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Előszó 
 
A Kard és Mágia megjelenésének alkalmából úgy érzem, örömömet leginkább a 
rendszer támogatásával fejezhetem ki. Ezért úgy döntöttem, hogy az aktuálisan fo-
lyó, az 1974-es szabályokon alapuló kampányom labirintusát egy kis munkával befe-
jezem és átalakítom Fomalhaut világára. A statisztikák konvertálását Lux Gábor vé-
gezte, akinek ez úton is köszönöm segítségét. Bár a végeredmény stílusában né-
hány ponton elüthet a Fomalhauton megszokottól, remélem, hogy összességében 
méltó a Kard és Mágiához és elnyeri a tetszéseteket! 
 
A kalandmodul kezdő karaktereknek íródott (összesített csapatszint olyan 10 körül), 
stílusában erőteljes science fantasy illetve sword & sorcery jegyekkel. Egy varázs-
használó karakter megléte ajánlott, de nem kötelező; a játékosi kreativitás szinte 
minden hiányosságot pótolhat. A helyszín sincs pontosan meghatározva, de legin-
kább nagyobb településektől távol, határvidékek mentén képzelhető el. 
 
A szöveg a klasszikus hagyományokat követve épül fel: Rövid háttértörténet és némi 
mesélői jegyzet után a kalandhelyszínek bő kifejtése következik. Ezek után vázolok 
több lehetséges eseménysort, végkifejletet. A törzsanyagot rövid szerzői megjegyzé-
sek zárják. A kalandhoz tartozó mellékletben térképek és illusztrációk találhatóak. 
 
Hartyándi Mátyás 
Kunming, 2008. november 
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I. Bevezető 
 
Háttér 
 
Telonész Eranarkhosz excentrikus varázsló: Elvo-
nultan el, bizarr gyűjtőszenvedély jellemzi, művészi 
hajlamait pedig meghökkentő formájú bazaltoszlo-
pok emelésével szokása kifejezni. Élete derekán 
rátalált ideális lakhelyére, Protorosz hegyére. Ezen 
a mindentől távol eső, magányosan terpeszkedő 
tűzhányón nemcsak, hogy nem zavarta senki, de 
legnagyobb megdöbbenésére lávaformázási kísér-
letei során rábukkant egy évmilliókkal ezelőtt a 
végtelen jégmezők fagya elől a vulkán melegéhez 
menekült intelligens faj technológiájára is. 

Az ismeretlen berendezések azonnal felkeltet-
ték az érdeklődését. Vagyonát és saját józan eszét 
sem sajnálva kiderítette, hogy ezekkel az eszközök-
kel vetítette ki tudatát téren és időn át a Dicső faj, 
megmenekülve így a végső pusztulástól. Egy bo-
nyolult és nagy áldozatokat követelő szertartással 
megidézte és bebörtönözte e parazita lények egy 
képviselőjét. Vallatásával apránként elsajátította a 
módszer kezdetleges használatát, de az idő síkjával 
sehogy sem boldogult. Mivel félt az esetleges kö-
vetkezményektől, nem saját elméjét röpítette át a 
végtelen űrön, hanem idegen tudatokat rabolt el és 
kényszerített testekbe, hogy megtudhassa emberte-
len titkaikat. Nemrégiben nagy áttörést ért el, meg-
tudta, hogy egy közeli síkon választ találhat legfon-
tosabb kérdéseire. Szokásával ellentétben úgy 
döntött, maga indult útnak, reményei szerint utoljá-
ra. 

Csakhogy a Protoroszban található ősi erőd la-
kói, a degenerált cro groniak jelentette kockázattal 
nem számolt. Letelepedésekor ugyan szánalmas 
alkut kötött velük, nevetséges ajándékokkal és némi 
hókuszpókusszal szolgaságba taszítva őket, azon-
ban a primitív lények némelyikében feltámadt a rég 
elfeledett büszkeség érzése. Gazdájának és meste-
rének távollétében a hegylakók kuruzslója, egy nem 
túl tehetséges, de nagyravágyó cro groni megpró-
bálta elsajátítani annak lenyűgöző lávaformázó 
mágiáját. A magasabb körökhöz tartozó bűvigét 
azonban nem sikerült megértenie, és félresikerült 
varázslatával felébresztette a régóta szunnyadó 
vulkánt. Az öreg hegy képletesen szólva csak for-
dult egyet és vissza is aludt, de közben hatalmas 
földrengést okozva romba döntötte Telonész pom-
pás lakhelyét és bazaltkő-erdejét is. 

A megijedt tanítvány próbálta megértetni törzs-
főnökével, hogy ezt mar nem lehet visszacsinálni, 
és inkább végezniük kéne a visszatérő és valószí-
nűleg legyengült varázslóval, a korosodó és elké-
nyelmesedett vezér azonban félve az esetleges 
kudarctól árulónak bélyegezte tanácsadóját. A cro 
groniak között villámgyorsan kenyértörésre került 
sor, az erőd sötét termeiben most két fél néz egy-
mással farkasszemet: Az egyik bűnbakot keres, a 
másik át akarja venni a hatalmat. Hogy a felfordulás 
meg nagyobb legyen, időközben vakmerő kalando-
zók indultak útnak a közeli településről, megtudni, 
hogy mi is történt a Protoroszon. Visszatér e valaha 
Telonész, és ha igen, mikor? És vajon mi sül ki az 
egészből? 
 

 
Mesélői jegyzetek 
 
1. Vázlatosság: A kaland több helyen a mesélőre 
bízza, hogy miképp értelmezi az leírtakat, hogy 
milyen számadatokat rendel a különböző kihívások-
hoz. Inkább inspirálás a szöveg célja, és nem meg-
kötés - mindenki bátran alakítsa csapatának ízlésé-
hez a modult. 
 
2. Modern és futurisztikus elemek: Feltűnően sok 
ilyen elem szerepel a játékban. Arra bíztatom a 
mesélőt, hogy próbálja meg ezeket leleplezés nél-
kül, naiv benyomások útján bemutatni. Ezzel együtt 
tanácsolom, ha egy játékosoknak leesik a tantusz, 
fogadja ezt el, és ne tiltsa ki kategorikusan az out-
of-game ismereteket. Elvégre ezek az eszközök 
azért szerepelnek a modulban, hogy a játékosok 
interakcióba kerülhessenek velük, hogy használ-
hassák őket. 
 
3. Kincsek: A kalandban tudatosan sok érték- és 
varázstárgy szerepel, azonban ez nem borítja fel a 
játékegyensúlyt. Először is Telonész visszatérte 
miatt szinte lehetetlen kifosztani az egész kaland-
helyszínt. Másrészt a kaland nem egyhuzamból 
végigrohanásra lett tervezve. Az ellenfelek erősek 
és a karaktereknek szükségük lesz az utánpótlásra, 
amit pedig a legkönnyebben csengő aranyokért 
tudnak megvásárolni a faluban. Aztán vegyük azt, 
hogy a kincsek védettek vagy rejtettek, s jutalmul 
vannak az őket megkaparintóknak. Végezetül a 
varazstárgyak nagy része csak egyszer, kevésszer 
illetve speciális esetben használatható. Ezek az 
alacsony szintű karakterek relatíve szűk lehetősége-
it hivatottak bővíteni. 
 
4. Dungeoneering: Akit érdekel az old school szel-
lemiség, azoknak itt egy csokor ötlet: 
- Tisztázzuk a játékosokkal: a karaktereik életü-

ket kockáztatják. A valós veszély felelősségtel-
jessé tesz, és már az apró győzelmeket is igazi 
sikerélménnyé varázsolja. A karakterhalál pedig 
nem jelent kiesést a játékból, hiszen a faluban 
mindig akadnak kalandra kész újoncok. Más-
részt, ha a szörnyek harcban a bérencekre 
koncentrálnak, akkor a játékosok karakterük el-
vesztése nélkül realizálhatják a veszély mérté-
két. 

- Nem szükséges kötelezni a játékosokat a tér-
képkészítésre, de ne is végezzük el helyettük 
ezt a feladatot, nyugodtan tévedjenek csak el. 
Sok játékos azért nem szeret térképet készíte-
ni, mert nem tud. Sugalljuk nekik, hogy nem 
szükséges méretarányos-realisztikus ábrázo-
lás, a térkép arra való, hogy a játékosok eliga-
zodjanak a labirintusban. Vonalak, irányok és 
körülbelüli távolságok, esetleg fontosabb jel-
lemzők feljegyzése ehhez éppen elegendő. 

- Nagyobb mennyiségű vagy súlyos tárgyakat 
csak együttes erővel illetve megfelelő hordozó-
eszközökkel lehet hordozni. Figyeljünk a meg-
terhelésre, és támogassuk a teherhordók (ösz-
vérek, hordárok) felbérlését. 
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- Ha a csapat sokat pepecsel egy problémán, 
egy véletlenszerű találkozás mindig cselekvés-
re bírhatja őket. Fokozottan figyeljünk a labirin-
tusban éjszakázásra: ez meglehetősen veszé-
lyes dolog, de szerencsére ezt könnyű felis-
merni néhány véletlenszerű találkozás-dobás 
után. 

- A tapasztalati pontot folyamatosan, vagy leg-
alább játékalkalmanként adagoljuk, ne csak a 
kaland végén. Így a karaktereknek esélye lesz 
a szintlépésre. 

 
Játékosi háttér 
 
A Határvidék az opportunisták, szerencselovagok 
és törvényen kívüliek gyülekezőhelye. Nem véletle-
nül, hiszen félúton a törvény szigorú ökle és a fe-
nyegető vadon borzalmai között a lehetőségek 
szinte végtelennek tűnnek. A karakterek pár napja 
érkeztek Szkirón apró településére, hogy próbára 
tegyék a szerencséjüket.  

A helyiek azonban rossz hírekkel szolgálnak: 
mióta Telonész Eranarkhosz, az excentrikus varázs-
ló letelepedett a közeli Protorosz hegyén, az ott élő 
barbár hegyi népek a mágus jelentette védelmet 
kihasználva több fosztogató portyát intéztek a kör-
nyező falvak ellen. A hegyi erődjükről úgy hallani, 
jobbára bevehetetlen, a legutolsó támadásuknak 
pedig már van jó két hete is. 

A karakterek néhány hasonszőrűvel éppen a 
hajnalig tartó mulatozás fáradalmaiból próbálnak 
magukhoz térni az Arany csengése nevezetű foga-
dóban, amikor hosszú rengés rázza meg a földet. 
Asztalok, székek borulnak fel, kupák és evőeszkö-
zök csattannak a padlón néhány szunyókáló ré-
szeggel egyetemben. Nem sokkal ezután egy kö-
lyök ront be a fogadó ajtaján, zihálva és azt kiabál-
va, hogy 'A vulkán! A vulkán!' A tömeg hangos kia-
bálás közepette tódul ki a térre, majd a döbbenetes 
látványtól egyszeriben el is áll a szavuk: a Protorosz 
krátere fekete füstöt okád az égre, körülötte furcsa 
szárnyas lények verdesnek csapongva. A hegyol-
dalt körbevevő bazaltlabirintus romokban hever. 
Többen is összenéznek: mi ez, ha nem a tökéletes 
alkalom? 
 
A kaland kezdete 
 
A játék elején a mesélő elsődleges célja, hogy minél 
hamarabb útjukra indítsa a karaktereket. Ez termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy nem hagyhatja őket 
felkészülni; információt gyűjteni, zsoldosokat bérelni 
és esetleg bevásárolni kifejezetten ajánlott dolog. 
Szórakoztató lehet a helyiekkel elcseverészni, 
azonban a kaland fókuszában a hegy és titkai áll-
nak, Szkirón szerepe kimerül az utánpótlás biztosí-
tásában. Ha a karaktereket nem érdekelné pusztán 
a felfedezés illetve a fosztogatás öröme, opcionáli-
san felhasználhatjuk az elrabolt emberek ügyet 
motivációnak: valaki kérje a karakterek segítségét a 
foglyok kiszabadításában! 
 
Pletykák 
 
A fogadóban, a hirdetőfalról illetve a helyiektől sok-
sok pletyka megtudható a heggyel kapcsolatban. 

Ezek igazságtartalma változó. Minden új karakter 
véletlenszerűen hallott egyet-kettőt, de a többit 
önerőből kell megtudniuk. A pletykák alapjáraton 
újra és újra felbukkanhatnak (tehát egy információ 
akárhányszor kidobható/választható), de természe-
tesen léteznek eltérő változatok. 
 
1d20 Pletyka 
01 A hegyi emberek inkább rabolnak, mint 

ölnek, és ez nem véletlen... (Igaz, véres 
szertartásaikhoz és Telonész kísérleteihez 
kellenek) 

02  A sziklaútvesztőben gyakran látni egy ele-
ven kőszobrot (Igaz, Telonész eleven ba-
zaltszobrai azok) 

03  Telonész mar rég halott. A neve félelmet 
kelt, és ez kapóra jön a hegyi embereknek 
(Hamis, Telonész valóban öreg, de határo-
zottan eleven) 

04  A rablók elfajzott isteneket imádnak (Rész-
ben igaz, csak Mereszkánt imádják 
Kephosz néven, de a Protorosz mélyén 
Tsathoggusz oltára is megtalálható) 

05  A fosztogatók babonásak, a „Kephosz 
Szkapeune” kifejezést tabuként félik (Ha-
mis, ez valójában egy élet-halál harcra 
buzdító csatakiáltás hangalakja) 

06 A földalatti barlangrendszerek járatain át 
egész Fomalhaut bebarangolható (Ki tud-
ja?) 

07 Minden támadás alkonyatkor vagy hajnal-
ban történt, biztos nem bírják a hegylakók 
az erős fényt! (Részben igaz, taktikából 
támadnak ilyenkor, a látásuk normális) 

08 A barbárok asszonyai vérmesebbek és 
kapatosabbak a ferfiaiknál is (Hamis, a cro 
goniak társadalmában a férfi harcol, a nő 
szül és gondoz) 

09  A Protorosz már régóta lakott (Igaz, de ha 
tudnák, hogy milyen régóta!) 

10 A hegyi emberek erődjének több bejárata 
van (Igaz, van egy kifelé nyíló főbejárat, to-
vábbá az erőd mindkét szintje elérhető a 
kürtőn át is) 

11  A barbárok sámánjai megtanultak lovagolni 
a sötétség lényein (Részben igaz, a ku-
ruzslónak köszönhetően újra dívni kezd az 
óriásdenevér-lovaglás) 

12  Telonész kincseit földöntúli erők őrzik 
(Nagyjából igaz) 

13  A kráter mélyén valami szörnyűség lapul 
(Igaz, a Tsathoggusz oltár az óriásbékák-
kal, illetve a titokzatos tartalmú betonbun-
ker) 

14 Az öreg Telonész soha nem mozdul ki a 
hegyről, igazából még nem is látta senki 
(Részben igaz, Szkirónban csak a nevéről 
ismerik, de most épp utazik) 

15 Még sohasem láttak egy maroknyi hegyi 
embernél többet együtt, a sikereiket gyors 
támadásaiknak köszönhetik (Igaz, de ez 
nem jelenti azt, hogy kevesen vannak) 

16 Telonész egy egész várost építtetett a 
hegyen rabszolgaival (Majdnem igaz, nem 
egy egész várost, csak épületeket, és azo-
kat sem emberi rabszolgákkal) 
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17 Az erődítmény védelme jól ki van dolgozva, 
erővel nem lehet bejutni (Eredetileg igaz 
lehetett, de manapság már nem a bejutás 
jelenti a gondot) 

18 Úgy hírlik, rövid ideig leárazás van a mo-
nopóliumban! (Ha igaz, csak rövid ideig 
tart, a részleteket a mesélő dönti el) 

19 Él a faluban egy öreg veterán, aki megpró-
bált bejutni az erődbe évtizedekkel ezelőtt 
(Igaz, és nagyon hasznos információforrás 
lehet a félkarú öreg) 

20 Ez az egész csak Telonész aljas illúziója! 
(?) 

 
 

II. Helyszínek 
 
Szkirón 
 
E párszáz lakosú település csak vázlatosan van 
kidolgozva, így a mesélő az aktuális vidékhez iga-
zíthatja. A kaland szempontjából fontosabb helyszí-
nek: 
 
A. Fedafuce temploma 
Kruszeo, a pofátlanul arcátlan reklámszakem-
ber/pap (5. szint) által vezetett apró templomocska 
a főtér sarkán áll. A hely specialitása az úgyneve-
zett „Fedafuce válasza minden kérdésre, ingyen!” 
szórólapszerű káté, mely valójában gusztustalan 
propagandát rejt. A karakterek kellő fizetség ellené-
ben Kruszeo teljes varázshatalmát kiélvezhetik. A 
mesélő különösen figyeljen erre a helyszínre, mert 
Szkirón jellegzetes hangulatának kialakításában 
meghatározó lehet. 
 
1d6 KT 
1 Mindennek van az ára? Mivel az ár az 

érték mérőeszköze, igen, mindennek meg-
van a maga ára. Gondolj csak bele, a szá-
munkra fontos, vágyott dolgokért mennyi
 mindent meg tudnánk adni! Ez az értéket 
hívjuk bevett módon árnak. 

2 Kicsoda Fedafuce és hogyan segít rajtam? 
Fedafuce Isten célja az emberek megsegí-
tése. Fedafuce fizetség ellenében kész 
minden hatalmat megosztani a hozza for-
dulókkal. 

3 Miért kell Fedafuce segítségéért fizetnem? 
A világban semmi sincs ingyen; ne feledd: 
A pénz a dolgok értékének mérőeszköze! 
Fedafuce nem akarja, hogy elveszítsük va-
lódi értékeinket! Fedafuce azt akarja, hogy 
meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, a 
többet a kevesebbtől, a kedvezőt a kedve-
zőtlentől. Azzal, hogy Fedafuce segít-
ségéért fizetünk, valójában magunkon se-
gítünk, megtanuljuk értékelni áldozatainkat, 
azt, hogy mi az igazán fontos. 

4 Hogyan segít Fedafuce azokon, akiknek 
nincs elég pénzük? Mivel Fedafuce gondol 
a szegényekre is, ezért végtelen belátásá-
ban létrehozta a részletfizetés és a külön-
böző akciók lehetőségét! Igen, fizethetsz 
később is! 

5 Miért támogassam Fedafucét? Fedafuce 
támogatásával valójában önmagunkat – 

önbecsülésünket erősítjük. Akinek elég ha-
talma van, az megoszthatja. Fedafuce is 
így teszi, tégy így te is. 

6 Hogy támogassam Fedafucét? Fedafuce 
bármikor kész kedvezményekkel a Hozzá 
fordulók segítségére lenni. Ezért nem rossz 
ötlet, ha adakozunk Fedafucének - ezzel 
önbecsülésünket erősítjük. Beszélgess 
felebarátaiddal is Fedafucéről! Minden ma-
gaddal hozott ember után, aki vásárol 
templomunkban, kedvezményt kapsz! 

 
Kruszeo: Pap 5; VO 15 (gyűrűvért, Ügy); Mozgás 
30’; Tám +4 buzogány 1d8+1; +7/+3/+5; 
12/15/18/12/12/18; S. 
Varázslatok: 0: 5, 1: 4, 2: 2, 3: 1; NF 11+szint; 0: 
élelem és víz megtisztítása*2, fény, mágia érzékelé-
se, méreg érzékelése, víz teremtése; 1: áldás, me-
nedék, kisebb sebek gyógyítása*2; 2: közepes se-
bek gyógyítása, ómen++; 3: súlyos sebek gy. 
Hp 39 
 
B. Monopólium 
Egy közönséges bolt a templom árnyékában normál 
árakkal és átlagos kínálattal. A két szomszédos 
épület gazdaságilag szoros egységet képez, a szá-
lak Kruszeo kezében futnak össze 
 
C. Az arany csengése fogadó 
Főtérre nyíló, saját fallal rendelkező épületegyüttes. 
Az árak megegyeznek az alapkönyvben leírtakkal. 
Mindig ténfereg itt néhány kalandozó, zsoldos (2d6) 
illetve bérenc. Az örök törzsvendég természetesen 
a félkarú öreg, akit ha leitatnak, összefüggéstelen 
meséket sző az ősi erődre vonatkozó emlékeiből 
illetve rémálmaiból. 
 
D. Hirdetőfal 
A falu főterén álló hatalmas tölgyfa törzse hirdetőfe-
lületként funkcionál. A régi vagy értelmetlen cetlik 
között kutakodva az alábbiak lelhetőek: 
 
1d4 Talált cetli 
1 Haszontalan papírcetli: Egy pajzán kétso-

ros versike, régi hirdetés, „itt voltam”, … 
2 Eltűnt! Egy elrabolt falusi személyleírása, 

némi rinya, és a megmentésért felajánlott 
honorárium (1d10*10 arany) 

3 Reklám: A Fedafuce templom újabb pró-
bálkozása leárazásokkal, ajánlatokkal. 
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4 Pletyka: Véletlenszerű dobás a pletyka-
táblázaton. 

 
Út Protoroszhoz 
 
Protorosz Szkiróntól délre fekszik, az út pedig gya-
logszerrel az összedőlt bazaltoszlopok kerülgetése 
miatt körülbelül nyolc órát vesz igénybe a kürtőig. A 
hegytetőről visszatekintve felfedezhető egy kacska-
ringós, de könnyen járható útvonal, ezen keresztül a 
hegy hat óra alatt megközelíthető. Visszaút a lejtő 
miatt egy órával rövidebb az átlagosnál, de az ös-
vényen kívül éjszaka ez meglehetősen balesetve-
szélyes, különösen lóháton. Véletlenszerű találko-
zás nem javasolt. 

 
 
Telonész palotája 

 
A hegy oldala mágia segítségével körülbelül tíz 
méter magas, hat méter szeles bazaltfallá lett ala-
kítva, mely erődítményként védi a palotát. A hatal-
mas főkapu azonban egy finomabb lökésre megnyí-
lik. A hegy csúcsa az utak kivételével durva és 
egyenetlen, csak nehézkesen lehet rajta közlekedni. 
3 eleven szobor folyamatos járőrszolgálatot teljesít, 
rátámadva a betolakodókra. 
 
Eleven szobrok (3): Sz 4+2; VO 18; Mozgás 20’; 
Tám 2*+6 ütés 1d8+2; Spec immunis az elmére 
ható varázslatokra, sebzésfelfogás 5/+1; +6/+3/+3. 
Hp 21 
 27 
 33 
A. Lakóépület 
Az eredetileg háromszintes, közel-keletet idéző 
hagymakupolás épület összedőlt, amikor a földren-
gés következtében a tetőszerkezet megadta magát 
a napóraként is funkcionáló hatalmas Telonész 
szobor tömege alatt. A romok közül félig kikandikál 
az aranyozott, kezeit széttáró, kunkori szakállas 
alakot ábrázoló szobormonstrum. Az a karakter, aki 
keresgélni kezd a romok között, a következőket 
találhatja (naponta egyszer, az 5-ös és 6-os lehető-
ség újratermelődik): 
 
1d6 Talált dolog 
1 Semmi 
2 Halott szolga 
3 Romok alá szorult háremhölgy (urához 

holtáig hűséges) 
4 Pincelejárat a fekete puding verméhez (4.) 

vezető aknához 
5 Sérült értéktárgy (szobor, bútor, esetleg 

dísztárgy 2d4*10 arany értékben) 
6 Valami különlegesség (1d4) 
 
1d4 Különlegesség 
1 Integrátor (v.ö. technológiai eszközök) 
2-3 Valami furcsa tárgy (pl. kristálydarab, pör-

gettyű, lebegő gömb, hajlékony palatáb-
la…) 

4 Térképvázlat a földalatti erőd egy kisebb, 
mesélő által szabadon választott részéről 

 

B. Siló 
Téglalap alakú épület három nagy kapuval. Általá-
nos raktárként üzemel; építkezési maradékon, zsá-
kokon, kötélen és nemi olajon kívül nincs itt semmi 
különös, mint ahogy az a raktári jegyzékből is meg-
tudható. A siló melletti sarokban fedett akna vezet a 
fegyverraktárhoz (7.) és a főfolyosóhoz (11.). A 
lakóépület összeomlását túlélő 4 rabszolga és 1 
háremhölgy ideiglenesen itt vert tábort. A szolgák 
még az első nap elmenekülnek Szkirónba (egyen-
ként egy-egy 50 arany értékű értéktárggyal), de a 
szerelmes háremhölgy hűségesen várja ura vissza-
tértét. 
 
C. Zikkurat 
Láthatóan befejezetlen lépcsőpiramis. Telonész 
esetleges halálára is gondolt, ebben az esetben 
ebbe a zikkuratba temetve képes volna élőholti 
hatalmat nyerni. A folyosók és termek teljesen üre-
sek és dísztelenek, de a felszerelt három csapda 
(egy verem-, egy nyárs- és egy prés-) már műkö-
dik… 
 
D. Üvegház 
A hagymakupolás épület egy leszakadó darabja 
betörte az üvegkupola egy részét. Belül gondos 
alapossággal összeválogatott hasznos és egzotikus 
növények hevernek különböző ágyásokban, itt-ott 
egy-egy pillangó repked vagy madárka csicsereg. A 
két bejárattól ösvények vezetnek befelé, majd a 
központi tavacskánál találkoznak. Ebben szivár-
ványszínű, szikrázó halacskák úszkálnak, és aki 
megpillantja őket, a hipnotikus minta varázslatához 
hasonló hatás alá kerülhet (Közepes Akaraterő). A 
környéken rejtőző húsevő növények csak erre vár-
nak. A különlegesebb növények: 
 
1d6 Növény 
1 A nyugati kijárat felett 1 gyilkos inda várja 

áldozatait. 
2 Egy keleti ágyásban kevéske ezüstfű nő 

(Közepes, +4 Erő és +4 kezdeménye-
zés/3d6 Egs; „feltámasztás”). 

3 Közvetlenül a tó partján 1 vámpírrózsa 
virágzik, veszélyt jelentve a halakra és em-
beri áldozataira. 

4 Egy szál vörös lótusz lebeg a víz közepén 
(Nehéz, 2d6 Bölcsesség/2d6 Bölcsesség; 
őrjöngés). 

5 Az északkeleti sarokban 1 óriási Vénusz 
légycsapója tenyészik. A környéket elkerü-
lik az állatok. A növény lábánál egy apró 
vasládika van elásva, benne egy bőrbe te-
kert +1-es tőr; 6 apró színes drágakő 10-10 
arany értékben; egy tüzes lehelet + repülés 
itala (együtt), továbbá egy láthatatlanság 
tekercs (illuzionista). 

6 Földön kívüli „fa”, lüktetően narancsvörös, 
gumós növény csápokkal. Morbidan ránga-
tózó húsos gyümölcsei meglepően tápláló-
ak (+1 hp darabonként, naponta 1d4 terem, 
most 8 van). A növény központi részén lé-
vő lávasárga burok mélyén egy gyerek vo-
násai vehetőek ki. Ha kivágják a növény-
ből, egy üres tekintetű lányra lelnek. Telje-
sen önállótlan, és szüksége van a fizikai 
kapcsolatra, de rendkívül beszédes, az őt 
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átölelőknek egy idegen világról mesél, ahol 
a szó vegyületek keringése a mindent be-
töltő váladékban; ahol nincs ég és nincs 
gondolat, csak milliónyi éhes szándék és a 
mohó vágyakozás. 

 
Gyilkos inda: Sz 4+2; Mozgás 0’; VO 15; Tám +6 
inda 1d6+2+megragadás (+5-ös manőver); Spec 
fojtogatás 2d6/kör, immunis az elmét befolyásoló 
varázslatokra; +6/+3/+3; S. 
Hp 28 
 
Vámpírrózsa: Sz 5; VO 14; Mozgás 0’; Tám +5 
tövises inda 1d6+vérszívás 3d4/kör; +4/+1/+1. 
Hp 25 
 
Vénusz légycsapója, óriás: Sz 6+2; Mozgás 0’; 
VO 14; Tám +6 harapás 2d6+2+megragadás (+5-ös 
manőver, automatikus sebzés); Spec immunis az 
elmére ható varázslatokra, bódító illat; +5/+2/+2; S. 
Bódító illat: aki elvéti Kitartását, egyenesen a 
csupafog száj felé veszi útját. 
Hp 51 
 
E. Villámhárító 
Vékony, tűszerűen elkeskenyedő oszlopszerű fém 
építmény, a legmagasabb mind közül. Vihar idején 
kifejezetten hasznos, egyébként funkciótlan. 
 
F. Csillagvizsgáló 
Ezt az irányítótorony-alakú épületet egy összekötő 
folyosó kapcsolja össze egy másik, karcsú torony-
nyal, melynek tetején szabad ég alatt egy az 
Aldebaran csillagképre irányított távcső áll. A főépü-
let földszintjén egy rozoga lift található három 
gombbal, amely a földszint, a gázvezetékek (26.) és 
a tudatkivetítő szerkezetet rejtő emelet között közle-
kedik. Ez utóbbi terem falai üvegből vannak, közé-
pen pedig egy „fogorvosi szék” fölött csövekből és 
antennákból álló, orbitális sisakban végződő szer-
kezet lóg lefelé. A bejárat mellet egy szétszóródott 
jegyzetekkel borított sokkallantyús irányítópult fek-
szik. Az iratokon az elrabolt lények eredeti testének 
a Dicső faj szimbólumaival lejegyzett dinamikus 
koordinátái, illetve görög nyelvű jegyzetek találha-
tók: 
 
1d8 Jegyzet 
1 Érthetetlen adathalmaz között néhány 

kivehető görög szó: „Ha-i tava” és 
„Kargozza” 

2 „Eredménytelen azonnali halál” 
3 „Eredménytelen öngyilkosság (kábítás?)” 
4 „Siker (a gomba működik) varázsló!

 rosszindulatú – a tűk használnak  
Zzkauva IAZZITH!” 

5 „Eredménytelen: képtelen a kommunikáci-
óra ESP! (a magok)” 

6 „Eredménytelen: életképtelen életforma” 
7 „Siker: agresszív – a tűk nem használ-

nak” 
8 „Siker: ember! sol-i tárgyak!” 
 
Tudatcserét hosszú évek tanulása nélkül csak a 
Dicső faj tagjai tudnak kivitelezni, de visszacserére 
bárki képes lehet a szimbólumok beazonosítása és 
az irányítópult alapvető működtetésének elsajátítá-

sa után. Míg előbbihez csak türelem és logika, 
utóbbihoz a Dicső faj tagjának magyarázata is 
szükséges. Ebből a teremből nyílik a távcső tornyá-
val összekötő függőfolyosó, oldalt pedig lépcső 
vezet le egy kör alakú folyosóra, melyet nyolc csi-
szolt-kristály falú börtöncella vesz körül. Ezekben 
tengnek Telonész elrabolt elméi. A tükörhatás miatt 
nem látnak kifelé (az ötös lakó érzi az élet jelenlét-
ét), falaik pedig egy külső gomb megnyomásával 
felnyílnak. 
 
1d8 Lakó 
1-2 Üres cella 
3 Üres cella vérfoltokkal 
4 Rovar-hüllő lény egy nem túl távoli világból. 

Undorodik jelenlegi, átlagos férfi alakjától, 
mindenáron vissza akar jutni eredeti testé-
be. Zümmögő artikulációval, de beszéli az 
emberi nyelvet. Feketemágus; elméjében 3 
parancsvarázs és 1 sugallat maradt. 

5 A földön kívüli "fa" világában őshonos félig 
alaktalan faj tudós tagja. Süketnéma, de 
homlokát másokéhoz érintve képes meg-
érezni azok érzéseit és felszíni gondolatait. 
Ugyanígy, mágiával lehetséges olvasni 
szenvedélyesen precíz "gondolataiban". 
Teste egy érzelem nélküli arccal megáldott 
korosodó férfié. 

6 Egy fiatal fiú testébe zárt növényszerű 
élőlény. Képtelen a kommunikációra, és 
gondozásra szorul, mivel nem rendelkezik 
a miénkhez hasonló önfenntartó ösztönök-
kel. Fájdalomra alig reagál, ernyedt teste 
élettelenül hever a padlón. A külvilággal va-
ló kapcsolata két tevékenységben merül ki: 
a fények felkeltik a figyelmét, ösztönösen 
feléjük fordul; néha pedig egy széndarab-
bal hullám- és spirálmintákat rajzol a felüle-
tekre. 

7 Egy szépséges női testbe zárt, legyengült 
láthatatlan lopakodó. Nagyon erős benne a 
vadászösztön, de kiszabadítóit nem bántja. 
Érti az emberi nyelvet, de alig beszéli. 

8 Robak Nalem Xull, ember egy idegen vi-
lágból és valójában több millió évvel ez 
előttről egy szakállas harcos testébe zárva. 
Érdeklődő, ismeri a modern tárgyakat és 
rendkívül beszédes (bar gyakran érthetet-
len kifejezéseket használ). 

 
Rovar-hüllő: Sz 6; VO 13; Mozgás 20’; Tám +6 
ütés 1d4; +5/+2/+5; SG. Varázslatok: NF 10+szint; 
parancsvarázs*3, sugallat. 
Hp 33 
 
Alaktalan: Sz 4-1; VO 9; Mozgás 30’; Tám +3 ütés 
1d4-1; +3/+0/+3; S. 
Hp 20 
 
Növénylény: Sz 1; VO 10; Mozgás 5’; Tám -; 
+0/+0/+0; S. 
Hp 7 
 
Láthatatlan lopakodó: Sz 4+2; VO 12; Mozgás 30’; 
Tám +10 karmok 3d4+3; Spec varázslatellenállás 
13; +8/+4/+4; S. 
Hp 24 
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Robak Nalem Xull: Harcos 2; VO 10; Mozgás 30’; 
Tám +2 ököl 1d4; +3/+0/+0; 10/9/9/13/13/10; TS. 
Hp 14 
 
G. A gömb 
Hatalmas, valamilyen aranyszínű kristályból készült, 
rendkívül tömör és ellenálló gömb. A külsejéhez 
tapadva valamiféle áramlás, ritkábban pedig szikrá-
zás érzékelhető a belsejében. A gömb előtt egy 
mágneses tűk erdejéből álló rajztábla áll, ezek ma-
nipulálásával kommunikál a külvilággal a gömbbe 
börtönzött lény. A Dicső faj eme példánya gáz hal-
mazállapotú fémtesttel rendelkezik, de évmilliókkal 
ezelőtti fizikai alakja révén mégis meglepően ügyes 
a vizuális kommunikációban. Az idegen kizárólag 
speciális gázos környezetben marad életben, me-
lyet egyben folyamatosan „fogyaszt” is. Ezt földalatti 
gázvezetéken keresztül továbbítja neki egy turbina, 
illetve szűri egy, a gömb aljában található savas 
medence. 
 

 
 
Az ősi erőd – Felső szint 

 
A vulkán belsejébe épített egykori erőd felső szintje 
jobbára elhagyatott. Ahol a szöveg nem tér ki külön 
a különbségre, ott a falak és a mennyezet durván, 
minden díszítés nélkül vannak kivágva, a padlót 
pedig nagyobb kőlapok fedik. A verem (4.) után 
előfordulhatnak véletlenszerű találkozások, de az 
átlagnál ritkábban. 
 
1d6 Találkozás 
1 Valamilyen apró állat (patkány, denevér), 

mely neszezve elmenekül. 
2 Óriáspók 
3 Patkányfalka 
4 Lézengő cro groni (1d3), komolyabb felsze-

relés nélkül. 
5 Portyázó cro groni csapat (4+1d6) vezető-

vel, felszerelkezve. 
6 Kalandozó 
 
1. Előőrs 
Szörnyfej alakú bejárat előtt két karóba húzott em-
beri fej emlékezteti a játékosokat arra, hogy most 
nem vidámparkba mennek. Az erőd első védelmi 
vonala több nemzedék óta üresen áll. Mindenhol 
por, itt-ott állatok nyomai. A főkapu belülről ki van 
ékelve egy rúddal, de az oldalajtót berúgták. 

A keleti teremből lépcső vezet egy a bejárat fe-
lett helyezkedő lapos erkélyre. E lépcsőfeljáró alatt 
egy óriáspatkány család (10 patkány és kicsinyeik) 
vert tanyát. Almuk megbolygatásával könnyen felfe-
dezhető az innen nyíló titkosajtó. Ez egy pókhálós 
terembe nyílik, mely néhány rozsdás hüvelyben 
tartott rövidkardon kívül mást nem tartalmaz. Az 
egyik hüvelybe egy levitáció tekercset rejtettek, mely 
csak a kard kihúzásával található meg. 
 
Óriáspatkányok (10): Sz 1-1; VO 15; Mozgás 20’; 
Tám +0 harapás 1d6-1; +0/+2/+0; S. 
Hp 2  5 
 6  2 

 1  7 
 7  5 
 6  5 
 
2. Oszlopcsarnok 
Az oszlopok erdeje és a csarnokból nyíló üres ter-
mek valaha a behatoló ellenfél megzavarását szol-
gálták. A falakra festett, megkopott álajtóknak mára 
már senki sem dőlne be, de a baloldali álfolyosó 
végében még mindig működik egy nyílpuska csapda 
(+3, 1d8, egy töltet), mely a folyosóra lépve aktivá-
lódik. 
 
3. Két csapda 
Az északi zsákutca végében egy nyárscsapda talál-
ható, mely a kanyarban lévő kőlapokra lépve vágó-
dik ki a keleti falból. Pontosan itt egy poros csontváz 
hever (láncing, fémsisak, buzogány, egy szütyőben 
18 arany). 

A déli zsákutca végében lévő alkóvban egy kar-
nagyságú, harcost ábrázoló szobor áll. A kanyar 
után lévő kőlapokra lépve az őrhelyen (05.) meg-
szólal a riasztó csengő. 
 
4. Verem 
E homorú háromszög alakú helyiségben egy kör 
alakú medence található, melyben egy fekete pu-
ding tenyészik. Mivel az erőd lakói a deli átjárók 
lankásabb lejtőit a krátertó békáinak csúszós nyál-
kájával kenik, a borzalom nem tudja elhagyni börtö-
nét. A terem tetején akna ásít, mely Telonész ösz-
szeomlott lakóépületének pincéjébe vezet. Az akna 
eredetileg folytatódott lefelé és a második szint 
útvesztőjének (14.) központi helyiségébe nyílt, a 
puding miatt azonban most egy nem túl nehéz kőlap 
zárja el az utat. A nyugati átjárót a csúszós lejtő 
után vasrács zárja. 
 
Fekete puding: Sz 10; VO 13; Mozgás 20’; Tám 
+10 kocsonya 4d6; Spec sav (könnyű vért 1 kör, 
közepes 2 kör, nehéz 3 kör, pajzs +1 kör, fegyver 1-
2 kör), immunis az elmére ható varázslatokra, a 
fegyverek megfelezik; +7/+3/+3; S. 
Hp 63 
 
5. Őrterem 
A nagyobb lakatlan szobában négy fő részére kiala-
kított alvóhelység található lócákkal, kőasztallal és 
kőszékekkel. A terem északkeleti sarkában csengő 
lóg, a riadócsapda ezen keresztül figyelmeztette 
egykoron az itt állomásozó őrséget. 

A korhadt faajtó mögötti kisebb teremben a 
vasrács felhúzásához szükséges kerék, egy megve-
temedett íj, 20 nyílhegy, továbbá egy három részből 
összesen három méteresre összecsavarható vasrúd 
található, melynek végén szurony és horog találha-
tó. 
 
6. Folyosó 
E nagyobb folyosó a lépcső után kiszélesedve ér 
véget. A szemközti falon két oldaljáraton kívül há-
rom kiszélesedő lőrés található, melyek a hídra 
néznek. 
 
7. Fegyverraktár 
A fémajtó rozsdás zárja viszonylag könnyen nyitha-
tó. A régi időkben jelentős hadi felszerelést tároltak 
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itt, azonban a lakók lezüllésével a hasznosabb tár-
gyakat elhordták, csak a nehezebb, barlangban 
kényelmetlen páncélok és hasonló fegyverek ma-
radtak itt. A bejárat mellett egy kisebb műhely hasz-
nálható a fegyverek élezésére. A használhatatlanná 
rozsdásodott vagy elromlott tárgyakon kívül az 
alábbiak találhatóak alapos kutakodás után: 
 
1d12 Talált tárgy 
1 1 teljes lemezvért (összesen 1) 
2 1 rácsvért (összesen 4) 
3 1d2 mellvért (összesen 8) 
4 1d3 nagy fémpajzs, jobbára a falakon (ösz-

szesen 10 négyszögletes, és 6 kerek) 
5 1d6 barokkos alakú szálfegyver (összesen 

40) 
6 1d2 változatos típusú buzogány (összesen 

9) 
7 1d6 csákány (összesen 7) 
8 1 harci kalapács, egykezes (összesen 2) 

és kétkezes (1) változatban 
9 1 kétkezes kard (összesen 4) 
0 1 nehéz számszeríj (összesen 3) és/vagy 

tegeznyi nyílvessző (összesen 10) 
11 1 harci háló (összesen 2) 
12 1d4 flaska olaj, gyutaccsal (összesen 11)  
 
A keleti fal tetején egy négyszögletes nagy fémpajzs 
mögött kúszófolyosó vezet egy aknába, melynek 
teteje a siló melletti beugróba, míg alja az alsó szint 
főfolyosójához (11.) vezet. 
 
8. Aréna 
A harci láz feltámadásával az arénát is újra haszná-
latba vették a lakók. A terem nagy részét a homok-
kal felszórt három méter mély verem teszi ki, melyet 
itt-ott vérfoltok szennyeznek. Az északnyugati sa-
rokban a homokban egy rubinfog hever eltemetve 
(50 arany). A keleti oldalon kőkorlátos trónus áll az 
erőd kapitánya számára. A verem két oldala vasrá-
csos fülkéket is tartalmaz, melyek nyitókereke a 
fölöttük elhelyezkedő vékony folyosók sarkaiban 
találhatóak. A déli fülkébe egy kiéhezett óriásbéka 
van börtönözve. Az északi üres, itt kifelé is nyílik 
egy fémajtó, ezen keresztül terelik be a kiválasztott 
rabokat. 
 
Óriásbéka: Sz 2+1; VO 13; Mozgás 20’; Tám +3 
harapás 1d8+1; Spec ugrás 20’ +2; lenyelés (+5-ös 
manőver); +4/+1/+1; S. 
Hp 11 
 
9. Börtön 
A zárt fémajtó mögött egy kovácsműhely és egy 
vallatóterem különös hibridje található üllővel, fújta-
tóval, húskampókkal, harapófogókkal és egyéb 
kreatív eszközökkel. A helyiség lakója egy társai 
által félig-meddig megvetett majommozgású torz-
szülött. 

Az innen nyíló terem nagy része a kráterre nyi-
tott, oldalánál vékony lépcső vezet lefelé a hídra. 
Három erős fémrúd nyúlik ki a vulkánkráter fölé, 
melyekről apró fémkalickák lógnak láncokon, ben-
nük rabokkal. A rudak két embert gond nélkül elbír-
nak. A ketrecek ajtaja tetejükön található, a hozzá-
juk való kulcsok pedig egy vaskos láncon a börtönőr 
nyakában. 

1d6 Rab 
1 Üres 
2 Szkiróni átlagpolgár 
3 Egy közönséges zsoldos 
4 Kalandozó 
5 Egy különösen agresszív cro groni, kit 

bűnei miatt zártak ide. 
6 Az ismeretlen idegen (ideális az elhullott 

csapattagok pótlására) 
 
Torzszülött: Sz 2+2; VO 12; Mozgás 20’; Tám +4 
pöröly 1d8+3; SG. 
Hp 18 
 

 
10. Lépcsőház  
Kör alakú, mély terem széles, a fal mellett ereszke-
dő körlépcsővel, melynek fokait már lejárták a lakók. 
 

 
 
Az ősi erőd – Alsó szint 
 
Az erőd ezen szintjén az első naptól kezdve harcok 
dúlnak. A legtöbb teremben feszült csend uralkodik, 
mindenhol őrszemek, kémek lapulnak. A véletlen-
szerű találkozás táblázat éppen ezért inkább szituá-
ciókat ajánl. Az cro groniak statisztikái a IV. részben 
találhatók. 
 
1d6 Véletlenszerű esemény 
1 Vaklárma: egy állat neszei kiugrasztanak  a 

rejtekhelyéről egy őrszemet. 
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2 Üzenet: egy hírvivő próbál osonva eljutni 
valahonnan valahová. 
Lelepleződés: egy meggondolatlan c3 ro 

, de 

4 

8 cro groni rá is mozdul. 
 Rajtaütés: támadás (10+1d10 fő) a sötét 

iszt; 
ad kutyák. Stratégiai jellemzők: Számbeli fölény; az 

gia; titkos szövetsége-
ek és menekülési útvonal + sötét termek, piócave-

e, széfajtó. 

elletti beugróhoz vezet. A főfolyosó vége egy 
galé

éfajtót, és különösen 
 sötét termek (15.) ajtaját. Bizonyos időközönként 

s intéznek. 

 barlang minden bejáratát őrök 
figye

s gondozzák kicsinyeiket. Itt 
talál

0-es 
redmény esetén az eszköz kimerült, de hosszas 

 „adag” kinyerhető belőle). 

1d6 

aksz. 

3 
miféle sípot fújva tenyér ala-

4 
át. Ekkor első-

6 
k öregeket taszítanak le egy híd-

ról, egy a barlangi tóban lakózó borzalom 
ába. 

 
folyosó vezet egy kémlelővel ellátott fémajtóig, mely 

ő 
l

a kö
- 

- 

l pre-

- 

djük, hogy a kö-

- 

ld mélyén a hatótáv tíz-húsz méterre 

groni (csecsemő? nő?) lép ki a sarkon
rögtön vissza is húzódik (húzzák? 1d4). 
Felderítés: 1d6 kém settenkedik előre. 

5 Elterelés: valaki valamiért hangos zajt 
csap, amire 1d

6
termek ellen. 

 
A törzsfőnök pártja: 40 harcos; 1 bajnok; 1 t
v
erőd nagy részének uralma + útvesztő, galéria. 
 
Kuruzsló pártja: 6 elbűvölt harcos; a 3 denevérlo-
vas, mint titkos szövetséges; óriás- és vérszívó 
denevérek. Stratégiai jellemzők: Kisebbség; rette-
gett területen védekezik; má
s
rem, tükrök term
 
11. Főfolyosó 
Jó széles, oldalait megkopott díszítések borítják. 
Keleti végében egy kétembernyi nagyságú, harcost 
ábrázoló kőszobor áll, vonásai távolról emlékeztet-
nek a cro groniakra. A lépcsőházzal szemben beug-
ró vezet egy apró terembe, melynek teteje aknában 
végződik. Ez a fegyverraktár (7.) mellett elhaladva a 
siló m

riában végződik, mely a híd bejárati termére 
néz. 

A belharcok ideje alatt a törzsfő harcosai min-
dig figyelik a lépcsőházat, a sz
a
ez ellen támadást i
 
12. Lakóbarlang 
A belharcok idején a

lik¸ hogy megakadályozzák az átpártolást illet-
ve az emberrablást. 

Az egykori gyűlésterem mára a törzs fő szállá-
sává változott, mindenhol lócák, fekhelyek, primitív 
és régimódi használati tárgyak. A falakat egyszerű 
rajzok borítják. Az asszonyok, mintegy negyven 
nőstény itt főznek, 

hatóak az éppen pihenő férfiak is, felszerelé-
sükkel egyetemben. 

Az innen nyíló félkör alakú terem falait feliratok, 
firkák és festmények díszítik. Az obcén és pajzán 
próbálkozások mögött néha felsejlik egy-egy régi 
freskó, vagy felirattöredék. A sarokban egy festék-
szóró hever „Jarp srulok” felirattal (Minden nagyobb 
használatnál dobjunk: 1d6 + eddig alkalmak. 1
e
rázogatással még 1
 

Ábra 
1 Festékszóróval készült egyszerű fekete 

krikszkr
2 Obcén próbálkozás, egy cro groni vágyál-

mai… 
Egyszerű, de kreatív barlangrajz. Pálcika-
emberkék vala
kú denevéreket szólítanak elő egy feneket-
len veremből. 

Eredeti, megkopott vésetek: „…éjt-nappallá 
téve őrizzük s várjuk nyílás
ként hullunk majd alá, de kiáltásunkat 
visszhangozni fogják a…” 

5 Fanyar grafiti a régmúltból: „A gombák 
tenyésznek / Az emlékek enyésznek” 
Egy régi, megfakult freskótöredék, melyen 
apró alako

száj
 
13. Feljáró 
Ebben a teremben a lefelé kanyarodó lépcsősort 
két, leginkább oroszlánra hasonlító kőszobor őrzi. A 
lépcső alján, a kanyar után alacsony mennyezetű

a hídra vezető terembe nyílik. Általában két őr őrzi. 

 
14. Útvesztő 
Ez a kocka alakú szobákból álló hálózat egykoron a 
védők szállása lehetett, mára ritkán látogatottá vált. 
Néha akadályversenyeket rendeznek benne a la-
kók, ha az arénánál valamivel kevésbé erőszakos 
szórakozásra vágynak. A szobahálózat különleges-
sége, hogy a termek gyűrű alakban egyre mélyeb-
ben helyezkednek el, tehát a belső gyűrűt jelent
nyo c szoba átjárói a falak közepén találhatóak, míg 

zépső teremé a fal tetején (lásd: illusztráció)! 
A központi terem plafonjából felfelé vezető 
aknát egy kőlap fedi a veremnél (4.), az északi 
falnak pedig egy rozoga falétra van támasztva 
(nehezebb súly alatt automatikusan összetörik). 
Az X-szel jelölt helyen (a.) egy billegő padlólap 
alá a kuruzsló az alábbi tárgyakat rejtette: 1 ob-
szidián Mereszkán idol (30 arany); egy áldozó-
kés gyantaszerű I. típusú fegyverméregge
parálva (1 adag); egy kicsinyítés varázspor és 
két papi tekercs (porördög, wyvernőr). 
A északkeleti sarokteremben (b.) három elva-
dult kutya van a falhoz láncolva. A láncok a fa-
lon keresztül a lakóbarlangból (12.) engedhető-
ek el. A kutyák éhesek, minden közelben lévő 
élőlényt megtámadnak. Ne fele
zépső gyűrű termeibe ugyan be tudnak jutni, de 
termetük miatt bennrekednek. 
A c. termekben némi szemét között egy-egy 
„Enof” feliratú fura fémdoboz található, fura 
gombokkal és egy rövid antennával. Bekapcso-
lásuk esetén sípoló, kerregő hangokat adnak 
erős mágia vagy elektromos mező környezeté-
ben. Ha mindkettő be van kapcsolva, egy másik 
gomb lenyomásával lehetséges kommunikálni 
a kettő között, akár egymérföldes távolságról is, 
bár a fö
csökken. A kaland befejeztével a telepeik leme-
rülnek. 
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- Táblázat segít a nem említett termek egyedibbé 

1d10 
1 ájában: „NEM 

-

2 gedényben emberi ürülék 

tott szoba 

7 -zúzás nyomai cserépdarabok, egy 

. 
 Újabb, a vitát vélhetően lezáró grafiti pár: 

keríteni és lemészárolni. A kuruzsló 
mberi természetesen jól ismerik a terepet, de az 

+1; VO 12; Mozgás 40’; Tám +3 
 ledöntés; +4/+4/+1; S. 

17 

n, befelé nyíló ajtó 
veze id
sötétség

- y folyosó vezet egy két 

- szívó denevér, a kuruzsló által hívott 

- 
yitóke-

- t kerek terem közepén lévő 

lva a 
érszívó denevérek karmai közé, a piócás meden-

 13; Mozgás 
epülés 40’; Tám +4 harapás 1d4+ráakaszkodás; 

+ . 

11 

7 

thoz 
asonlatos hatás alá kerülnek. A fura és groteszk 

látvány hatása változatos: 

6 
kozása 
 

a 
örnyű nevetése 

 összezavarás 
örre) 

vezet a törzsfő 
sarnokában (19.) lévő tükörhöz, mely erről az ol-

t funkcionál. 

e alatt a 
uruzsló ezt a helyet tekinti bázisának, ha veszélybe 

a. Fontosabb tárgyak: 

1d6 
1  varázskönyv, néhány első 

mozgó. 

5 Három tégelyben súlyos sebek gyógyítása 

 Három varázslói tekercs: holtak animálása, 
l és mágia megszüntetése. 

tételében: 
 

Egyedi jellemző 
Szóváltás nyomai grafiti form
BÍROM TOVÁBB!”, alatta pedig „Nyuga
lom, egyél egy kis gombát!” 
Egy fedett agya

3 Egy hatalmas „Kephosz” felirat az egész 
falat elfoglalja 

4 Felfüggesztett rongyfüggönyök által négy 
részre osz

5 Elmaszatolt írás: „Elég volt! Elég a tespedt-
ségből!”  

6 Az egyik sarokban csonthalom hever, em-
beri és állati vegyesen 
Törés
székláb és egy széttépett rongy formájá-
ban. 

8 Egy súlyos kőkocka segít az átjáró eléré-
sében. 

9 A padló közepe süllyedve: térdelés nyomai. 
A falakat egy éles dolog végigkarcolta

0
„Régen jobb volt” – „Jobb nélküled!” 

 
Belharcok idején a törzsfő fia vezette csapat meg-
próbálja a lázadókat az útvesztőbe szorítani, majd 
itt a szintkülönbségek és a több oldalról támadás 
segítségével be
e
idegenek nem! 
 
Kutyák (3): Sz 2
harapás 1d6+1; Spec
Hp 12 
 
 7 
 
15. Sötét termek 
A főfolyosóról egy zárhatatla

t e. Az északi és a középső teremre örök 
 varázslatot mondtak. 
Az északiból kesken
lőréses terembe, ahonnan jól belátható a 
híd középső része. 
6 vér
lények tanyáznak a rombusz alakú terem-
ben. 
A déli, természetes sötétség uralta terem-
ben található a kincstár rácsának n
reke (rozsdás, két ember vagy Nehéz Erő-
próba szükséges a feltekeréséhez. 
A szintén söté
sekély medencét piócákkal töltötték tele 
(2d4 Hp/kör). 

Belharcok idején a kuruzsló elbűvölt harcosai a 
lőréses teremben várakoznak. Betörés esetén egy 
kisebb csapatot beengedése után igyekeznek ki-
ékelni a bejáratot, és a sötétséget kihaszná
v
cébe, vagy a tükörterembe szorítani az ellent. 
 
Vérszívó denevérek (6): Sz 1+3; VO
R
Spec vérszívás 1d4/kör; 0/+5/+3; S
 

Hp 6  
 8 
 11 
 
 6 
 
16. Tükrök terme 
Ez a hely Telonész ajándéka és többek közt a frászt 
hozza az erőd lakóira. Ennek is köszönhető, hogy a 
törzs nagy része kerüli a környéket. A szobában 
számtalan tükör található. Akik fény kíséretében 
lépnek be, állandó, a tükörképmás varázsla
h
tükörképek nyújtotta 
 
1d Hatás 
1 félelem o
2 igazlátás
3 vakság 
4 feledés 
5 hipnotikus mint
6 Tahssa ellenállhatatlan sz
7
8 fantáziagyilkos (1 k
 
17. Mereszkán szentélye 
E természetes barlang közepén egy "Kephosz" 
feliratú, kétméteres Mereszkán-kőszobor áll. Valaki 
egy napszemüveget (egy „Salgnus” márkajel kive-
hető) rakott a denevér fejére. Egyik agyara annyira 
lenyúlik, hogy alkalmas a hagyományos áldozás-
hoz. A szobor mögött vékony járat 
c
dalról pusztán üvegkén
 
18. A kuruzsló zuga 
Praktikusan, de rossz ízlés szerint berendezett 
terem: a cro groniak tipikus eszközei keverednek 
Telonész kisebb ajándékaival. A viszály idej
k
kerül, ide vonul vissz
 

Tárgy 
Egyszerű kis
szintű varázslói varázslattal (v.ö. a kuruzsló 
statisztikái). 

2 A párna alatt egy tőr illetve egy „könnyű 
álmot hozó” talizmán. 

3 Egy delfin és különböző égitestek mozgá-
sát ábrázoló vicces örök

4 Egy korhadt faláda, III. típusú kincsekkel 
(nincs mágikus tárgy). 

ital, pókmászás olaj illetve átváltoztatás po-
ra. 

6
szélfa

 
19. Csarnok 
Ez a szőrmékkel és díszfegyverekkel ékesített ap-
róbb csarnok a cro groniak törzsfőnökének állandó 
tartózkodási helye. A nyugati falba egy régi, de 
arannyal díszített ovális fémtükröt ágyaztak, előtte 
kiterített bundákon a főnök öt ágyasa lustálkodik. 
Értékesebb kupák és tálak hevernek mindenfelé, 
összesen 200 arany értékben. A két belső ajtó kö-
zött középen faragott kőtrón áll, körülötte, csupán a 
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hangulat kedvéért koponya- és csonthalmok. Lán-
con itt kucorog a hajdan volt dicső Iar, aki a kínzá-
sok és a rabság hatására mostanra egy összerop-
pant elméjű szolgává vált. Gazdája iránti gyűlöleté-
nél csak iránta érzett félelme a nagyobb. A termet 
mindig 2 őr vigyázza kívül-belül, és 1:6 esély van 
rra, hogy éppen egy 1d8 fős csoport is itt tartózko-

O 11; Mozgás 30’; Tám +4; Spec 
-ig harcol; +5/+3/+3; SG. 

özepét. Kétkosárnyi III. típusú 
ncs (nincs mágikus tárgy) kivételével minden más 

l van. 

n 
émlel. A limlomok közötti kutakodással az alábbi 

el (mindegyik csak egyszer): 

1d8 
 

6 

7 

snak megfe-
ú varázslatot tar-

talmaznak (lásd: Tekercsek). 

özepes, 1d6 Erő/1d6 Erő); Spec 
munis az elmére ható varázslatokra; +4/+4/+1; S. 

cs nyitó-
szer

z ő feladata a sötét-
en elkóválygó ellenfél lemészárlása. A széfajtó 

ó. 

íló terem valaha műhelyeknek 

dott helyet, de ezeket mostanra vagy áthelyezték, 
ztították. 

s terem alsó részébe fut be, ahol egy zárt 
majtón kívül egy oldaljárat vezet az útvesztőbe 

ek kiszorítója / 
345” felirattal. Az üvegek rendkívül erős, de külön-

leges zamatú alkoholt tartalmaznak. 
 

a
dik, meghallgatáson. 
 
Iar: Barbár 3+1; V
-5
Hp 25 
 
20. A törzsfő lakosztálya 
Kopott falikárpitok, szőnyegek és bundák borítják a 
falakat és a padlót. Hatalmas, nyikorgó franciaágy 
foglalja el a szoba k
ki
a törzsfőnökné
 
21. Kincstár 
Ebben a hosszúkás teremben halmozták fel az 
évszázadok alatt összegyűlt kincseket. A belviszály 
miatt most a rácsos fal bútorokkal és kődarabokkal 
el van barikádozva, melyen csak nehezen lehet 
átjutni. A bejárati ajtó mellett egy őrszem a sötétbe
k
értékek lelhetőek itt f
 

Kincs 
1-5 Zsákban, amforában vagy ládában a dobott 

számnak megfelelő típusú véletlen kincs 
Egy borzasztóan nehéz, jó háromméteres 
arannyal díszített márványszobor az ősi cro 
groni harcosok arcvonásaival (3000 arany) 
Egy rég elfeledett láda elhalványult feliratú 
tekercsekkel, melyek unalmas évkönyve-
ken kívül 1 véletlenszerű dobá
lelő számú, szintű és típus

8 Óriáspók!  
 
Óriáspók: Sz 4; VO 15; Mozgás 30’; Tám +4 hara-
pás 2d4+méreg (K
im
Hp 18 
 
22. Stratégiai folyosó 
A főfolyosóra egy vaskos acél széfajtóban nyílik, 
amely belülről zárva kívülről nyithatatlan. A folyosó 
elhalad a kincstár mellett, és rácsokon keresztül be 
is lehet pillantani a sötét helyiségbe. A rá

kezetéhez közel egy akna ásít a plafonon, 
amely fentebb a zikkurat (C.) mellé vezet. 

Belharcok idején egy elbűvölt harcos rejtőzik a 
vasrácsok mellett. Egyrészt figyeli, hogy belép-e 
valaki a kincstárba, másrészt a
b
természetesen zárva találhat
 
23. Raktárak és műhelyek 
A hosszúkás terem hosszú sorokban különböző 
táplálékokkal illetve egyszerű rabolt használati tár-
gyakkal töltött ládákat, dobozokat és zsákokat és 
agyagkorsókat tartalmaz. A helyet általában egy, a 
hordók közt szunyókáló őr „vigyázza”. A másik há-
rom, egymásból ny

a
vagy elpus
 
24. A híd 
Széles, derékmagas kőkorláttal ellátott híd vezet át 
a kürtőn. Északi oldalán ötméterenként összesen 
három akasztófára hasonlító létrafokos fémoszlop 
található, a denevérlovasok ennek segítségével 
képesek felmászni a szólított hátasokra. A híd nyu-
gaton folyosóként folytatódik tovább, keleten egy 
galériá
fé
(14.). 
 
25. Elhagyatott raktárak 
Ez a két nagy terem alakra teljesen azonos, tartal-
muk azonban különbözik. Míg az északinak félig 
nyitva az ajtaja, bent pedig hatalmas szemétkupac-
ok mögött 5 óriás százlábú lapul, addig a déli ajtaja 
csukva van. Itt egy komolyabb ütéstől széteső, régi, 
elkorhadt bútorok találhatóak, továbbá egy bontott 
faláda, benne szalmarétegek közé tett üvegekkel, 
rajtuk a „JEKSIV / Holuptera, az isten
2

 
 
A földalatti laboratórium 

 
26. Gázvezetékek (lásd: illusztráció) 
Ez a folyosókomplexum biztosítja a gömbben lakó 
lény túléléséhez szükséges speciális földalatti gá-
zokat. A rendszerhez kapcsolódó termeket és folyo-
sókat zsilipkapu védi a gázszivárgástól: A belső 
ajtók bezáródása után 1 körön keresztül nem nyílik 
a külső, ez alatt a rendszer elszívja az esetleges 
mérgező gázokat. A fehéres színű, belélegezve 
mérgező gáz (12, fuldoklás/1 Egészség) az északi 
sarokban található rácson keresztül tör fel, és a 
legdélibb terem plafonján található hatalmas ventil-
látor szívó hatására száll végig a terelőfalak mozga-
tásával elért két lehetséges útvonal egyikén. Ezek a 

lső folyosók gyakorlatilag fekete, embermagas 

égek-
e vezet. Mivel a gáz innen tör föl, a koncentrátuma 

lelő megterhelt-
éggel). A déli fal valójában maga a lift ajtaja, amely 

rációs tábla és egy kar található, 
ellyel a terelőfalak helyzete változtatható meg 

be
csövek. 
. 
a. Akna a mélységbe: Három méter átmérőjű lerá-
csozott akna, mely ismeretlen földalatti mélys
b
a szokásosnál is töményebb, alig látni benne. 
 
b. Átjáró: A két gázvezeték között helyezkedik el. 
Belépéskor lámpák gyúlnak. Az északi falon egy 
ósdi búvárruhára emlékeztető szkafander található 
egy órára elegendő oxigént tartalmazó palackkal 
(+5 VO-t ad, nehéz vértnek megfe
s
Telonész csillagvizsgálójába vezet. 
 
c. Kapcsolóterem: Ebben az apró szobában egy 
lámpa, egy illuszt
m
(v.ö. illusztráció). 
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d. Csapdaterem: Ebbe a sötét terembe egy 
ulyuleng van zárva. A teremben egy hengeres, 
tömzsi üvegoszlopon kényelmesnek és kicsinek 
emmiképpen sem mondható fém sisak fekszik, 

zgás 10’, Repülés 50’; 
 1d6 kábító sebzés; immunis a 

degre és az elmére ható varázslatokra, napfény-

bina fölötti létrával 
látott akna egy apró savval teli szűrőmedencében 

lyen egy szivattyú szívja át a gazt, az 

xi-
mum

gárba érkezes előtt mar megérzik az 
lektromos túltöltődöttséget tűszúrásszerű kisülések 

tlenül a hatósugár előtt körönte -1 

8. Gyűjtemény 
Üvegburák alatt, szekrényekben és ládákban min-

féle 
lan mági

2 

3 

ismerhetik rajtuk saját népük jellegzetes 
arcvonásait. Az egyik alapzaton 'Zonomra' 
felirat, illetve egy mágikus íras talalhato 

s
amellyel a lény koncentráció segítségével irányítha-
tó. 
 
Ulyuleng: Sz 5; VO 17; Mo
Tám 3*+5 csápok
hi
érzékenység; +7/+4/+4; SG. 
Hp 23 
 
e. Turbina: A terem tetején egy hatalmas, hat méter 
átmérőjű ventillátorszerű turbina pörög, és szívja 
magába a gázt. Sebessége miatt működés közben 
átjárhatatlan; hat perc alatt áll le, és három alatt 
pörög fel. Szívóereje akkora, hogy aki elvét itt egy 
egyszerű Reflexmentőt, azt két kör alatt magába 
szippantja és ledarálja. A tur
el
végződik, me
idegen igényeihez alakítva azt. 
 
27. Gépház 
Ennek a derengő fényű, tökéletes kocka alakú te-
remnek a közepén egy hatalmas gépezet áll, mely 
az elektromos berendezéseket (lift, a gázvezetékek, 
fotocellás ajtók) irányítja. Ezen a kettyegő-zümmögő 
atavisztikus masinán kismillió kapcsoló, kar, fel-
felvillanó apró égő található, egyik oldalán pedig egy 
tű rajzol a szeizmográféhoz hasonlatos végeérhetet-
len jeleket. Ha a karakterek máshonnan már isme-
rik, közepes/nehéz Jelek olvasása próbával felis-

monstrum működését. 
A gépezet elpusztítása csaknem lehetetlen, mi-

vel a gépház tetején található póznából teremhossz 
átmérőjű körben egy a villámvarázsnak megfelelő 
(továbbpattanó) elektromos kisülés csap a fémtár-
gyat viselőkbe. Minden körben a legtöbb fémmel 
rendelkezőt sújtja, azon belül a legközelebb lévőt 
(mágikus fémek nem számítanak). Hozzávetőleges 
arányok: fémfegyverek 1-2, fémvértek 3-6 ’pontot’ 
érnek. A villám sebzése az első körben 9d6 (ma

), ezután a pózna ’lemerül’, de körönte 1d6-nyi 
sebzéssel töltődik (tehát az utolsó kisülés után há-
rom körrel 3d6-tal csap a szerencsétlen áldozatba). 
Akit halálos csapás ér, az hamuvá robban szét.  

Szerencsére a fémtárgyakkal rendelkezők 1-2 
körrel a hatósu
e
formájában (közve
hp), ráadásul a fémtárgyakat hátrahagyva könnyen 
kivédhető. 
 
2

den kincsek hevernek: egy csomó használhatat-
kus vacak. 

 
Vackok 

merhetnek egy-két funkciót (pl. folyosói világítás 
vagy a gázvezetékek turbinájának kapcsolóját), 
azonban összességében nem érthetik meg a 

1 Egy nagyobb ólomládában jó pár régi, 
radioaktív használati tárgy. 
Egy troll ujjperce enyhe savat tartalmazó 
üvegtartályban. 
Két büszke férfialakot ábrázoló alkarnyi 
bronzszobor. Hasonlítanak egymásra, bi-
rodalmi származásúak pedig könnyen fel-
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(robbanó rúnák varázslat). A tárgy átkozott, 
a varázscsapda működésbe lépésekor az 

va ibolya-

4 

5 

nagysá-
gú, zöld, ikrához hasonlatos bogyót tartal-

vekhez érin-
teni nem túl okos dolog, hacsak nem akar 

olatba kerülni Yollal. 

Az igazi 
által őrzö
 

1 

2 

ó pro-

3 nténerszerű fémhengerben 6 darab 

4 

alál), ez a méreg ki is 

5 
ombbal (átkozott). Ha 

6 

gulátor 
sivataga mélyén fekvő Madarak tornyában 

 figyelmét Pazuzu szigetére. 

1; VO 15; Mozgás 40’, Repülés 
0’; Tám 2*+5 karmok 1d4+1 és +5 harapás 1d6+1 

d4+1; Spec sebzésfelfogás 5/+1; 

a papok síkok közötti uta-
ás varázslatához hasonló hatásúnak bizonyul. A 

az idézőkört nem tudjak használni, de 

A falakat 
ma tapintású fehér anyag borítja, a padló pedig 

zóval laborfelszerelés áll. A polcok sok unalmas 
tt néhány érdekességet 

iához értő 
emély san 
ukka

 

1 
2 
3 m (bizonyos körökben 

4 
illanópor 

 hatással). 
 Füstszívó szénszivacs: dobozából elővéve 

illetőt körülvevők mind sebződnek a szob-
rot érintők kivételével. A másik, 'Rakill' fel-
iratú szobor különlegessége, hogy az alján 
található apró kapcsolót benyom
színben izzani kezd a szeme. 
Egy álombeli borzalmakat ábrázoló, ezüst-
tel futtatott fémtokban (20 arany) szörny-
idézés II. tekercs. Átkozott, a megidézett 
lények mindenkit megtámadnak 
Egy lehetetlen állat csontvázát formázó 
installáció, melyet kívülről vékony rétegnyi 
büdös anyag (kátrány?) fedi és tartja egy-
ben. Valójában egy vadászkutya és valami-
féle ragadozó madár csontjaiból van ösz-
szeállítva, a kutyatesten szárnyakkal, só-
lyomcsőrrel és két karomban végződő 
mellső lábbal. Az állat csőrében egy ök-
lömnyi kézigránát-mintás fémgolyóbist tart, 
mely széttekerhető és két hasonló, egyre 
kisebb burok után egy borsószem 

maz, mely a levegőn egy percen belül szét-
rohad. Lenyelni illetve testned

az illető kapcs
 

kincsek a 2 értékes szobornak tűnő vízköpő 
tt titkos teremben találhatóak: 

1d6 Kincsek 
Egy nem emberi öklöt formázó pálca, ujjain 
gyűrűkkel, rajtuk az alábbi betűkkel: Y, l, l, 
d, u és B. A pálca a kos gyűrűjéhez hason-
ló hatással rendelkezik (10+1d10 töltet). 
Egy fémládában 2000 négyszög alakú 
aranyérme, valamilyen elfeledett civilizáció 
veretével. A fej oldalakon egy uralkod
filja, az írásén pedig érménként különböző 
minta található. Az ezeket megfelelően 
összeillesztők előtt egy ősi titkokat rejtő 
térkép rajzolódik ki. A zárszerkezetet kí-
gyóméreggel preparált csapda védi. 
Egy ko
kékszínű üvegcse, melyből 5 kisebb sebek 
gyógyítását tartalmaz, 1 pedig Jakamule 
tengerkék italát. A folyadékok egyszerű 
vizsgálat alapján  megkülönböztethetetle-
nek. 
Bőrszütyőben a földön kívüli fa (lásd üveg-
ház, D.) egy magja. Kettéharapva mérgező 
(18, 1d6 Egészség/H
vonható belőle. Képes befogadni bármilyen 
csecsemőt, és felig szerves, lávasárga 
burkot növesztve köréje táplálni is. Ekkor 
vad növekedésnek indul és hamarosan 
tápláló termést hoz.  
Egy réztálkán elhelyezett pokémon-szerű 
gömb egyetlen g
megnyomjak, a legközelebbi harci kör seb-
zései automatikusan kritikusnak minősül-
nek (ellenfelekre és játékos karakterekre 
is!). A gömbön arany rúnák: 'Setsaro meg-
lepő vérengzése'. 
A 'Samath köve' feliratú ólomdoboz egy 
ökölnyi meteoritot rejt. Ha nem árnyékolják 

le, több mérföldnyi távolságról is vonzani 
kezdi a madarakat, amelyek rendkívül ag-
resszívan kezdenek viselkedni (lásd: Hitch-
cock - Madarak). A kőzet erővel széttörhe-
tő, ekkor a közepén lévő ragacsos anyag 
kiszárad, a kő pedig elveszti hatalmát. A kő 
mellett jegyzet: 'A holló szíve? Utalások 
Regulátor sivatagára'. A követ a Re

található lyukas szívű varjúszoborba il-
lesztve egy madárdémon sugallat útján 
kapcsolatba lép a karakterrel, és esetleg 
felhívja

 
Vízköpők (2): Sz 4+
3
és +5 szarvak 1
+5/+5/+2; KG. 
Hp 22 
 29 
 
29. Idézőterem 
Ebben a csupasz teremben egyetlen hatalmas 
idézőkör található vér és valamilyen ragadósan 
csillogó fémpor keverékéből. Varázslók számára 
egyértelmű, hogy nem túl régen használhattak; 
vizsgálatra mágikusnak, 
z
karakterek 
szakszerű megtörésével Telonész visszatérése egy 
nappal eltolható, mert ekkor a varázsló máshol 
kénytelen anyagiasulni. 
 
30. Labor 
Egymásba kapcsolódó termek csoportja. 
si
fényesre van súrolva. Az ajtók fotocellás elven au-
tomatikusan nyílnak-csukódnak (a keltetőé és a 
mélyhűtőé csak gombnyomásra), belépéskor be-
kapcsol a villogó neoncső világítás. 
 
a. Raktárak: Két terem tele polcokkal, rajtuk külön-
böző tárolóedényekkel, üvegcsekkel, tartályokkal, 
melyek rengeteg természetes és néhány nem evilá-
gi alkímiai alapanyagot tartalmaznak. 
 
b. Alkimista labor: Ebben a teremben különböző 
asztalokon rengeteg lombik, cső, háromláb, egy-
s
alkímiai végeredmény melle
is tartalmaznak. Némelyikre egy alkím
sz  hosszas böngészéssel automatiku
ráb nhat, másnak csak 1:6 esélye van a sikerre. 

1d6 Tálalt anyag 
Csúszós vagy ragadós kenőcs. 
Valamilyen sav vagy semlegesítő lúg. 
Egzotikus illatú parfü
akár 100 aranyat is érhet). 
Görögtűz (olajnál hosszabban, hevesebben 
ég, vízzel nem oltható) vagy v
(némi lőpor, a nindzsafilmekhez hasonlatos 
pukkanó

5
azonnal elszívja a környező gazokat, me-
lyeket aztán vízbe mártva kiold. 

 15



6 Egy eladható alkímiai recept (1d6x50 
arany). 

 
A krátertóhoz vezető hosszú lépcső és egy nagyobb 
asztal között lapul a keltetőből kiszabadult krokodillá 
áltoztatott harcos. A magányos vagy gyenge lé-

eszélni persze nem 
álhat, farkával mutogathat, stb. 

usta, de türelmes fajta. Ha a harcban vesztésre áll, 

a 
rántják magukat a húskampókból (önmagukban 

y teste lebeg. Ha 
ák a hibernációból, 

t szenved. 

 20’; Tám +3 
lmét befolyá-

oló varázslatokra; +4/+0/+1; S. 
Hp 16  11 
 12  12 
 7  9 
 17  10 
 18  11 
 

v
nyeket megtámadja, de amennyiben varázslót lát, 
megpróbál segítséget kérni. B
tud, de gesztikul
L
megpróbál elmenekülni a krátertó irányába. 
 
Krokodil: Sz 3+2; VO 15; Mozgás 20’; Tám +5 
harapás 1d10+2; +5/+3/+3; S. 
Hp 22 
 
c. Keltető: A keltető és a labor közötti átlátszóvá 
csiszolt kristályfal a földrengés következtében meg-
pattant, így a krokodil át tudta törni. Néhány bizarr 
végtag kivételével a kádakban csak a ragacsos 
tápfolyadék található (a krokodil nagyon éhes volt). 
 
d. Hűtőkamra: Ebben a mészárszékhez hasonlatos 
szobában borzasztóan hideg van. A plafonról lógó 
láncokon 10 szkiróni holtteste himbálódzik. Ezek 
megérintésükkor zombiként elevenednek meg; 
sikeres támadás eseten az ellenfélbe kapaszkodv
ki
erre és egymás meglökésére körönként 1:6 esélyük 
van). A terem végében egy akváriumszerű függőle-
ges csőben egy huszonéves lán
nem szakszerűen hozz  vissza 
10%-ban meghal, 50%-ban agysérülés
 
Zombik (10): Sz 2+1; VO 12; Mozgás
ütés 1d8+1; Spec lassú, immunis az e
s

A krátertó 
 

Ennek a területnek a kidolgozása a mesélőre vár. A 
kaland szempontjából fontos helyszínek: 

 
H. Piszkos tó: Ebben a szennyes és mocskos láp-
ban 9 óriásbéka tengeti életét. 
 
Óriásbékák (9): Sz 2+1; VO 13; Mozgás 20’; Tám 
+3 harapás 1d8+1; Spec ugrás 20’ +2; lenyelés (+5-
ös manőver); +4/+1/+1; S. 
Hp 14  12 
 11  8 
 12  12 
 14  14 
 11 
 
I. Az óriásdenevérek fészke: A barlang mennyeze-
tének egy nagyobb zugában 4 felnőtt, a lovasok 
által felmálházott óriásdenevér és 2 fióka éldegél. A 
fészek alatti felületet vastag guanóréteg borítja. 
 
Óriásdenevérek (4): Sz 4+1; VO 15; Mozgás 20’, 
repülés 40’; Tám +5 harapás 1d8+1; +5/+5/+2; S. 
Hp 21 
 17 
 17 
 21 
 
J. A betonbunker: Ez az ólmozott betonból készült 
vízszintes kapu földmélyi borzalmakat rejt. Egy 
mesterséges dombon található, mára már alaposan 
befedte a moha és a nyák. Kívülről gyakorlatilag 
kinyithatatlan. 
 
K. Tsathoggusz idolja: Ezt a jórészt alaktalan, 
leginkább valamiféle kétéltűre hasonlító kő idolt az 
ősidőktől fogva félemberi lények imádják. A primitív 
és véres oltár előtti áldozás módozatai és a lehet-
séges következmények a mesélőtől függenek. 
 
L. Járat a föld mélyére: A tó oldalában egy csepp-
kövek által rejtett járat bújuk meg,, mely lehetőséget 
nyújt a kalandot kibővíteni szándékozó mesélőnek a 
történet folytatására (lásd még: Lehetséges történe-
tek - Földalatti kalandozások). 

 

 
 

III. Kalandok 
 
Események a karakterek beavatko-
zása nélkül 
 
1. nap: A cro groniak két pártja között kisebb össze-
csapásokra kerül sor. A kuruzsló, mivel csak néhány 
mágikusan elbűvölt híve van, kénytelen elbariká-
dozni magát a rettegett sötét területen. Telonész 
palotájában közben a katasztrófát túlélők össze-
gyűlnek, majd a szolgák elmenekülnek. Az eleven 

szobrok és a szerelmes háremhölgyek azonban 
szakadatlan hűséggel várják vissza mesterüket. 
 
2. nap: Reggelig visszatérnek az óriásdenevérek, 
így a kuruzsló titkos szövetségeseire, a lovasokra is 
számíthat. Visszaérkezik egy nagyobb portyázásra 
indult különítmény is, akik a törzsfő oldalára állnak. 
(így a törzs eléri teljes, 40 fős létszámát). A tükrön 
keresztül azonban a kuruzsló kifigyeli tervüket, és 
embereivel felmenekül a felszínre. Eközben a kör-
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nyező településeken az elmenekült szolgák beszá-
molnak a katasztrófával kapcsolatos élményeikről. 
 
3. nap: A kuruzsló a romok között véletlenül rátalál 
egy köteg integrátorra, és kitervel egy ügyes gaztet-
tet. Míg a denevérlovasok a hídon feltűnést keltve 
elterelik a figyelmet, ő a ketrecekhez ereszkedve 
kiszabadítja a rabokat, hogy fokozza a zűrzavart. 
Sikeresen ellopózik és elrejtőzik a tükrök termében. 
Amikor a törzsfőnök pihenni tér, csendvarázst vará-
zsol, és egy integrátorral átvágva a kémlelőtükröt 
álmában megöli a törzsfőnököt. 
 
4. nap: Reggelre a kuruzsló átveszi a hatalmat az 
erőd felett. A varázsló haragjától tartva úgy dönt, 
hogy felkészül a vele való összecsapásra, és dene-
vérharcosaival követségbe indul a környező falvak-
ba. Alkut akar kötni a helyiekkel és az itt található 
kalandozókkal. Igyekszik a reformer szerepében 
feltűnni, kész visszaadni a rabokat, a segítőknek 
pedig felajánlja Telonész összes kincsét. 
 
3+1d6. nap: Telonész megjelenik az idézőkörben 
(kivéve 1-es eseten, ekkor örökre eltűnik). 

Ha küldetése sikeres volt (erre 10 x napok 
száma % esélye van), nem törődve semmivel a 
laborjába vonul, elvégez egy bonyolult és ismeretlen 
szertartást, majd kivetíti tudatát. Aki eközben az 
életére tör, annak egy kisebb sebezhetetlenség 
gömbje és hasonló nyalánkságokkal rendelkező 
fanatikus mágussal kell szembenéznie. Ha nem 
akadályozza meg senki a kivetítést, Telonész hát-
ramaradt öreg teste a csere után azonnal meghal. 

Sikertelen küldetés eseten Telonész a rombo-
lást látva dühében először maga is pusztítani kezd, 
de hamar lenyugszik. Igyekszik megtudni, hogy 
pontosan mi történt. A bűnösökön példát statuál, 
majd újra rendet teremt. Másvilági szolgákat idézve 
újra felépítteti palotáját és folytatja kísérleteit, mint-
ha mi sem történt volna. Ha a kuruzslónak nem 
sikerül elég támogatót szereznie a Telonész elleni 
támadáshoz, népével a barlangrendszerek felé 
veszi az irányt. 
 
Lehetséges történetek 
 
Mik lehetnek a kaland főbb irányvonalai? Milyen 
céljai lehetnek a karaktereknek? Rövid összefoglaló 
következik a legnyilvánvalóbb lehetőségekről: 
 
1. Fosztogatás: Ez esetben a karakterek nem akar-
ják tudatosan alakítani Protorosz sorsát, egyszerű-
en csak elvisznek mindent, amit értékesnek talál-
nak, és legyőzik azt, ami ezt meg akarja akadályoz-
ni. 
 
2. A rabok megmentése 
Minden falusi: Megmentésükért 1d10*10 arany 
jutalom jár. A holttestekért ugyan nem jár más csak 
egy korsó sör, de az egyszerű falusiak szemében 
talán kivívja a megbecsülést. 

Iar, a megalázott szolga: Ő egy idegroncs, ha 
a karakterek kiszabadítják, amíg előnyös számára, 
velük tart, de amint tud, elmenekül. 

A krokodillá változtatott harcos: Ha vissza 
tudjak változtatni eredeti alakjába, rendkívül hálás 
lesz, de őrült tervekben nem hajlandó így sem részt 

venni. Egy kevésbe jó megoldás, ha egy emberibb 
testbe vetítik a tudatat, esetleg visszaküldik az idő-
ben. Ha ezek egyiket sem tudjak megvalósítani a 
játékosok, ám a krokodillal összebarátkoznak, az az 
abszurd eset is előfordulhat, hogy jobb híján csatla-
kozik hozzájuk! 

Az elrabolt tudatok: Az összes elrabolt elme 
alapban szeretne visszajutni eredeti testébe. Külö-
nösen a rovar-hüllő lény, ő mindent megtesz ennek 
érdekében. Csak az alaktalan tudós és a láthatatlan 
lopakodó tudja bolygójának koordinátáit, a többiek 
lakhelyét mágiával, a csillagvizsgálóval, esetleg a 
koordináták megfejtésével lehet kideríteni. A spirá-
lokat rajzoló lény származása csak Telonész jegy-
zeteiből tudható meg, az így visszavitt testért csak 
fele jutalom jár. A láthatatlan lopakodó, ha felismeri, 
hogy jelenlegi teste kifejezetten előnyös egyfajta 
„vadászathoz”, akár még itt is akarhat maradni. 
Robak pedig könnyen fellelkesíthető, leginkább 
Tsathoggusz vagy az óriásbékák megemlítésével. 
Telonész legyőzése esetén akár rövid időre fel is 
csaphat kalandozónak, hiszen biztosított számára a 
hazatérés... 

A Dicső faj tagja: A Dicső faj tagja még em-
lékszik évmilliókkal ezelőtti lakhelyére, és a gázve-
zetékeken keresztül leereszkedhet ezekbe a föld-
alatti régiókba, hogy ott kapcsolatba léphessen 
távoli galaxisával. Ebben azonban megakadályozza 
a savval teli medence, amely elpusztítaná, és a 
ventillátor által keltett huzat. Ha a karakterek valami-
lyen módon semlegesíteni tudjak a savat (pl. lúggal, 
mágiával, kimeréssel vagy elvezetéssel), és lelassít-
ják a ventillátort (elektronikusan, mágiával, kiékelés-
sel stb.), akkor a lény távozik, és egy órán belül 
üzenetet küld hazájába. Ez azonban katasztrófához 
vezet, ugyanis a problémát kiküszöbölendő a Dicső 
faj az időben visszafelé módosítja saját történelmét. 
Szigorú időtörvényeik alapján két dolgot tesznek: A 
múltban elhelyeznek egy atombombát a kráter alján 
található betonbunkerben, a jelenben pedig értesítik 
döntésükről a lényt, aki ennek hallatán a történtek 
és a mesélő döntésétől függően a következőket 
teheti: 
 
1d10 Esemény 
1 Feláldozza magát: Megpróbálja megállítani 

az atombombát. Részecskéi beszivárgásá-
val lehet, hogy képes tönkretenni a gyújtó-
szerkezetet, az elektromos  kisü-
lésben azonban vagy elpusztul, vagy bizar-
rabb esetben egybeforr az atombombával! 

2-3 Menekül: Úgy dönt, hogy megpróbál a föld 
sivár mélységeibe húzódni. A bomba pár 
perc múlva felrobban, elpusztítva a hegyet. 

4-7 Lemond: Rájon, hogy a helyzet reményte-
len. Sztoikus nyugalommal várja be a vé-
get. 

8-9 Segít: Megpróbálja figyelmeztetni kiszaba-
dítóit a veszélyre. Ha a karakterek gyorsan 
megértik és azonnal elmenekülnek valami 
gyors eszközzel, túlélhetik. 

0 Kockáztat: Villámgyorsan megpróbálja 
megtalálni a karaktereket, és rávenni őket 
arra, hogy egy emberi lénnyel cseréljék ki a 
tudatat, különben nagy baj lesz! Emberi 
formáját felvéve azonnal megpróbál elme-
nekülni. Amennyiben hozzáférhet 
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teleportációhoz vagy egy óriásdenevérhez, 
lehet esélye. 

 
3. Szövetség 
A törzsfőnök: A vezér félti a hatalmát, ezért bűnba-
kot keres, legyen az a kuruzsló, vagy a betolakodó 
idegenek. Ezért alapjában kifejezetten ellenséges, 
bár tettekkel (mondjuk a kuruzsló elfogásával) eny-
híthető a bizalmatlansága. Még ha a kalandozókat 
el is fogja, az áruló kuruzslóval mindenképpen vé-
gezni akar. 

Az árulók: A kuruzsló célja a törzsfő kivégzése 
a lehető legkevesebb áldozat árán, hiszen az egész 
törzs erejére szüksége van a Telonész elleni me-
rénylethez. Így a kalandozók ideális ágyútöltelékek 
a szemében. Mihelyst tudomást szerez róluk, meg-
próbálja felvenni a kapcsolatot. Minden árat meg-
ígér nekik, aztán ha sikerrel járnak de legyengülnek, 
könnyen elkaphatja őket, és rajuk foghatja a történ-
teket. Ha a kalandozók könnyedén megbirkóznak a 
törzsfőnökkel, akkor pedig segítségüket kéri a 
Telonész elleni harcban. Győzelme esetén hamaro-
san a hegy urává válhat, amely egy sorozatosan 
megbízhatónak és hűségesnek bizonyuló csapatnak 
nem kis szövetséget jelenthet a jövőben. 

Telonész: Ha sikeres küldetésről érkezik visz-
sza, megszállott módon igyekszik végrehajtani a 
szertartását és a kivetítést, minden akadályt a lehe-
tő legegyszerűbben elsöpör. Ha utazása kudarccal 
végződött, és ha a karakterek nem követtek el na-
gyobb bűnöket, Telonész dühe enyhülhet. A jó 
meggyőzőkészség is sokat számíthat ilyenkor. Aján-
lott fokozatok: 
 
1d10 Hatás 
1 Azonnal elpusztításukra tör. 

2 Valamilyen gonosz mágiával szörnyű sors-
ra kárhoztatja őket. 

3 Szolgáivá alázza őket. 
4 Elfogja őket a következő tudatrablásokhoz 

(avagy: kalandozások kucsuluországban). 
5 Megátkozza, majd elkergeti őket. 
6 Mindenüktől megfosztva kipenderíti őket. 
7 Azonnali távozásra szólítja fel őket. 
8 Elbeszélget velük, majd elküldi őket. 
9 Felbérli őket a cro groniak kiirtására. 
0 Egy ideig vendégül látja őket, majd meg-

ajándékozza őket valami - szerinte humo-
ros - aprósággal (pl. Hübrisz koronája) 

 
4. Földalatti kalandozások 
 
A krátertó mellől rejtett járat vezet a föld mélyébe. 
Ebbe az irányba a mesélő szabadon bővítheti a 
kalandot. Javaslatok: 
Klasszikus többszintes barlanghálózat folyókkal, 
élő cseppkövekkel, hallucinogén gombákkal, óriás-
rovarokkal, a renegát cro groniak és Tsathoggua 
borzalmainak közös ivadékaival, lávakúttal és sza-
lamandrákkal, mindenfele barlangi jóval. Vajon igaz 
a pletyka, hogy a földalatti barlangrendszerek jára-
tain át egész Fomalhaut bebarangolható? 
Hová vezet a betonbunker? Csak nem a Dicső faj 
ősi földalatti városába? A parazitáknak gyorsan 
kellett elhagyniuk földalatti lakhelyüket, de vajon 
miért? Természeti katasztrófa fenyegetett, esetleg 
valami meg nagyobb veszély? Fenn áll meg ez a 
veszély? Pontosan milyen testekben éltek a parazi-
ták? Mi történt ezekkel a hátrahagyott hordozótes-
tekkel? Élnek meg? Még mindig működnek elfele-
dett gépezeteik? Mi történik, ha a Mesterséges 
Intelligencia irányította robotvárost a karakterek 
felébresztik? A lehetőségek száma közel végtelen... 

 

 
 

IV. Kiegészítés 
 
Szörnyek és NJK-k 
 
1. Telonész Eranarkhosz: Szigorú és szürke arcú, 
szakállas aggastyán, akinek viselkedésében van 
valami megmagyarázhatatlanul nyugtalanító elem, 
mintha az emberi gesztusokat és szófordulatokat 
nem természetesen, hanem „könyvből”, és ezért 
kicsit bizonytalanul és megkésve használná. Ruhá-
zata gazdag de egyúttal kellemetlenül bizarr, vélet-
len irányokba vezető kacskaringós hímzésekkel és 
túlzottan mély (?) színekkel, amelyek mintha a ruha 
alatt vagy azon túl létező mélységi terek látszatát 
keltenék (??), amelyekben hatalmas, buborékszerű 
formák közlekednek lassú eleganciával (???). A 
részletek természetesen csak hosszabb megfigye-
léssel tűnnek föl. 

Telonész a felsoroltakon és a kalandban leírta-
kon kívül további varázseszközökkel és kincsekkel 
is rendelkezik Protorosz itt nem tárgyalt mélységei-

ben, és a memorizált varázslatokon kívül egyéb 
mágikus eljárásokat is ismer. Umr a Tavil (szó sze-
rint: „Nincs Béke a Kapuknál”, más néven a Fátylas 
Isten), egy csillagközi űrben tanyázó absztrakt és 
iszonyatos entitás követője. 
 
Telonész Eranarkhosz: Varázsló 11; VO 23 (védő 
karpánt VO 20, védőgyűrű +3); Mozgás 
30’/Levitáció 20’ vagy Repülés 60§ (AG öv); Tám +5 
tőr 1d4 + méreg (Nehéz, 2d4 Egs/2d4 Egs és erős 
hallucinációk); +5/+3/+9; 11/9/14/18/16/9; KG. 
esszencia (kék*2, vörös, bíbor, fehér, negatív*2), 
kristálygömb, akvasztel 
Varázslatok: 0: 7, 1: 6, 2: 6, 3: 5, 4: 3, 5: 2; NF 
13+szint; 0: fény, mágia érzékelése*3, mágia olva-
sása*2, méreg érzékelése, táncoló fények, trükkök; 
1: altatás, azonosítás, hasbeszélés, láthatatlan 
szolga, pajzsvarázs, pókmászás, személyi bűbáj*2, 
színes permet*2, Tensor lebegő korongja, tollhullás; 
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2: fantomkéz, feledés, gyengítő sugár, hipnotikus 
minta, láthatatlanság, láthatatlanság érzékelése, 
levitáció, örök sötétség, reverzió, Tahssa ellenállha-
tatlan szörnyű nevetése*2, tárgy meglelése, varázs-
száj; 3: bénítás, gázforma, holtak animálása, mágia 
megszüntetése, nyelvek beszélése, sugallat, szélfal, 
Tahssa tébolyult tarantellája, távollátás, védelem a 
közönséges lövedékektől, vámpirikus érintés; 4: 
átok*2, félelem, hallucináció területe, a sebezhetet-
lenség kisebb gömbje, tűzbűbáj; 5: árnyak megidé-
zése, küldetés, a rettenetes mélységi varázslat, 
síkokon túli kontaktus, teleport. 
Speciális erő Umr a Taviltól: végveszélyben a köpe-
nyét befordítva elmenekülhet egy idegen térbe, 
diszharmónikus csilingelést és szétpattanó, olajos-
színes buborékokat hagyva maga után (3d4 bubo-
rék, hangjuk egyenként 1d3 pontot sebez). Ez a 
transzferencia szennyes-csápos szörnyűséggé 
változtatja Telonészt, és ha egyszer visszatér, na-
gyon megjárják, akik szembekerültek vele. 
Hp 43 
 
2. Cro Groniak: Ezek az elkorcsosult lények egy 
egykoron volt szépreményű faj leszármazottjai. Az 
ősi erőd valamikor fontos feladatot láthatott el, mert 
őrzői generációkon át fanatikus hittel védték a he-
gyet és figyelték a vulkánt. Hogy pontosan mitől 
tartottak, mára mar elfeledtek. Évszázadok teltek el, 
s időközben céljukat elfeledve a cro groniak hanyat-
lásnak indultak. Ha Telonész nem választja lakóhe-
lyéül a Protorosz kráterét, a vérfertőzés és az 
állatiasodás valószínűleg nemzedékeken belül vég-
zett volna velük. A varázsló jelenléte, személyes 
karizmája és láthatólagos hatalma azonban fel-
élesztette e primitív lényekben a lelkesedést, és az 
emberrablások során hamar rákaptak a vérontás 
ízére. 

Átlagmagasságú, ám görnyedten járó emberek 
hosszú karokkal, feltűnően lapos orral. Bőrük sá-
padt, kinézetük ápolatlan, szemükben primitív düh 
villog. Egykoron kiváló minőségű, ám mára már 
foszladozó ruhákat, innen-onnan összeszedett 
rozsdás eszközöket használnak. Hozzá vannak 
szokva a sötétséghez, így nagyban hagyatkoznak 
hallásukra. Lakhelyüket kiválóan ismerik, és ösztö-
nösen jó taktikai érzékkel rendelkeznek. A harcban 
vadak, de nem vállalnak feleslegesen kockázatot, 
babonás természetük miatt pedig a mágia félelem-
mel tölti el őket. Nyelvük a görög egy jelentősen 
leegyszerűsödött változata, brutálisan szókimondó 
de katonásan tömör megfogalmazásokkal, felszólí-
tásokkal. „Kephosz Szkaphé Euné”  kiáltással, vi-
csorogva vonulnak hadba. 
 
A törzsfőnök erői: 40 harcos; 1 bajnok; 1 tiszt (a 
törzsfő fia); vad kutyák (14.). Stratégiai jellemzők: 
számbeli fölény; az erőd nagy részének uralma + 
útvesztő, galéria. 

A törzsfőnök gyanakvó es kisstílű fajta, egyálta-
lán nem az a félelmetes ellenfél. Öregedésével 
fokozatosan elvesztette türelmét és kontrollját a 
törzs felett, mára egy üvöltöző kiskirállyá változott, 
akitől népe tart, de már nem eléggé ahhoz, hogy ne 
szabotálja el parancsait: ezért az általa irányított 
támadások alacsony hatékonyságúak, az embe-
rek morálja alacsony. Legidősebb fia vele ellentét-

ben kiváló vezető; az irányítása alatti harcosok 
minden parancsának engedelmeskednek. 
 
Cro Groni harcosok (40): Barbár 1+1; VO 11 
(Ügy); Mozgás 30’; Tám +2 balta 1d6+1 vagy +2 tőr 
1d4+1 vagy +2 lándzsa 1d8+1 vagy +2 buzogány 
1d8+1 vagy +2 csákány 1d6+1 vagy +2 parittya 
1d4+1; +4/+2/+2; S. 
Hp 13  11  7 
 6  7  8 
 10  7  13 
 9  7  5 
 9  11  5_ 
 4  12  5 
 7  9  13 
 10  2  5 
 5  12  8 
 6  6  11 
 7  9 
 8  4 
 13  8 
 7  3 
 12  7 
 
Cro Groni bajnok (1): Barbár 2+2; VO 12 (Ügy); 
Mozgás 30’; Tám +4 kétkezes csatabárd 1d12+3; 
+5/+3/+3; KS; koponya-sisak, egyébként őrült és 
anyaszült meztelen. 
Hp 20 
 
Cro Groni tiszt, a törzsfőnök fia (1): Barbár 2+2; 
VO 19 (Ügy, láncvért, nagy fémpajzs); Mozgás 20’; 
Tám +4 buzogány 1d8+2; +5/+3/+3; S. 
Hp 17 
 
Kutyák (3): Sz 2+1; VO 12; Mozgás 40’; Tám +3 
harapás 1d6+1; Spec ledöntés; +4/+4/+1; S. 
Hp 12 
 17 
 7 
 
Törzsfőnök (1): Barbár 4+2; VO 18 (Ügy, láncing, 
nagy fémpajzs); Mozgás 30’; Tám +6 lándzsa 
1d8+3; +7/+4/+4; KS. 
Hp 35 
 
A kuruzsló erői: 6 elbűvölt harcos; a 3 denevérlo-
vas, mint titkos szövetséges; óriás- (I.) és vérszívó 
(15.) denevérek. Stratégiai jellemzők: Kisebbség; 
rettegett területen védekezik; mágia; titkos szövet-
ségesek és menekülési útvonal + sötét termek, 
piócaverem, tükrök terme, széfajtó. 

A kuruzsló kisstílű, de a vészhelyzetben minden 
keze ügyébe kerülő eszközt felhasználó, ördögien 
ravasszá váló fickó. Számíthat szolgáira, mágikus 
eszközeire (18.) és helyismeretére. 
 
Elbűvölt Cro Groni harcosok (6):  
Hp 13  8 
 9 
 12 
 12 
 5 
 
Denevérlovasok (3): Barbár 2+2; VO 14 (Ügy, 
nagy fapajzs); Mozgás 30’; Tám +4 lándzsa 1d8+2; 
vagy +4 hosszúíj 1d8; Spec: egy csontsíppal 1d6 
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körön belül magukhoz képesek hívni hátasukat; 
+5/+3/+3; S. 
Hp 26 
 26 
 17 
 
Óriásdenevérek (4): Sz 4+1; VO 15; Mozgás 20’, 
repülés 40’; Tám +5 harapás 1d8+1; +5/+5/+2; S. 
Hp 21 
 17 
 17 
 21 
 
Vérszívó denevérek (6): Sz 1+3; VO 13; Mozgás 
Repülés 40’; Tám +4 harapás 1d4+ráakaszkodás; 
Spec vérszívás 1d4/kör; +0/+5/+3; S. 
Hp 6  11 
 8 
 11 
 7 
 6 
 
Kuruzsló: Pap (Mereszkán) 3/Varázsló 2; VO 10; 
Mozgás 30’; Tám +6 rövidkard 1d6+3+ Fegyvermé-
reg II. (Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp); +4/+1/+6; 
18/11/12/15/9/12; KS. 
Varázstárgyak (18.-ból): súlyos sebek gyógyítása 
ital, pókmászás olaj, átváltoztatás pora, Három 
varázslói tekercs (holtak animálása, szélfal, mágia 
megszüntetése). 
Papi varázslatok: 0: 4, 1: 2, 2: 1; NF 10+szint; 0: 
fény*3, mágia érzékelése; 1: kisebb sebek gyógyí-
tása, menedék; 2: bénítás. 
Varázslói varázslatok: 0: 4, 1: 3; NF 12+szint; 0: 
fény, mágia érzékelése, mágia olvasása, méreg 
érzékelése, táncoló fények*2, trükkök*2; 1: altatás, 
pajzsvarázs, színes permet. 
Hp 25 
 

 

Szerzői jegyezetek 
 
Célok 
A kötelező jellegű tisztelgések mellett szerettem 
volna megmutatni, hogy kezdő szintű karaktereknek 
is lehet többet nyújtani a „szoba-ork-alma” kombiná-
ciónál. Emellett célom volt még a klasszikus labirin-
tusalapú modulok rekapitulációjában való részvétel, 
illetve a pulp fantasy népszerűsítése. Remélem 
sikerrel jártam. 
 
Ajánlott irodalom 
Gygax, Gary: S3 - Expedition to the Barrier Peaks 
(kalandmodul) 
Howard, Robert Ervin: Vörös szegek (sword & 
sorcery) 
Lovecraft, Horward Philips: Árnyék az időn túlról 
(science fantasy) 
Sztrugackij, Arkagyij és Borisz: Piknik az árokpar-
ton (apokaliptikus scifi) 
Verne Gyula: Hódító Robur; A Világ Ura 
 
Linkek 
Kard és Mágia 

- A Kard és Mágia szerepjáték honlapja: 
http://fomalhaut.rpg4.me/ 

- A Kard és Mágia szerepjáték fóruma: 
http://forum.rpg.hu/index.php?showtopic=1
5079 

 
Angol nyelvű old school fórumok és blogok: 

- Dragonsfoot: http://dragonsfoot.org/ 
- Original D&D közösség:  

http://odd74.proboards76.com/ 
- Knights & Knaves:  

http://knights-n-knaves.com/ 
- Philotomy OD&D összefoglalója:  

http://www.philotomy.com/#overview 
- Grognardia blog:  

http://grognardia.blogspot.com/ 

 

Vége 
 

 
 

Jogi Függelék 
 
This version of Protorosz Szentségtelen Titkai is done 
under version 1.0a of the of the Open Game License, below, 
by permission of Wizards of the Coast, Inc.  
Notice of Open Game Content: This product contains 
Open Game Content, as defined in the Open Game Li-
cense, below. Open Game Content may only be Used under 
and in terms of the Open Game License. 
Designation of Open Game Content: All text containing 
game-related content within this book is hereby designated 
as Open Game Content, subject to the Product Identity 
designation below. 
Designation of Product Identity: The following are hereby 
designated Product Identity, as per section 1(e) of the Open 

Game License: all artwork, illustrations and maps or other 
visual references, plot elements, description of geographic 
features or areas, and all text not specifically designated as 
Open Game Content, or data derived from OGL licensed 
material. 
 
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, 
Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc. ("Wiz-
ards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: (a) "Contributors" means the copyright 
and/or trademark owners who have contributed Open Game 
Content; (b) "Derivative Material" means copyrighted mate-
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rial including derivative works and translations (including into 
other computer languages), potation, modification, correc-
tion, addition, extension, upgrade, improvement, compila-
tion, abridgment or other form in which an existing work may 
be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to 
reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly 
display, transmit or otherwise distribute; (d) "Open Game 
Content" means the game mechanic and includes the meth-
ods, procedures, processes and routines to the extent such 
content does not embody the Product Identity and is an 
enhancement over the prior art and any additional content 
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, 
and 
means any work covered by this License, including transla-
tions and derivative works under copyright law, but specifi-
cally excludes Product Identity; (e) "Product Identity" means 
product and product line names, logos and identifying marks 
including trade dress; artifacts; creatures; characters; sto-
ries, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, 
language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic 
and other visual or audio representations; names and de-
scriptions of characters, spells, enchantments, personalities, 
teams, personas, likenesses and special abilities; places, 
locations, environments, creatures, equipment, magical or 
supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic 
designs; and any other trademark or registered trademark 
clearly identified as Product identity by the owner of the 
Product Identity, and which specifically excludes the Open 
Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names, 
mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to 
identify itself or its products or the associated products 
contributed to the Open Game License by the Contributor; 
(g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, 
edit, format, modify, translate and otherwise create Deriva-
tive Material of Open Game Content; (h) "You" or "Your" 
means the licensee in terms of this agreement.  
2. The License: This License applies to any Open Game 
Content that contains a notice indicating that the Open 
Game Content may only be Used under and in terms of this 
License. You must affix such a notice to any Open Game 
Content that you Use. No terms may be added to or sub-
tracted from this License except as described by the License 
itself. No other terms or conditions may be applied to any 
Open Game Content distributed using this License.  
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Con-
tent You indicate Your acceptance of the terms of this Li-
cense. 
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing 
to use this License, the Contributors grant You a perpetual, 
worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact 
terms of this License to Use, the Open Game Content. 
5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
contributing original material as Open Game Content, You 
represent that Your Contributions are Your original creation 
and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed 
by this License. 
6. Notice of License Copyright: You must update the 
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the 
exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game 
Content You are copying, modifying or distributing, and You 

must add the title, the copyright date, and the copyright 
holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original 
Open Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any 
Product Identity, including as an indication as to compatibil-
ity, except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of each element of that Product 
Identity. You agree not to indicate compatibility or co-
adaptability with any Trademark or Registered Trademark in 
conjunction with a work containing Open Game Content 
except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game 
Content does not constitute a challenge to the ownership of 
that Product Identity. The owner of any Product Identity used 
in Open Game Content shall retain all rights, title and inter-
est in and to that Product Identity. 
8. Identification: If you distribute Open Game Content You 
must clearly indicate which portions of the work that you are 
distributing are Open Game Content. 
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents 
may publish updated versions of this License. You may use 
any authorized version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally distributed 
under any version of this License. 
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this 
License with every copy of the Open Game Content You 
Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or 
advertise the Open Game Content using the name of any 
Contributor unless You have written permission from the 
Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply 
with any of the terms of this License with respect to some or 
all of the Open Game Content due to statute, judicial order, 
or governmental regulation then You may not Use any Open 
Game Material so affected. 
13. Termination: This License will terminate automatically if 
You fail to comply with all terms herein and fail to cure such 
breach within 30 days of becoming aware of the breach. All 
sublicenses shall survive the termination of this License. 
14. Reformation: If any provision of this License is held to 
be unenforceable, such provision shall be reformed only to 
the extent necessary to make it enforceable. 
 
15. COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the 
Coast, Inc. 
System Reference Document Copyright 2003, Wizards of 
the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip 
Williams, based on original material by E. Gary Gygax and 
Dave Arneson. 
Kard és Mágia © Copyright 2008 by Gabor Lux. 
Kard és Mágia: Szörnyek és Kincsek © Copyright 2008 by 
Gabor Lux.  
Kard és Mágia: Mesélői Irányelvek © Copyright 2008 by 
Gabor Lux. 
Pazuzu Temploma © Copyright 2008 by Gabor Lux. 
Törött Puszták © Copyright 2008 by Gabor Lux. 
Protorosz Szentségtelen Titkai © Copyright 2008 by 
Hartyándi Mátyás. All rights reserved. 
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