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Háttér 
 
Arun-Kha a tudomány és gazdagság városa volt a 
háború előtt. A birtokukban lévő hatalmas tudást a 
Nagy Könyvtárban gyűjtötték és rendszerezték, 
ahova csak a könyvtárosok léphettek be, így az 
érdeklődőknek mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk 
az áhított tudás megszerzése érdekében. A konti-
nens keleti partjának birodalmai és uralkodói gyak-
ran kérték tudósaik és bölcseik tanácsát, ezáltal a 
vidék politikai életébe is jelentős beleszólásuk volt. 
Előnyös szövetségeket kötöttek, és erős kapcsolatot 
építettek ki a szomszédos Tolwu királysággal, ahol 
a Delowan család uralkodott.  

Lakói semmiben sem szenvedtek hiányt, talán 
éppen ezért kezdték félreértelmezni istenük, 
Fourgának a büszkeség és gőg urának tanításait. 
Elutasítóak lettek és egyre inkább felsőbbrendűnek 
érezték magukat. Ebben a züllött, dekadens társa-
dalomban könnyen tört utat magának a káosz, ami 
egyre több hívet szerzett magának. A káosz fertőzte 
város lakói a gonosz oldalán harcoltak a háborúban, 
amely az egész kontinenst lángba borította.  

A háborút Arun-Kha ellen csak a környéken 
élők összefogásával tudták megnyerni, melyben 
nagy szerepe volt Tolwunak. Az akkori uralkodó 
rengeteg zsoldost toborzott, hogy szembeszálljon 
áruló testvérvárosukkal. Hatalmas veszteségekkel, 
de végül sikert arattak. Sokáig azonban nem örül-
hettek a békének, mert a sok feladat nélkül maradt 
zsoldos szervezkedni kezdett, míg egy éjszaka 
Landa tábornok katonai puccsot hajtott végre és 
mind egy szálig kiirtotta az uralkodó Delowan csalá-
dot. Grófi rangba emelte magát és kőkemény dikta-
túrába vezette a megtört országot és lakóit. Ezen 
események árnyékában nem fordult nagy figyelem a 
parlagon maradt Arun-Kha iránt, amit sűrű tejfehér 
köd borít a csaták óta és az elmúlás szaga messzire 
rettenti a tiszta szívű embereket. Mert bár végül 
elbuktak, de városuk romjai közt még mindig sok 
nyughatatlan lélek bolyong és rengeteg kincs pihent 
háborítatlanul. 

Azonban néhány évtized múlva megjelentek a 
környéken a pénzsóvár kalandozók és módszere-
sen elkezdték átvizsgál az elátkozott várost. Sokan 
nem tértek vissza, mások félelmetes lényekről és 
szellemekről számoltak be, de volt akinek a mérhe-
tetlen gazdagságot hozta az expedíció. Éppen ezért 
soha nem fogytak el a kísérletezők. 

Csaknem 200 évvel a háború után a környéken 
telepedett le Argonessen a varázsló, aki hamar 
rájött, mekkora veszélyt jelentenek a romok. Több 
expedíciót is indított a romvárosba, és sajnos be-
igazolódni látszott félelme. A felelőtlen kincsvadá-
szok a viszonylag épen maradt könyvtárat is kifosz-
tották, ezzel rengeteg gonosz és ártó tudást szaba-
dítottak újra a világra. Arról nem is beszélve, hogy a 
könyvtárban valami ébredezett. A varázsló hosszas 
kutatásba kezdett, melynek végén megalkotott egy 
eljárást, amivel végleg le kívánta zárni a könyvtárat. 
Tanítványával ketten indultak a városba, de 4 nap 
múlva egyedül tért vissza hegyek között lévő tor-
nyába. A kíváncsiskodóknak csak annyit mondott, 
hogy sikerült lezárnia a könyvtárat. Ezután meggyö-
törten elzárkózott tornyában. 

Lassan Argonessen cselekedete homályba 
vész, viszont a kincsvadászokból mindig akadnak 
próbálkozók, akik vagy sikerrel járnak, vagy többé 
nem kerülnek elő a romvárosból. 

 
Kalandötletek 
 
Természetesen maga a város felkutatása is elég 
csábító, azonban néhány egyéb indok is a vidékre 
sodorhatta a kalandozókat: 

- Tolwu jelenlegi grófja Sirphet Landa egy 
gyilkos labirintus építését tűzte ki céljául, 
aminek elkészítéséhez keres 
kalandozókat. 

- Magas vérdíjat (300 at) tűztek ki egy 
Prichas nevű gonosz papra, aki a 
környéken rejtőzik. 

- Jó jellemű karakter esetén valamelyik 
varázsló, vagy vallási szervezet a 
romvárosban lévő Káosz esszencia (ld. 
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függelék) begyűjtésére adott megbízást, 
amit vagy nekik kell leszállítani, vagy 
azonnali hatállyal meg kell semmisíteni. 
Erre a célra egy fénylő fiolával is ellátják a 
megbízottat. 

- Gonosz jellemű karakter esetén Káosz 
esszencia (ld. függelék) begyűjtésével van 
megbízva egy gonosz szervezet, vagy 
démon által, amit mindenáron el kell juttatni 
a megbízójának, esetleg a feladata a 
városban munkáló gonosz hatalom 
megsegítése. 

 
 

Ornos 
 
Ornos, a város romjaitól északra fekvő kis bányász-
falu. Az évek alatt ez a kis falu lett a kincskeresők 
kiindulópontja, bár manapság már alig-alig jönnek 
erre ilyen céllal.  A fővárostól Tolwu-tól számítva jó 
háromnapi lovaglásra van, így nagy valószínűség-
gel éjjel érik el a települést a karakterek. A dombok 
között haladva, azonban néhány alakba botlanak a 
természetellenesen fehér ködtől takarva a faluba 
vezető úton. A furcsa alakok Zombik, és feladatuk 
az arra járók elpusztítása. 
 
Zombik  (5): Szint: 2+1 VO: 12 Mozgás: 20’ Táma-
dás: +3 ütés 1d8+1 Spec: immunis az elmét befo-
lyásoló varázslatokra, lassú; +4/+0/+1 
Hp 5 
 13 
 17 
 4 
 14 
 

A zombik ránézésre falusiak lehetnek, ám ket-
tőn közülük ősrégi sárgás ruhák vannak, elmosódott 
címerrel a mellrésznél. A címer alapos vizsgálattal 
beazonosítható a hozzáértőknek. Három domb, a 
középsőn egy citadella, előttük pedig Arun-Kha 
kapuja. 

A kis akadály leküzdése után pár perc múlva 
elérik Ornos-t.  A falu meglehetősen leromlott álla-
potban van.  A bevezető úton három lándzsával 
felfegyverkezett alak álldogál, a házak ajtaja és 
ablakai be vannak reteszelve. A három alak a helyi 
milícia tagja, akik kellőképpen meg vannak ijedve az 
idegenek érkezésekor. Nagy kő esik le a szívükről, 
mikor meglátják a karaktereket. Készségesen vála-
szolnak a feltett kérdésekre, majd a falu központjá-
ban lévő Csákányos fogadóhoz irányítják őket. Amit 
el tudnak mondani, hogy mostanában élőhalottak 
zargatják éjszaka a falut és lakóit, valamint egy 
csúnya afférjuk volt egy szektával, akinek vezetője 
köztiszteletben álló emberként tevékenykedett a 
faluban.  

A falu éjszaka teljesen kihalt, csak a járőröző 
milícia van az utcákon. A főtéren áll a kaszárnya, 
valamint az említett Csákányos fogadó, aminek 
ajtaja és ablakai szintén be vannak zárva, de bent-
ről fény és hangok szűrődnek ki. Ha bekopognak a 
fogadó ajtaján, egy kis kémlelőnyíláson néz ki a 
fogadós, majd beengedi őket. Bent csak néhány 
szolgálaton kívüli katona, lézeng meg a fogadós. 
Lejjebb található a falu térképe, az érdekesebb 
helyszínek és személyek leírása. 
 
Néhány pletyka, és hír, amiket a falusiaktól lehet 
megtudni (d10): 

1. A szellemvárost már évekkel ezelőtt kifosz-
tották, felesleges kockáztatni. (Hamis ) 

2. A városban a nagy háború elesettjeinek 
szelleme, és nyughatatlan lelkei bolyong-
nak. (Igaz) 

3. A szekta tagjai mind egy szálig elégtek a 
tűzben. (Hamis ) 

4. Az élőhalottak azért zargatják a falut, mert 
innen indulnak a kalandozók fosztogatni 
sírhelyüket. (Hamis ) 

5. Burvan-t a fogadóst többen látták a szekta 
házánál néha megjelenni. (Igaz) 

6. A szellemvárosban lévő könyvtárat egy 
öreg varázsló próbálta kifosztani, azóta 
rosszabbra fordultak a dolgok. (Hamis ) 

7. Egy hete kalandozók érkeztek a faluba, 
akik szintén a szellemvárosba tartottak. 
(Igaz) 

8. Nem kell aggódni, az erősítés már úton 
van, akik majd elintézik az élőhalottakat. 
(Hamis ) 

9. Egy délire lévő faluban is furcsa dolgok tör-
téntek. Állatok tűntek el, majd az egyik 
földműves családját szétmarcangolva talál-
ták meg. A férfinek nyoma veszett. (Igaz) 

10. Az elöljárónak is köze lehet az ügyhöz, vé-
gül is ő engedte letelepedni a papot. (Ha-
mis ) 

 
1. Kaszárnya: A falu közepén áll egy kétszintes kő 
torony, a helyőrség szállása. Tetején őrszem figyeli 
a falut éjjel-nappal. A falu éber őrei nem hivatásos 
katonák, csupán besorozott falusiak, akik milíciában 
vigyázzák a rendet. Állandó szolgálatban 20 fő van, 
akik a város két útját őrzik, valamint háromfős osz-
tagokban járőröznek a környéken. Szinte kivétel 
nélkül mind félnek az élőhalottaktól, legfeljebb akkor 
bocsátkoznak velük harcba, ha a falut közvetlenül 
fenyegetik. 
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Vezetőjük Heseus a veterán katona, aki itt te-
lepedett le a hosszú, csatározásokkal töltött évek 
után. Erőskezű és akaratú jó katona, próbálja ösz-
szefogni a falu védőit és elszántan harcol, ha csatá-
ra kerül a sor. Lehet vele tárgyalni, szívesen el-
mondja a környék híreit, és a furcsa eseményeket, 
amik egy hete történtek (ld. szekta). Nagy problémá-
ja, hogy az elmúlt héten több futárt is küldött a fővá-
rosba erősítésért, de erősítés nem érkezett és a 
futárok sem tértek vissza. Ha a kalandozók hajlan-
dóak segíteni és elviszik az üzenetet Tolwuba, ak-
kor a parancsnokságon számíthatnak némi honorá-
riumra (20 at). A három napos út első napján fény 
derül a rejtélyre, ugyanis 5 ember próbálja meg 
feltartóztatni őket, akik ha közel kerülnek a csapat-
hoz, felfedik démoni kilétüket és rátámadnak a csa-
patra. Ők a szekta őrszemei, akik az utat figyelik, 
nehogy eljusson a hír a fővárosba. 

Milícia (20): Szint Harcos 1; VO 13 (bőrvért, kis fa 
pajzs); Mozgás 30’; +1 lándzsa 1d8+3; +2/+0/+0. 

Heseus: Szint Harcos 3+1; VO 17 (láncing, nagy 
fémpajzs, Ügy) Mozgás 30’; Tám +4 hosszú kard 
1d8+3; +4/+2/+2; SJ 
Hp 19 

Kultista (5):  szint 2+2; VO 14 (démoni páncél, 
Ügy); Mozgás  30’; Tám +4 karom 1d6+2; +5/+5/+2; 
KG (ld. függelék) 
Hp 13 
 12 
 16 
 12 
 13 

2. Csákányos fogadó: A megmaradt közösségi élet 
központja. Általában szolgálaton kívüli milicisták 
próbálnak felejteni esténként, a bányászok és föld-
művesek inkább családjaik körében vészelik át az 
éjszakákat. Nappal többen megfordulnak errefelé, 
reggelente megvitatják a híreket, mielőtt munkába 
indulnának a délre lévő bányába, vagy a földekre 
dolgozni. A fogadós Burvan egy megkeseredett 
ember, aki a szektával történt felfordulás után holtan 
találta családját. Azóta komor, magába forduló. 
Szállást és ellátást tud biztosítani, de ha látja az 
utazókon hogy tehetősek, kicsit felsrófolja az árakat. 

Burvan valójában a szekta tagja, saját kezével 
vetett véget családtagjai életének, jelenleg a bujkáló 
szektavezérnek, Prichas-nak jelent, a pap jobb 
kezének (Gembe) segítségével, aki két-
háromnaponta belopakodik a faluba és Burvan 
beszámol neki a történtekről. Akárcsak a többi 
kultistának, neki is démoni hatalma van, mellkasán 
félelmetes pentagramma (amit rendkívüli odafigye-
léssel titkol). Veszély, vagy támadás esetén átalakul 
vörös bőrű, karmos démoni lénnyé. 

Burvan:  szint 2+2; VO 14 (démoni páncél, Ügy); 
Mozgás  30’; Tám +4 karom 1d6+2; +5/+5/+2 (ld. 
függelék) 
HP 13 

3. Az elöljáró háza: Doug Smill a falu elöljárója, 
bármiben készséggel segít a kalandozóknak, ha 
hajlandóak segíteni a falun. Amit fel tud ajánlani a 
karaktereknek, ha ígéretet tesznek a szekta felszá-
molására, az a díjmentes szállás, valamint néhány 
felszerelés a kaszárnyából (lándzsák, néhány buzo-
gány, kis pajzs, és két bőrpáncél). 

Az idős bányász is elmondja a történetet a 
szektáról. Régóta él itt, így be tud számolni pár 
expedícióról is akik Arun-Kha-ba indultak. Az oda 
indulók fele tért vissza, és nekik is csak egy része 
számolhatott be anyagi haszonról. Amiben minden 
visszatérő beszámolója megegyezik, hogy rendkívül 
félelmetes és gonosz hely a romváros. A legutolsó 
kalandozó csapat alig egy hete indult a városba, 
őket azóta nem látták.  
 
4. A leégett ház (a szekta): Néhány hónapja egy 
köpenyes alak érkezett Ornosba. Vagyonosnak tűnt, 
és ki is bérelte az egyik üresen álló házat, Prichas-
ként mutatkozott be. Közlékeny, segítőkész és 
megnyerő volt, így hamar tisztelni kezdték az embe-
rek. Gyakran jártak hozzá beszélgetni, rendszere-
sen tartott esteket, ahol sokan megjelentek. Volt 
vele egy szótlan, jelentéktelen fickó, aki vele lakott a 
házban, valami szolga lehetett. Aztán elkezdtek 
eltűnni a falusiak. Aggasztó hangok hallatszódtak a 
házból, és akik Prichas-hoz jártak, gyökeresen 
megváltoztak. Agresszívek és ingerlékenyek lettek, 
nem látták el napi feladatukat. Egyik este megelé-
gelték a lakók a furcsa kompániát, és rájuk törtek a 
házban. Éppen az egyik eltűnt kislányt áldozták fel a 
pincében. Nagy csata kezdődött, aminek az lett a 
vége, hogy a falusiak rájuk gyújtották a házat. De 
mikor elült a tűz, nem találtak holttesteket. A rette-
netes este utána pár nappal kezdődött a falu rém-
álma. Esténként Zombik kószálnak a környéken, és 
néha furcsa alakokat is látnak ólálkodni. Aki nem 
elég elővigyázatos, annak másnapra hűlt helye. 

Prichas és szektája a romvárosban húzta meg 
magát. Túl korán lelepleződött, így bosszút forral a 
falu ellen. Az általa készített élőhalottakkal, és a 
romvárosban lévőkkel ostromolja a falut, miközben 
5 kultista az északra menő utat és a környéket fi-
gyeli, elkapva a futárokat. A romváros nyugati szé-
lén ütött tanyát, mélyebbre ő sem merészkedett. 

A leégett házat átvizsgálva nehéz megfigyelés 
próbával észrevehető egy csapóajtó a romok alatt. 
Az ajtó alatt egy kézzel vájt menekülőút vezet kelet-
re, a dombok közé. Ezen keresztül menekültek el, 
mikor lebuktak. 
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Arun-Kha 
 
A szellemvárost nem nehéz megtalálni. Ornos-tól 
délre, jó fél napos járásra található. A faluból bárki 
útba tudja igazítani őket. Jó darabon a bányák felé 
kell haladni, majd a bányák mellett tovább délre a 
régi úton, ami mára csak egy vékony ösvény. 

A romvárost észak felől érik el, így a dombok 
közül kikanyarodva feltárul a hatalmas kapu és a 
három domb által körülölelt valaha dicső és fényűző 
város. A falak a dombokon húzódtak, de mára már 
csak szakaszokban állnak eredeti méretükben, a 
legtöbb helyen csupán néhány kopott kő látszik ki a 
fű közül. Az északi kapuhoz nyugatról csatlakozik a 
nagy út, ami már csak néhány kifordult kockakőből 
áll. A kapu csodával határos módon maradt ép, de 
így még inkább félelmetesen torz mementója a 
rettenetnek, ami valaha itt történt. A völgybe tekint-
ve látszik a rettenetes pusztítás amit az ostrom 
okozott, valamint az azóta eltelt évszázadok rombo-
ló ereje. A külváros romjai jól kivehetőek, de beljebb 
természetellenes fehér köd terül a városra, csak 
néhány magasabb épület csúcsa látszik ki belőle. 

A környék eleve félelmet kelt minden élőben, 
de a kapun átlépve, vagy a városfal romjain átmen-
ve a borzongás nyilvánvalóvá válik. A város három 
veszélyességi zónára van osztva. A zóna a köz-
ponttól kiindulva, nagyjából egyenlő távolságra lévő 
koncentrikus körökben érvényesül. A zónákba érke-
ző élőlényeknek a területre jellemző véletlen talál-
kozásokkal, és túlvilági rettenettel kell szembenéz-
niük, amikre az alábbi általános szabályok vonat-
koznak: 

- Minden zónának van egy félelemkeltő ha-
tása, ami ellen sikeres mentődobást kell 
tenni, különben negatív hatások érvénye-
sülnek. Általánosságban elmondható, hogy 
a gonosz jellemű karakterek +1, míg a jó 
jelleműek -1 módosítót kapnak a félelem 
elleni mentődobásra. 

- A véletlen találkozás táblázat tetszőlege-
sen használható a kaland menetéhez és a 
játékosok hangulatához igazítva. A túl sok 
véletlen találkozás ellaposíthatja a kalan-
dot és sokkal nagyobb veszélyekbe is so-
dorhatja a kalandozókat. A véletlen talál-
kozás tábla mellett lévő zárójeles időtartam 
a javasolt találkozásdobást jelöli. Zónán-
ként azért legalább egy találkozást dob-
junk, csak a figyelem fenntartásáért. A spe-
ciális találkozások egy része a helyszínek-
nél kerül kifejtésre. Ezt az adott helyszín 
száma jelzi a találkozásnál. 

- A zóna kincs táblázatánál található, hogy 
adott kutatással töltött idő alatt mennyi ér-
téket sikerül összevadászniuk a romokból. 
Ez az idő jelentősen növeli a kockázatot, 
így ha a csapat nagyon elmerül a kutako-
dásban, jogosan dobjunk a véletlen talál-
kozások táblázaton, csak szemléltetve, 
hogy a romvárosban töltött minden percnek 
megvan a veszélye. 

 
 

I. Zóna 
 
Határa a városfaltól indul, és nagyjából a város 
külső harmadában érvényesül. Aki átlépi a határt, 
könnyű akaraterő mentődobást kell dobnia, külön-
ben a félelem úrrá lesz rajta, és minden dobására -2 
módosítót kap, amíg sikeresen meg nem dobja a 
célszámot (10 percenként lehet próbálkozni). Aki 
sikeresen megdobja a mentődobását, csupán nyug-
talanná és feszültté válik a romvárostól. A zónában 
gyér köd nehezíti a látást, 500m-re korlátozva a 
látótávolságot. 
 
Véletlen találkozások /d6/ (2 óra): 
1: Sűrűsödő köd: 300m látótávolság 
2-3: d4+2 csontváz 
4: d4+2 zombi 
5-6: Speciális /d6/ 
 1: Alleers /1. helyszín/ 
 2-3: Kereskedő útjelzés /2. helyszín/ 
 4 Erik /6. helyszín/ 
 5: Rothadásféreg egy holttestben, 

aki a testhez érőre veti magát. 
Kincs : 1000 at értékű gyűrű, 
10at, 25el 

 6: Kalandozók /7. helyszín/ 
 

Kincs (20 perc kutatás esetén): 
1-2: Semmi 
3-4: d6*5 elektrum 
5: d6*3 at 
6: Tárgy, d10*5 at értékben 

 

 
 
II. Zóna 
Határa a város kétharmadának elérésekor érezhető. 
Az áthaladóknak közepes akaraterő próbát kell 
dobniuk. Akinek nem sikerül, azt elöntik a város 
romlottságának hullámai, sötét víziót és rettenetes 
félelmet érez. d10 percig bénultan bámul maga elé, 
nem reagál a külvilágra, utána -3 minden dobásra, 
amíg sikeresen meg nem dobja a célszámot (10 
percenként lehet próbálkozni). A zónában köd ne-
hezíti a látást, 300m-re korlátozva a látótávolságot. 
 

Véletlen találkozások /d6/ (1 óra):  
1: Sűrűsödő köd: 150m látótávolság 
2: d4 fantomvarjú 
3: d4+2 ghoul 
4: d6+4 csontváz harcos (2+1 HD) 
5-6: Speciális /d6/ 
 1: Káosz esszencia kicsi (ld. függe-

lék) 
 2-3: Kereskedő útjelzés /2. helyszín 
 4 Erik /6. helyszín/ 
 5: Kalandozók /7. helyszín/ 
 6: Katonák /8. helyszín, őrjárat/ 
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Kincs (20 perc kutatás esetén): 
1: Semmi 
2-3: 2d4*5 at 
4-5: Tárgy d10*10 at értékben 
6: Drágakő, d10*50 at értékben 

 

 
 
III. Zóna 
A városközpont a legfélelmetesebb hely. Két épület 
áll sértetlenül a tágas terek szélén. Az egyik a Nagy 
könyvtár, a másik pedig Fourga temploma. A köz-
pontba belépőkön végigfut a rettenet. Sikeres nehéz 
akaraterő próbát kell tenniük különben elméjüket 
elöntik az ostrom víziói és a félelmetes káosz sere-
gek képei. A sokkhatás következtében véletlen 
irányba menekül 5 körig, utána -5 minden dobásra, 
amíg sikeresen meg nem dobja a célszámot (10 
percenként lehet próbálkozni). A zónában sűrű köd 
nehezíti a látást, 150m-re korlátozva a látótávolsá-
got. 
 

Véletlen találkozások /d6/ (30 perc):  
1: Sűrűsödő köd: 50m látótávolság 
2: d6 fantomvarjú 
3: d6+6 Csontváz harcos (3+1 HD) 
4-6: Speciális 
 1: d6 Lidérc 
 2-3: Fantom 
 4 d6 juju zombi 
 5: Káosz esszencia közepes (ld. függe-

lék) 
 6: Káosz őrjárat /9. helyszín/ 

 
Kincs (20 perc kutatás esetén): 
1: Semmi 
2-3: d6*5 platina 
4-5: d6 tárgy/drágakő d10*10 at/db értékben 
6: Véletlen mágikus tárgy a táblázatból 

 

 
 
Helyszínek 
 
A városban található jó pár érdekes helyszín és 
személy vagy entitás, akikkel szóba lehet elegyedni. 
A helyszínek leírásánál a zóna is fel van tüntetve, 
ahol az adott helyszín található. Az alább felsorolt 
személyek közül néhánnyal a véletlen találkozások 
alapján is össze lehet futni, de ha a mesélő úgy 
gondolja, nyugodtan bemesélheti dobás nélkül is az 
adott karaktert vagy helyszínt, ezáltal jól lehet mani-
pulálni a kalandmenetet. 
 
1. A szekta búvóhelye (I. zóna) 
A város nyugati felén lévő nemesi kúria pincéjében 
bujkáló szekta vezetője Prichas, az Ornosból elül-
dözött szektavezér. Már korábban kialakította a 
menedékhelyet, ahol a hosszabb és hangosabb 

szertartásokat végezték (kultisták beavatása). A 
menedék a néhai Frankon család szőlőtermesztő 
birtoka. A pap bosszúból sereget toboroz, és a 
zombikkal riogatja a falu lakosságát, valamint áldo-
zatokat szed a figyelmetlen utazók soraiból, akiket 
később feláldoznak. Elüldözésük után itt rendezked-
tek be véglegesen. Prichason kívül 5 kultista és két 
csontváz harcos van a kúriában. 3:6 eséllyel Gembe 
a szektavezér jobb keze - aki démoni hatalomra tett 
szert eladott lelkének köszönhetően- és további 3 
kultista is itt tartózkodik. A ház körül 6 zombi álldo-
gál és jelszó nélkül mindenkit megtámadnak. 
Alleers:  Prichas-nak sikerült irányítása alá vonni 
egy Juju zombit, Alleers-et, aki kénytelen szolgálni 
őt. Alleers a pap parancsára járőrözteti korábbi 
katonáit, de nagyon nem tetszik neki a helyzet, így 
amikor találkozik a karakterekkel üzletet ajánl. Ha 
megölik a papot, békén hagyja a falut és még egy 
ajándékot is ad a kalandozóknak. Pontosan meg 
tudja mondani a szekta búvóhelyét, valamint az 
aktuális létszámot és az őrök elhelyezkedését, de 
semmiben nem tud nekik segíteni, még szolgáinak 
sem adhat támadás parancsot a pap ellen. Nem járt 
a pincében, és nem tudja a jelszót, ami ahhoz szük-
séges, hogy az értelem nélküli élőhalottak rájuk 
támadjanak. Alleers kiszámíthatatlan és a velejéig 
romlott holtában is. Összesen 10 zombit irányít, akik 
korábbi osztagából maradtak meg. Ha lát esélyt a 
karakterek megölésére, szabadulása után megtá-
madja őket. Egyéb esetben nekik adja gyűrűjét, 
aminek értéke 100 at. 

Alleers:  Szint: 4+1; VO 18 (kis fém pajzs +2); Moz-
gás 30’; Tám +5 fattyúkard 1d10+1; Spec: immuni-
tások: hideg, elektromos, elme és ellenállások: 1/2 
tűz, szúró, zúzó; +5/+5/+5; SG; 150at, gyűrű (100 
at). 
Hp 30 
 
A kúria: 
1. Romos fogadó: 4:6 eséllyel itt tartózkodik Alleers 
és 3 zombi katonája. Ha eddig nem találkoztak 
volna a juju zombival, akkor most megszólítja őket 
és megpróbál alkut kötni a karakterekkel. Ha már 
találkoztak korábban, akkor csendben meghúzza 
magát és figyeli az eseményeket. 
 
2. Megfigyel őállás: Az épület második emeletének 
megmaradt része, kiváló megfigyelőállás. Rozoga 
falétrán lehet feljutni. Ha Gembe a kúriában tartóz-
kodik (3:6), akkor innen figyeli a környéket. Ha nincs 
jelen az alvezér, akkor egy kultista őrködik. 
 
3. Lejárat a pincébe: A keskeny lépcsősor a kúria 
alatti pincébe vezet, ahol valaha remek borokat 
tartottak. A lépcső közepénél egy védelmező rúna 
van elhelyezve. Ha valaki nem mondja ki a helyes 
jelszót mikor elhalad előtte, akkor hangos robba-
nással aktiválódik (2d8 hp 10l sugarú körben, reflex 
mentő 15 felezi a sebződést). Ez figyelmezteti a 
kultistákat, akik a pincében felkészülnek az ellenség 
fogadására. 
 
4. Raktárajtó: A régi korhadt fém ajtón egy egysze-
rű lakat van. Korábban innen pakolták a palackokat 
és a hordókat. 
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A pince: 
1. Bejárat: Nehéz, vasalt tölgyfa ajtó. Több helyen 
korhadt, de masszívan tart, viszont nyitva van. Ha a 
mágikus csapda kisült, vagy egyéb módon értesül-
tek a behatolók érkezéséről, akkor két kultista a 
jobb oldali szállásoknál vár a behatolókra, Prichas 
és még két kultista a másik oldalról. Mikor belép 
valaki, egyből rárontanak, valamint a bejárattal 
szemközti ajtó mögül a két csontváz harcos is csat-
lakozik a csatához. A gonosz pap kivár, és csak 
később mutatkozik, akkor is legpusztítóbb varázsla-
taival támadja a betolakodókat. Mivel élőhalottak 
támadására számított leginkább, így olyan varázsla-
tokkal készült, amik hasznosak ellenük. Amint kide-
rül, hogy élőlények a támadók azonnal a bénítás 
varázslathoz folyamodik. 
 
2. Áldozati oltár és idéz őkör: Ezen a szentségte-
len helyen áldozzák fel az elkapott utazókat, bányá-
szokat démonuknak Belfegornak. Az idézőkör körül 
vérből készített gyertyák égnek, itt avatják be az 
kultusz új tagjait. Az oltár élénken őrzi az áldozatok 
vérét, az egész hely félelmetes és elrettentő. 
 
3. Szállás: Ezeken a fekhelyeken pihennek a 
kultisták. Átvizsgálva néhány réz és ezüstpénzt 
találhatnak, valamint tébolyult tárgyakat, amiket a 
vallási fanatikusok készítettek uruk dicsőítésére. 
 
4. Prichas szállása: Egy kényelmes ágy, egy író-
asztal, valamint néhány fiola, növény és főzet talál-
ható itt. Az íróasztalon egy díszes korsó, ami még a 
Frankon család korából maradhatott itt (2000 at), 
fiókjában pedig egy adag Óriáspók méreg, és 23 
arany található. A sarokban még egy utazóláda is 

van, amiben ruhák és egyéb szertartási kellékek 
vannak. 
 
5. Foglyok: Itt kerültek elszállásolásra a foglyok, 
akik egy későbbi szertartás áldozatai lettek volna. 
Két falusi, és egy déli utazó van jelenleg a falhoz 
láncolva. Az ajtó és a láncok kulcsa az egyik kultista 
övén vannak. A kiszabadított szerencsétlenek le 
vannak gyengülve, de minden erejüket összeszedik, 
ha arról van szó, hogy elhagyhatják az elátkozott 
várost. Minden felszerelésüket elvették, így nem 
tudnak semmit felajánlani szabadulásukért. 
 
6. Zombiraktár: Ide lehet lejutni a fenti raktárajtón 
keresztül. Itt gyűjti Prichas a támadáshoz zombi 
seregét. Jelenleg 10 zombi van bezsúfolva a helyi-
ségbe, egyelőre parancs nélkül értetlenül álldogál-
nak. Ha a raktárajtón keresztül közelítik meg a hely-
séget, a céltalan zombik nem vesznek tudomást az 
esetleges behatolókról. A pap halálakor a zombik 
felszabadulnak az irányítás alól és minden arra járót 
megtámadnak. 
 
Prichas: Pap 5; Kezd +1; VO 16 (láncing, kis fa-
pajzs, Ügy); Mozgás 30’; Tám +4 buzogány 1d8+1; 
+5/+2/+5; 13/12/13/14/15/18; SG.  
Varázslatok: 0: 5, 1: 4, 3: 1; NF 12+szint. 0: fény 
(2x), mágia olvasása, mágia érzékelése, méreg 
érzékelése; 1: átok, félelem okozása, parancsva-
rázs, védelem a gonosztól; 2: bénítás, közepes 
sebek gyógyítása, csendvarázs; 3: perzselő fény 
Hp 34 
 
Gembe:  Tolvaj 3; Kezd +6; VO 15 (kivert bőrvért, 
Ügy); Mozgás 30’; Tám +4 rövidkard 1d6+1 vagy +4 
rövidíj 1d6 + méreg (Közepes, 1d6 Hp/1d6 Hp);  
Spec: sötét látás 60’, félelem okozása 1/nap (NF 
11); +1/+5/+2; 14/15/11/10/12/12; SG; szobor 
(250a), 40 at. 
Hp 10 
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Csontváz harcos (2):  Sz 2+1; VO 14 (pajzs, pán-
cél); Mozgás  30’; Tám +3 csatabárd 1d8+1; 
+4/+1/+1. 
Hp 11 
 7 
 
Kultisták (5):  Sz 2+2; VO 14 (démoni páncél, Ügy); 
Mozgás  30’; Tám +4 karom 1d6+2; +5/+5/+2 (ld. 
Függelék). 
Hp 15 
 11 
 17 
 8 
 8 
 
Zombik (10):  Sz 2+1 VO 12; Mozgás 20’; Tám +3 
ütés 1d8+1; Spec: immunis az elmét befolyásoló 
varázslatokra, lassú; +4/+0/+1. 
Hp 10  5 
 12  15 
 9  14 
 8  14 
 9  12 

 
2. Tidor, Datts, Willow és Mark, ke-
resked ő szövetsége (II. Zóna) 
 
A szövetség jövedelmező volt a háború előtt, és a 
csatározásokban is jól fialt a négy minden lében 
kanál kereskedőnek. Azonban az ostrom alatt őket 
is elérte a vég. Mélyreható gonoszságuknak kö-
szönhetően ghoul nagyúr formában újjáéledtek, és 
visszatértek eredeti foglalkozásukhoz. Alattomos, 
sunyi élőhalottak, akik megpróbálnak kereskedni a 
kalandozókkal vagy az arra tévedővel. Főleg mági-
kus tekercsüket próbálják rásózni a gyanútlanokra, 
amivel a halhatatlanság érhető el (az illető élőhalot-
tá válik súlyos átka hatására). Jó pénzért informáci-

ókkal is rendelkeznek az alábbi helyszínekről, sze-
mélyekről: A szekta /1. helyszín/, Múzeum /3. hely-
szín/. Azonban ha alkalmuk van rá, csapdába csal-
ják és megölik a gyanútlanokat. 26 csontváz vigyáz-
za a birtokukat. A városban mászkálva útjelző táblá-
ra bukkanhatnak a kalandozók, amelyek a kereske-
dő szövetség épületéhez invitálja a városban sze-
rencsét próbálókat. Némelyik láthatóan friss. 
Egy példaszöveg: 

„Kiváló minőségű portékák és mágikus tárgyak a 
kereskedő empóriumban. Információk és kedvező 

tárgy felvásárlás! /Útjelző nyíl/” 
Ghoul nagyúr (4):  Sz 4+1; VO 14; Mozgás: 30’; 
Tám 2*+5 karmok 1d4+1+bénítás és +5 harapás 
1d8+1 + bénítás; Spec: bénítás, bűz (-2), immunis 
az elmét befolyásoló varázslatokra; +5/+2/+2; 100 
el, 200 at, Drágakő: 30 at, 500 at, 20 at, 30 at, te-
kercs: átok, alapvető felszerelések 
Hp 28 
 27 
 22 
 26 
 
Csontvázak (26):  Sz 1; VO 13 (pajzs);  Mozgás 30’; 
Tám +1 szablya 1d6; Spec: immunis az elmét befo-
lyásoló varázslatokra; +2/+0/+0. 
Hp 6  5  6
 7  6  5
 1  2  4
 7  3  7
 4  8  4
 2  8  7
 5  2 
 2  1 
 1  6 
 3  2 
 
3. Múzeum (II. Zóna) 
A város keleti részén lévő romos múzeumban nem 
sok érték maradt. Amit lehetett, azt már a háború 
végén elvitték, a maradékot pedig a fosztogatók 
tették zsebre. 
 
1. Kupola: A romos épület töredezett kupolájában 
két holdlepke pihen, készülve éjszakai vadászatára. 
Éjszaka csak 2:6 eséllyel tartózkodnak az épület-
ben. A kupolából két titkos lejárat van a pincébe, 
ahová egy füstlidérc és két áldozata fészkelte be 
magát. Itt található egy kisebb káosz esszencia is. 
Mindkét titkos ajtó nyitva van. 
 
Lepke, hold* (2):  Sz 4+2; VO 17; Mozgás: repülés 
30’; Tám +6 nyelv 1d6+2 + méreg (Nehéz, 1d6 
Hp/1d6 Hp); Spec: pollen 15x15 irritáció (-2), méreg, 
immunis az elmére  ható varázslatokra, háló; 
+2/+5/+2. 
Hp 28 
 27 
 
2. Pince: Az értékesebb kiállítási darabokat őrizték 
itt, és a hátul lévő vastag falú széfben. A pince el-
hagyatott és dohos, a padlón csontvázak és össze-
tört értéktelen tárgyak. A trezorba befészkelte ma-
gát egy füstlidérc, aki már két szolgát is teremtett 
magának az elmúlt évszázadok alatt. A trezorban 
maradtak a múzeum utolsó értékes tárgyai, valamint 
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a mérhetetlen gonosz jelenlétének következtében 
egy káosz esszencia is formát vett fel. Kavargó 
fekete masszaként anyagiasult és a trezor közepén 
lebeg fejmagasságban. 
 
Füstlidérc**  (3): Sz 5; VO 17; Mozgás: repülés 30’; 
Tám +5 testetlen érintés 1d6 + 1d6 Egészség; 
Spec: anyagtalan, életerőszívás, sebzésfelfogás 
5/+1, immunis a  hidegre és az  elmét  befolyásoló 
varázslatokra; +1/+4/+4; 50 at, Drágakő: 200at, 
Bénítás megszűntetése 200 at, káosz esszencia 
kicsi (ld. függelék) 
Hp 17 
 22 
 27 
 
4. Fourga temploma (III. Zóna) 
A könyvtárral szemben található. Több helyen sé-
rült, de a toronyszobából fáklyafény szűrődik ki. A 
hatalmas templom teljesen elhagyatott. Középen 
található fourga szobra, amit az ostrom ellenére 
érintetlen. A padok korhadt fáinak maradékán kívül 
nincs itt semmi. A romos templomban tengeti min-
dennapjait Stencil Haas szelleme (fantom), aki na-
gyon érzékeny a behatolókra. Ha észreveszi a 
templomban kutakodókat, vagy bárki kárt tesz a 
szoborban, vagy a templom bármelyik részében, 
megjelenik és számon kéri őket. Nagyon félti kincse-
it, amik a szobájában vannak. 
 
1. Templom: A sértetlen szobron és az oltáron kívül 
minden mozdíthatót elvittek. Kísérteties csend honol 
a hatalmas építményben. A tető néhol beomlott, így 
haloványan szűrődik be a fény. 
 
2. Torony: A terembe lépve megdöbbentő látvány 
fogadja a szemlélődőket. A torony belül teljesen 
üreges, egészen a harminc méter magas plafonig. A 
plafonon látnak egy csapóajtót, amihez valaha lép-
cső vezetett fel körbe a torony fala mentén, ez 
azonban teljesen elkorhadt és több helyen le is 

szakadt. Feljutni a csapóajtóig három nehéz má-
szás próbával lehet. A torony különlegessége még, 
hogy a plafonról különféle szerkezetek, láncok és 
kötelek tömkelege lóg majdnem a padlóig. Ezek 
funkciója és működése ennyi év távlatából kideríthe-
tetlen, de az biztos, hogy nem jó célokat szolgált. 
Ezen eszközök vizsgálata, rángatása azt eredmé-
nyezi, hogy egy jó adag törmelék hullik a toronyban 
tartózkodókra, 3d6 HP sebzést okozva, amit sikeres 
reflex mentővel felezni lehet. A zaj mindenképpen 
felkelti a toronyszobában lévő fantom figyelmét. 

 
3. Toronyszoba: A torony nyugati oldala be van 
omolva, törmelékkel zárva el az utat. A keleti olda-
lon egy örökké égő fahasáb szolgáltatja a különös 
fényt. A kis szobában található egy ágy, amin egy 
porladozó holttest fekszik, kezében egy szivárvány-
színű folyadékot tartalmazó fiolát szorongatva (vízi-
ók itala), és egy aranyláncon lévő kis kulccsal a 
nyakában. Továbbá egy dolgozó asztal aminek 
fiókjában egy papi tekercs található (Bénítás, Meg-
babonázás, Porördög). Az ágy alatti kis fém ládiká-
ban 400 at lapul. A láda nyitása problémamentes a 
halott nyakában lévő kulccsal, egyébként nehéz 
zárnyitás próbára van szükség. Itt élt anno a Stencil 
Haas, Fourga papja, aki különös módon nem a 
csatában vesztette életét. Az ostromot átvészelve 
visszatért, hogy újraépítse eltorzult vallását. Az 
ágyában fekve végzett vele egy szintén nem túl 
jóindulatú fantom. 
 
Stencil Haas** : Sz 6; VO 18; Mozgás: repülés 30’; 
Tám +6 testetlen érintés 1d8 + 2d4 Egészség; 
Spec: anyagtalan, életerőszívás, sebzésfelfogás 
5/+1, immunisa hidegre és az elmét befolyásoló 
varázslatokra; +2/+5/+5; TG. 
Hp 29 
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5. A könyvtár (III. Zóna) 
 
A könyvtár a város közepén helyezkedik el. Hatal-
mas márványépület, bejárata előtt széles lépcsővel, 
és oszlopokkal alátámasztott díszes timpanonnal. A 
város lerombolása után évekig jártak fosztogatók a 
környéken, és elég sok sötét titkot és formulát hoz-
tak ki a Káosz fertőzött könyvtárból. Ezzel akaratu-
kon kívül is tovább szennyezték a világot, melynek 
következtében új entitás kezdett kibontakozni a 
könyvtár sötét pincéjében. A mélységben lapuló 
rettenet évszázadokon keresztül várt, hogy elég 
erős legyen a visszatérésre. Ám Argonessen a 
varázsló aki megjárta a nagy háborút gyanította, 
hogy valami nincs rendben. Több expedíciót is 
szervezett a városba, és vizsgálatai beigazolták 
félelmét. Hosszú évekre visszahúzódott tornyába és 
segédjével Villius-al egy bonyolult, eljárást dolgozott 
ki, amivel le tudják zárni az egész könyvtárat. Évek-
kel ezelőtt egy sötét éjjelen a varázsló és tanítvá-
nya, bonyolult felszereléseikkel behatolt a város 
szívébe és nekiállt a varázslat elvégzésének. A 
mélységben lapuló rettenet megérezte a veszélyt, 
így idő előtt alakot öltött és megpróbált kitörni. A 
varázsló és segédje minden erejükkel próbálták 
kordában tartani a kapukat döngető rettenetet, de 
úgy tűnt alulmaradnak. Argonessennek nem volt 
más választása és segédje életerejét használta fel a 
pecsét feltöltéséhez. A testileg-lelkileg megtört va-
rázsló szótlanul vonult vissza tornyába, és az elmúlt 
évtizedben nem is nagyon látták a környéken. 

A könyvtárba zárt démon, híveit csábította a 
városba álmok és víziók segítségével, hogy egy 
rettenetes szertartást hajtsanak végre a citadella 
egy titkos és épen maradt szentélyében. A szertar-
tás sikerült, aminek következtében újra életre kelt a 
citadella korábbi vezetője, Lord Bale, akinek felada-
ta, hogy minél több káosz esszenciát gyűjtsön ösz-
sze, aminek segítségével meg tudja törni a pecsé-
tet. A szertartást végző fanatikusok mind egy szálig 
életüket adták a hadúr visszatéréséért. 

A pecsét minden járatot lezár, és pulzáló kék 
energia járja körbe a könyvtár hatalmas épületét. A 
kaput és a többi bejáratot Argonessen mágikus 
pecsétjei védik, amiknek megtöréséhez a pecsét 
elkészítésének leírása, valamint hosszas kutató-
munkára lenne szükség. Ezen műveletek és előké-
születek nélküli próbálkozás a pecsét hatástalanítá-
sára akár varázslattal, akár erővel, egy villámcsa-

pást vált ki a védelmi mechanizmusból a próbálkozó 
felé (Villám varázslat, 3d6 HP sebzés). 
Villius : Ha valaki megvizsgálja vagy megtámadja a 
pecsétet, akkor megjelenik Villius szelleme. A rabul 
ejtett lélek saját szórakoztatása végett szó szerint 
előrobban a pecsétből, ezáltal nem kis riadalmat 
okozva a környéken állóknak. A tanítvány kékes 
derengésű arca materializálódik a pecsétből kiemel-
kedve. Villius nem mond sokat, mert még életében 
titoktartási fogadalmat tett Argonessennek. A kör-
nyéken folyó dolgokról sem tud mit mondani, mert 
néha évek telnek el két megjelenése között. A 
könyvtárról elmondja, hogy valami hatalmas próbált 
meg kijönni mikor elkezdték a mágikus eljárást, 
ezért kellett mesterének őt feláldoznia. Viszont érzi, 
hogy valami készülődik, mert többször látott káosz 
fertőzött lényeket a könyvtár körül szaglászni. 
 
6. Erik (II. Zóna) 
 
A kissé szakadt teljesen átlagos kinézetű fickó aki a 
romokat járja. Így akadhatnak bele a karakterek is. 
Erik valójában egy farkasember, aki miután rájött 
szörnyű betegségére, inkább önként elvonult a 
civilizációtól. Saját családja haláláért is ő felelős 
(ornosi pletykák). A romokat járva gyűjtöget, főleg 
élelemre vadászik, veszély esetén farkas alakban 
védi meg magát. Igyekszik kereskedni az erre járó 
kalandozókkal, akiknek információkat ad el élele-
mért, felszerelésért. A helyszínek, amikről érdemi 
információkat tud biztosítani: Szekta /1. helyszín/, 
Kereskedő empórium /2. helyszín/, Múzeum /3. 
helyszín/. Ha megtámadják, igyekszik elmenekülni, 
de ha sarokba szorítják, vagy súlyos sebet kap 
előtör farkas énje és támadásba lendül. A város 
szélén van a szállása egy viszonylag ép ház emele-
tén. 
 
Erik: Sz 6+2; VO 15; Mozgás 30’; Tám 2*+8 karmok 
2d4+2 és +8 harapás 1d6+2; Spec likantrópia, alak-
váltás, sebzésfelfogás 5/ezüst; +8/+3/+3; 10 el, 
Drágakő 2000 at. 
Hp 44 
 
7. Kalandozó tábor (I. Zóna) 
 
Egy csapat kalandozó pihent meg a fáradtságos 
munkában. Ha véletlen találkozásként futnak össze 
velük, akkor éppen új menedéket keresnek. Ők 
jártak egy hete Ornosban. Elég nagy bajban van-
nak, mert három társukat vesztették el, így erőt 
gyűjtenek a kitöréshez. Elég tetemes mennyiségű 
kincset szedtek össze. Sikerült egy ház második 
emeletén bevackolni magukat, így az élőhalottak 
nem érik el őket. Motivációikban is eltérnek, fenntar-
tással kezelik a kalandozókat, de próbálják őket 
rávenni, hogy segítsenek nekik a kijutásban. 
 
Molin Hiks:  Pap 2; VO 16 (kivert bőrvért, kis fa-
pajzs); Mozgás 30’; Tám +1 bunkó 1d6 vagy +3 
rövidíj 1d6; 9/15/15/10/15/11; +5/+2/+5; S. 
Varázslatok: 0: 4, 1: 3; 0: NF: 12+szint; 0: fény (2x), 
mágia érzékelése, méreg érzékelése; 1:  menedék, 
védelem a gonosztól, kisebb sebek gyógyítása. 
Hp 13 
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A fiatal srác az utazás istenének papja. Nemrég 
csatlakozott a csapathoz. Nyitott, fürge fickó, inkább 
az életét mentené, mint a kincseket. 
 
Zogrond:  Varázsló 4; VO 14 (védő karpánt 12); 
Mozgás 30’; Tám +3 tőr 1d4+1; 12/15/12/16/14/13; 
+2/+3/+5; KS. 
Varázslatok: 0: 5, 1: 4, 2: 3; NF 12+szint; 0: mágia 
érzékelése 2x, mágia olvasása, fény, táncoló fé-
nyek, méreg érzékelése; 1: azonosítás, varázslöve-
dék, pajzsvarázs, altatás, védelem a gonosztól+, 
színes permet, feledés; 2: Tahssa ellenállhatatlan 
szörnyű nevetése, varázsszáj, levitáció 
HP: 17 
 
Komor, sokat látott középkorú fickó, aki viszont csak 
a kincsekért érkezett. Próbálja minél előnyösebben 
rávenni a karaktereket, hogy segítsenek nekik a 
kijutásban. 
 
Kincseik: 500 el, 350 at, Drágakő: 200, 10, 450 
Műkincs: rövidkard 300 at, idol 35at, karkötő 20at, 
tál 500 at. +1-es nagy fémpajzs. 
 
8. Titkos expedíció 
 
A várostól délkeletre egy tábor húzódik, ahol a leg-
nagyobb titokban Tolwu grófjának katonái állomá-
soznak. Titkos küldetésként azt a feladatot kapták, 
hogy minél több értéket hozzanak ki a szellemvá-
rosból, ezzel is gyarapítva a gróf vagyonát a labirin-
tushoz. 50-en érkeztek, de már csak alig 30-an 
végzik az idegőrlő feladatot. A morál siralmas, in-
kább az azonnali halálbüntetés tartja itt a katonákat. 
A csapat vezetője Gregorius Mankievic hadnagy, 
aki elit testőreivel csak ritkán merészkedik a romok 
közé. A csapat állandó védelmezője, patrónusa és 
buzdítója Hark atya, az igazság istenének papja, aki 
minden küldetésre elkíséri a katonákat, így ő járt 
legtöbbször a városban. Minden helyszínről tud 
mondani egy-két érdekességet. 

Ellenségesek a karakterekkel, és nem igazán 
akarnak beszámolni feladatukról. Hark atya azon-
ban útbaigazítja őket, ha tiszteletben tartják hallga-
tásukat. 

 
Őrjárat : Ha őrjárattal futnak össze a karakterek, 
akkor Hark atya vezetésével 1d6+5 katona kutako-
dik a romok között. 
 
Kincstár a táborban:  A gyűjtögetésnek már van 
kézzel fogható eredménye, ami a hadnagy sátrában 
lévő ládában pihen. 350 at, díszes szőnyeg 500 at, 
tekercs (átkozott), gyógyítás pálcája, közepes 
gyógyital, gyilkosok tőre. 
 
Katonák (25):  Harcos 2+1; VO 16 (kivert bőrvért, 
nagy fapajzs, Ügy); Mozgás 30’; Tám +3 hosszú-
kard 1d8+3  vagy +3 dárda 1d6+1; +4/+1/+1.  
Hp 10  9  15
 10  6  9
 7  14  4
 11  13  11
 11  13  13
 16  14 
 15  13 
 13  14 

 7  5 
 8  7 
 
Testőrök (2):  Harcos 3+1; VO 17 (láncing, nagy 
fémpajzs, Ügy); Mozgás 30’; Tám  +4 hosszúkard 
1d8+3 vagy +4 számszeríj 1d8; +4/+2/+2. 
Hp 19 
 29 
 
Gregorius Mankievic:   Harcos 4+2; VO 19 (mell-
vért, nagy  fémpajzs, Ügy); Mozgás 20’,  Tám  +6 
fattyúkard 1d10+4; +5/+2/+2. 
Hp 31 
 
Hark atya:   Pap 4; VO 17 (láncvért, nagy  fémpajzs, 
Ügy); Mozgás 20’; Tám  +3 buzogány 1d8+1; 
14/9/11/12/16/12; +5/+2/+2; TJ. 
Varázslatok: 0: 5, 1: 4, 2: 3; NF: 12+szint; 0: mágia 
érzékelése, mágia olvasása, fény, vízteremtés, 
élelem és víz megtisztítása; 1: áldás, védelem a 
gonosztól x2, könnyű sebek gyógyítása; 2: szellem-
fegyver, csendvarázs, közepes sebek gyógyítása; 
Hp 24  
 
9. Citadella 
 
Az építmény volt korábban a város katonai központ-
ja, valamint védelmének utolsó bástyája. Hónapokig 
ostromolták, mire sikerült bevenni. Itt nyerte el vég-
ső büntetését a káosz fertőzött vezetés és démoni 
segítőik. Hatalmas és terjedelmes tömege még 
most is vészjóslón telepszik a legmagasabb domb 
tetején, bár az ostrom alatt a fala több helyen leom-
lott. Hosszú évekig még a fosztogatók sem merész-
kedtek a közelébe, annyira félelmetes és átkozott 
helynek tartották, de végül a kapzsiság győzedel-
meskedett és szép lassan az erőd romjait is átkutat-
ták. A könyvtár lezárása után a bent rekedt démon 
rávette híveit, hogy jöjjenek a városba és felhasz-
nálva a környéken lévő káosz esszenciákat, istente-
len szertartást hajtson végre. Feláldozva saját ma-
gukat visszahozták a fellegvár hadurát az életbe. 
Lord Bale feladata, hogy elég hatalmat gyűjtsön a 
démon kiszabadítására. Hatalmában van a káosz 
esszenciákat különféle formákban felhasználni. 
Képes élőlényeket megfertőzni a káosszal és a 
szolgálatába állítani őket, képes káosz fattyakat 
teremteni, de rengeteg egyéb formában is a gonosz 
szolgálatába tudja állítani a varázstárgyat. 

Azonban az életében is őrült hadúr kicsit elha-
nyagolja elsődleges feladatát és sereget gyűjt, hogy 
újra pusztulást hozzon a vidékre. Hatalmát felhasz-
nálva szolgálókat toborzott maga köré és szolgái 
őrjáratoznak az elátkozott város romjai között káosz 
esszenciákat kutatva, hogy mesterük kiterjeszthes-
se hatalmát. 

A fellegvárban egyre több káoszfattyú állomá-
sozik, de a külvilág felé még csak fertőzött követőit 
küldi. Néhány fertőzött Ogre 20 goblin élén járja a 
romokat az esszenciákat gyűjtve. Az őrjáratokkal 
mindig tart legalább egy őrszem, aki hamar megleli 
a környéken lévő esszenciákat. Aki a citadellába 
merészkedik, kíméletlenül megölik. 

A káosz szolgálatában álló lények speciális tu-
lajdonságai, és a káosz esszencia leírása a függe-
lékben. 
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Őrjárat : A városban cirkáló káosz őrjáratok 
goblinokból és ogrékből áll. A közeli romokban buj-
káló goblin törzs és korábbi vezetőik voltak a káosz 
hadúr első áldozatai. Miután megfertőzte őket, kér-
dés nélkül követik uruk parancsait. A citadella rejtett 
fegyverterméből látta el őket jobb felszereléssel. 
Egy őrjáratban 10 goblin és egy ogre járőrözik, de a 
közelben mindig található egy őrszem is (ld. függe-
lék). 
 
Káosz goblin (20):  Sz 1 VO 15 (gyűrűvért, nagy 
pajzs); Mozgás: 20’ Tám +1 rövidkard 1d6 vagy +1 
rövidíj 1d6; Spec: Immunis: méregre. éjszakai látás; 
+3/+3/+1. 
Hp 4  7  5
 2  5  7
 4  2  7
 5  7  3
 2  4  7 
 
Káosz Ogre (2): Szint: 4+3; VO 17 (pikkelyvért) 
Mozgás 20’; Tám +7 kétkezes kalapács 1d10+4; 
Spec: immunis: méregre. éjszakai látás; +7/+4/+4. 
Hp 25 
 36 
 
Őrszem (2):  Sz 2+2 VO 15; Mozgás 40’; Tám 2*+4 
karom 1d6+2 Spec: Immunis a méregre, elmére 
ható varázslatokra, éjszakai látás, ld. leírás; 
+2/+5/+5 (ld. Függelék). 
Hp  10 
 15 
 

A Citadella 
 
1. Kapu: A hatalmas építményt sok helyen megron-
gálta az ostrom, de így is félelemkeltő. Hatalmas 
kapuszárnyait bedöntötték, a kapu környékén lévő 
védőmű igen rossz állapotban van. A kaput állandó-
an 2 őrszem felügyeli. Ha betolakodókat észlelnek, 
értesítik az alsóvárosban (2) pihenő őrjáratot, vala-
mint a kapuőrt Macchabit-ot (4). Semmiképp nem 
kerülnek harcba a betolakodókkal. Ha bejutnak a 
karakterek, akkor egy őrszem folyamatosan a nyo-
mukban van és szemmel tartja őket. 
Őrszem (2):   
Hp 14 
 9 
 
2. Alsóváros: A kapu szintjétől hosszú, falakkal 
szegélyezett lépcsősor vezet lefelé vagy 200 méter 
hosszan az alsóvárosba. Itt éltek hajdanán az ural-
kodóhoz közelálló családok és nemesek. Most ro-
mos és elhagyatott, csak az éppen pihenőn lévő 
őrjárat tagjai alszanak a lépcső melletti házban. A 
házak ki vannak fosztva, és csak elvétve található 
olyan, aminek a teteje ép. 
 
3. Menekülési út: A romos épület volt az uralkodó-
család városi háza. Ide vezet a citadellából egy 
titkos alagút, ami a menekülést segítette volna elő, 
ám rosszul sült el a dolog, ugyanis ezen az alagúton 
hatoltak be a támadók a citadellába, ami végül 
meghozta számukra a győzelmet. Amelyik karakter-
nek van ez irányú ismerete (történelem, hadveze-
tés, legendák), az nehéz célszámmal felidézheti ezt 
a történetet. A titkos alagút a romos ház mélyén 
található, egy könyvszekrény mögött. 
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4. A kapu őr: A kaputól meredeken emelkedik az út, 
miközben két oldalt fal szegélyezi, sűrűn tarkított 
lőrésekkel. A fordulónál lévő régi őrházban teljesít 
szolgálatot Macchabit a káosz fertőzött 
minotaurusz, aki egyik első alkotása volt a hadúr-
nak. Hat félelmetes fertőzött farkasával vigyázza a 
fordulót, hogy a citadellába senki hívatlan ne juthas-
son. Kivár, míg közel kerülnek az idegenek, majd a 
farkasokkal együtt ráront a támadókra. 
 
Macchabit: Sz 6+4; VO 15; Mozgás 30’; Tám 
+10/+5 kétkezes csatabárd 1d12+6; Spec: immunis: 
méregre, éjszakai látás, öklelés 4d6+4; +9/+6/+6; 
KG. 
Hp 64 
 
Káoszfarkas (6):  Sz 2+2; VO 13; Mozgás 40’; Tám 
+4 harapás 1d6+2; Spec: immunis: méregre, éjsza-
kai látás, ledöntés; +5/+5/+2; KG. 
Hp 11  12 
 18 
 19 
 13 
 8 
 
5. A fels ő terasz: Az emelkedő végén a felső te-
rasz tárul a látogató szeme elé. A keletre lévő Cita-
della így is magasan a terasz fölé tornyosul. Délre 
egy káosz templom maradványai találhatóak. A 
szentségtelen építményt földig rombolták, de még 
így is émelygés fogja el azt aki ránéz. Aki közelebb 
merészkedik, annak közepes félelem mentőt kell 
dobnia különben d6+3 körig menekül. Ha valaki 
ellen tud állni, az is csak az elmúlás és a mérhetet-
len gonosz nyomait találja. 
 
6. A Citadella bejárata: A bejárathoz egyetlen 
széles lépcsőn lehet feljutni, amit a falakról remekül 
lehet védeni. Egyéb helyen feljutni szinte lehetetlen. 
Csaknem 20 méter magas függőleges sziklafalat 
kell megmászni, aminek tetején tíz méter magas 
kőfal tornyosul. A kaput betörték, de a fő építmény 
nagy része sértetlen. Az látszik, hogy a felsőbb 
szintek több találatot kaptak, így valószínűleg csak 
a földszint járható. 
 

Az erőd 
 

Az egész hely lényegében üres és kifosztott. A 
folyosók és valaha pompázatos termek üresek, 
koszosak és sötétek. Csak a káosz hadúr és kato-
nái tartózkodhatnak itt, rejtőzve a kíváncsi szemek 
elől, nehogy lelepleződjön nagyszabású tervük. Ha 
értesülnek a behatolókról, akkor igyekeznek csend-
ben csapdát állítani. 
 
1. Átrium: Már évszázadok óta csak rothadt és 
korhadt fekete növények borítják. Körben nyílnak a 
szobák és átjárók ajtaja. Az ok, amiért nem merész-
kednek erre a káosz szolgái, az a sűrűben megbúvó 
rendkívül veszélyes gyilkos fekete indák. 
 

Fekete inda (2):  Sz 4+3; VO 15; Mozgás: -; Tám +7 
inda 1d6+3 + megragadás; Spec: fojtogatás, 
immunis az elmére ható varázslatokra; +6/+3/+3; 
KG. 
Hp 20 
 23 
 
2. Lejárat a kazamatákba: Valaha népszerű hely 
volt a romlottság idején, mára azonban csak üres 
kusza folyosók végtelen rengetege. 
 
3. Feljárat az emeletre: A külső szemrevételezés 
helyesnek bizonyult, mert a felső szint szinte járha-
tatlan. Már a lépcső is törmelékkel borított és töre-
dezett. Aki mégis megpróbál feljutni, az 4:6 eséllyel 
(percenként) komoly sérülést szerezhet. 3d6 HP a 
lehulló törmelékektől, vagy a ráboruló falszakasztól. 
Sikeres reflexmentő felezi a sérülést. 
 
4. Menekülési út: A titkos ajtón keresztül lehet 
lejutni az alsóvárosban lévő házhoz (3). 
 

 
5. Lord Bale trónterme: Itt székel az elkárhozott 
hadúr, aki visszatért a halálból. Kő trónusán várja az 
alkalmat a kitörésre, akár az idők végezetéig. A 
teremben várakozik káosz seregének első két valódi 
tagja, akik tiszta káosz fattyak, így hatalmuk is fe-
lülmúlja az egyszerű halandókét. Ha eddig eljutottak 
a karakterek, a hadúr szóba áll velük csak az érde-
kesség kedvéért, de egyértelmű, hogy nem köt 
alkut. Az egyetlen járható út számára, ha a behato-
lók elpusztulnak. Ennek érdekében, ha tud a látoga-
tókról, a két káosz bestia úgy helyezkedik, hogy 
elzárja a menekülés útját a trónteremből. A többit 
elintézi Lord Bale. Ha valamelyik karakter felajánlja 
szolgálatait a hadúrnak, át kell esnie a szertartáson, 
ahol káosz fertőzött lesz (nincs mentődobás). Ha 
nem is gondolta komolyan szándékát, a szertartás 
után már végleg a káosz szolgálója lesz teljes szív-
vel és lélekkel. 
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A hatalmas, majdnem három méter magas 
kopasz, mutálódott alak félelmetes látványt nyújt. 
Kopott teljes lemezvértet visel, ami összeforrt testé-
vel. A hadúr kalapácsát használja a csatában. Ez 
egy rettenetes +3-as káosz pöröly, ami minden 
találatnál kifejthet valamilyen hatást a célpontra. 
Mint maga a káosz, a létrejövő mágia is véletlensze-
rű. Közepes mentődobással a további sebződés 
elkerülhető. 

 
Káoszbestia** (2):  Sz 3+3; VO 16; Mozgás 30’; 
Tám +6 karmok 1d6+4 vagy harapás +5 1d8+4; 
Spec: regeneráció 5 Hp/kör, immunis a méregre, 
elmére ható varázslatokra, éjszakai látás, regenerá-
lás 5; +6/+6/+2; KG. 
Hp 24 
 29 
 

Lord Bale***:  Sz 9+3; VO 21 (teljes lemezvért, 
Ügy); Mozgás 20’; Tám +15/+10 káoszpöröly 
1d10+9; Spec: immunis a méregre, elmére ható 
varázslatokra, éjszakai látás, varázslatellenállás 12, 
sebzésfelfogás 5/+1; +9/+6/+6; KG 
Hp 89 
 

Káoszpöröly speciális hatása: /1d6/ 
1: 2d6 sebzés (kitartás) 
2-3: Bénítás 2d4 kör (kitartás) 
4-5: Félelem 3d4 kör (akarat) 
6: Vakság (kitartás) 

 
A trónteremben a falnál hanyagul összehordva 

az alábbi kincsek találhatóak: 60 platina, 200 
elektrum, 1500 arany, fekete bárd, aranylánc 20 at 
értékben. Ezeket a „felesleges” kincseket a romok 
közül halászták elő az őrjáratok. 
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Befejezés 
 
A történetnek nincs konkrét lezárása. A kalandozók 
egyéni motivációi és kíváncsisága, pénzéhsége 
szablya meg a határt meddig merészkednek. Egy 
alacsonyabb szintű csapatnak viszont időben fel kell 
mérnie az erőviszonyokat bizonyos hatalmakkal 
szemben, mert könnyen pórul járhatnak. Óvatosan 
kell kezelniük a romok közt talált káosz esszenciá-
kat is, mert azon kívül, hogy könnyen egymás ellen 

fordíthatja a karaktereket, még Lord Bale szolgáinak 
a figyelmét is magukra vonhatják. Tény, hogy ha 
nem tesznek semmit a hadúr ellen, idővel újra meg-
erősödik a gonosz a városban. Bár hosszú éveknek 
kell eltelnie, hogy ez bekövetkezzen. A könyvtár 
kinyitásának gondolata is felmerülhet bennük, de ez 
már egy másik történet… 
A felsorolt helyszínek természetesen tetszés szerint 

módosíthatóak, kiegészíthetőek újabbakkal. 

 

 
FÜGGELÉK 
 

A káosz érintése 
 
A káosz közelsége, torzulásokat eredményez az 
élőlényekben. Az enyhébb fertőzöttség csak a fizikai 
tulajdonságok növekedésével és mutációk megjele-
nésével jár. Hosszabb behatás következtében 
azonban az élőlény elveszti eredeti alakját és moti-
vációit és egy teljes értékű káoszfattyúvá alakul. 
Tulajdonságai és speciális képességei változatosak 
lehetnek. 

• Káosz fert őzött: +1 minden fizikai tulaj-
donságra Immunis: méregre. éjszakai lá-
tás. Szemeik vörös fénnyel égnek, testü-
kön torzulások és mutációk jelennek meg. 

• Káoszfattyú: A káosz forgatagából meg-
idézett lények, rendkívül torzak és félelme-
tesek. Nem szükséges számukra élelem és 
víz, és a rendkívüli körülményeket is jól vi-
selik. Erejük és ellenállásuk emberfeletti. 
Speciális képességük attól függ milyen cél-
lal lettek készítve, vagy milyen képessé-
gekkel rendelkeztek életükben. 

 
Új szörnyek 
 
Őrszem* 
Szint: 2+2 
VO: 15 
Mozgás: 40’ 
Támadás: 2*+4 karom d6+2 
Spec: immunis a méregre, elmére ható varázslatok-
ra, éjszakai látás, ld. leírás 
Mentők: +2/+5/+5 
Jellem: Kaotikus Gonosz 
Kincs: - 
Méret: Közepes 
Fekete ködbe burkolózó humanoid karmos man-
csokkal. Nyolc szeme a fején körben helyezkedik el, 
így rendkívül jó megfigyelő, verhetetlen a lopako-
dásban és rejtőzésben, valamint szaglása is kiváló. 
Ezen képzettségeket +6-os módosítóval használja. 
10m-es körzetben érzékeli a káosz esszenciákat. 
 

Káoszbestia* 
Szint: 3+3 
VO: 16 
Mozgás: 30’ 
Támadás: +6 karmok 1d6+4 és harapás +5 1d8+4 
Spec: immunis a méregre, elmére ható varázslatok-
ra, éjszakai látás, regenerálás 5 
Mentők: +6/+6/+2 
Jellem: Kaotikus Gonosz 
Kincs: - 
Méret: Nagy 
Elfajzott, erősen mutálódott lények, amik már sem-
miben sem hasonlítanak eredeti formájukra. Megje-
lenésük változatos, de általában nagy 2-2,5m ma-
gas, karmos agyaras lények, vastag bundával, vagy 
irhával. Intelligenciájuk állati, nehezen lehet kordá-
ban tartani őrjöngő dühüket. A citadellában lévő 
példányok a regenerálás képességével is fel vannak 
ruházva. 
 
Kultista 
Szint: 2+2 
VO: 14 
Mozgás: 30’ 
Támadás: +4 karmok 1d6+2 
Spec: démoni páncél 
Mentők: +5/+5/+2 
Jellem: Kaotikus Gonosz 
Kincs: - 
Méret: Közepes 
Olyan emberek, élőlények. akik valamelyik démon-
nak, vagy gonosz istennek ajánlották szolgálatukat. 
A beavatási szertartásnál a mellkasukra vésik a 
gonosz hatalom jelképét, aminek köszönhetően 
istentelen hatalomra tesznek szert. Ha szükséges 
átalakulnak vörös bőrű, hosszú karmú démoni lény-
nyé, hogy szolgálni tudják uruk akaratát. Bőrük 
megkeményedik, ellenállóvá válik. Fanatisták, gon-
dolkodás nélkül életüket adják mesterükért, vagy a 
feladatuk végrehajtásáért. 
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Új varázstárgy 
 
Káosz esszencia 
Ezek a legkülönfélébb formájú és nagyságú esz-
szenciák általában kötődnek valamilyen rendkívül 
gonosz evilági tárgyhoz, de előfordulhatnak amorf 
masszaként, vagy ködként. A káosz fertőzte vidéke-
ken akár véletlenszerűen is megjelenhetnek a 
semmiből, de általában gonosz lények által használt 
tárgyakhoz kötődnek. 

A jó és semleges élőlények már a közelségé-
től is kellemetlenül érzik magukat. Ha magukkal 
hordozzák, folyamatos félelem és bizonytalanságot 
éreznek a nap minden percében, esténként rémál-
mokat is látnak. Bármely szituációban, amikor ag-
resszióra, vérontásra, nézeteltérésre kerül a sor, a 
viselőjének akarat mentődobást kell tennie (a ne-
hézség az esszencia erejétől függ: kicsi: 6, köze-
pes: 12, nagy: 18), különben az adott esemény 

rendezéséig megszállja és erővel látja el az esz-
szencia (megkapja a káosz fertőzött speciális ké-
pességeket), de minden esetben az agresszív, 
támadó jellegű megoldást választja. 
Gonosz karakter kezében a hatás ugyan az, csak a 
használata tetszőleges. Bármikor használhatja, ha 
erőszakos, vagy gonosz cselekedetet hajt végre. A 
gonosz karaktereknek arra kell mentődobást dobni-
uk, hogy abba bírják hagyni az őrjöngést. A célszám 
szintén az esszencia erejétől függ. Amíg nem sike-
rül újra visszanyerni önuralmát, tovább folytatja 
erőszakos cselekedeteit akár a társai ellen is. Ron-
tott mentődobás esetén 10 perc múlva lehet újra 
próbálkozni. Viszont ha a karakter egy adott hasz-
nálat után három esetben sikertelenül próbálja meg 
uralni akaratát, káosz fertőzötté válik és véglegesen 
elveszik korábbi énje. Lételeme a pusztítás és rom-
bolás lesz. 
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