonalka jelzi az üveg oldalán. Az 
oszlop mellett egy kis látra áll, ami hozzá van rögzítve az 
oszlopot tartó szerkezethez. 
 
Mikor a Hősök belépnek, ezeket a szavakat mondja Credoz: 

„Azért jöttetek, hogy ellopjátok a hatalmamat? Ezt nem fogom 
hagyni. MIND MEGHALTOK BETOLAKODÓK!” 
 
A feljáró a padlóban hangos puffanással csapódik le, nem lehet 
kinyitni hagyományos módon. 
 
A Hősök nem képesek Credozt megsebesíteni, semmilyen 
eszközzel. Legyen az fegyver, vagy mágia. A varázslót, és a 
székét is védi egy gumiszerű védőburok, amiről minden vissza 
pattanik. A fegyverek visszaugranak, a varázslatok pedig 
visszatükröződnek. Az a varázslat, ami visszatükröződik, 
előfordulhat, hogy valamelyik karaktert találja el. Ilyen esetben 
dobni kell SZERENCSE Próbát mindenkinek. 
 
Minden körben Credoz is használja a varázserejét. De nem veszít 
használatakor ÉLETERŐ pontot. A következő varázslatokat 
mondhatja el a Hősökre: 
Altatás (2); Villám (4); Hasonmás (2); Zúzás (2) 
 
Az egyetlen módja, hogy legyőzzék Credozt, hogy az üvegcsébe 
aranyat tesznek, a cső tetején keresztül. Miután beleesik az érme 
az üvegcsébe, megolvad, és eggyé válik a többivel, majd a 
folyadékszint megnövekszik. Körönként, csak egy aranyat lehet 
a lyukon bedobni. 5 aranytallérra van szükség. A létra 4m 
magas, aki onnan leesik, arra vonatkoznak az esés szabályai. (2 
ÉLETERŐ pontot sérül, de SZERENCSE vagy ugrás próbával 
felezhető) 
 
Ha cső már tele van, és a folyadék színt elérte a vörös vonalat. 
Credoz elkezd üvölteni. Megnyílik mellette egy portál kapu, és a 
torony elkezd nagy erővel remegni. Ha a Hősök úgy döntenek, 
hogy azonnal elhagyják a tornyot, akkor dobniuk kell 
SZERENCSE próbát, vagy ÜGYESSÉG próbát. (esetleg Mászás 
szakértelmet). Ha megdobták sikeresen a próbát, akkor elérték a 
kijáratot baj nélkül. Ha nem sikerült a dobás, mondjuk kritikus 
hibát vétett valamelyik karakter, akkor SZERENCSE próbával, 
még megmenekülhet. (egyébként is, de ezt ne mond el nekik) 
 
Ha úgy döntenek, hogy a toronyban maradnak, akkor akrobatika 
képzettség próbát kell dobni, hogy talpon maradjanak. Ha nem, 
sikerült, akkor még javíthatnak SZERENCSE próbával, hogy 
talpukon álljanak. 
 
Minden olyan Hős aki időben elhagyja a tornyot, láthatják, hogy 
az ajtó becsapódik, és a torony lassan elhalványul, majd eltűnik. 
Az egyetlen visszamaradt jel, egy nagy kőr alakú nyom a 
mocsaras kis tisztáson. 
 
Minden olyan Hős aki nem tudott időben, vagy nem akarta 
elhagyni a tornyot, egy villanást lát, vakító fénysugarat. A torony 
még percekig remeg, majd szép lassan megáll. A torony egy 
másik helyen jelenik meg. Credoz és csatlósai eltűntek. 
 
A karakterek, akiknek sikerült megszökniük a toronyból, 
visszatérhetnek a faluba, és elújságolhatják, hogy megszűnt a 
veszély. Bár a falusiak nem tudják őket megjutalmazni, csak 
megköszönni. 
 
Valójában mi is történt? 
 
Credoz a varázsló hírét veszi, a torony megjelenésének. 
Nemsokára négy társával együtt megérkezik a kis faluba, és 
miután egy északét eltöltöttek a helyi fogadóba útnak is eredtek 
a torony felé. Credoz társaival megküzdött az alsó szinten lévő 
őrrel, majd felmentek a másodikra, de már csak ketten. A 
harmadik szintre már csak maga a varázsló érte fel, és ott 
elcsábult. A torony magával rántotta, és bekebelezte. Az arany 
oszlopból nyeri a torony az erejét a vándorláshoz, Credoz mikor 
leült a székbe egy bábbá változott át. Elkészítette a 
Vámszedőket, és leküldte őket a faluba, hogy aranyat 
szerezzenek neki a hengerbe. A torony energiával látja el a 
varázslót, hogy az kifogyhatatlanul tudjon varázsolni, de mihelyt 
tele  lesz  a  henger,  kezdődik  az  utazás,  ami  a  trónban  ülőt  is  
felemészti. Az oszlop már majdnem tele van, és ekkor lépnek be 
a történetbe a Hősök. 


