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I. Háttér
Manisztrid titka

Bemesélés

Manisztrid, a hírhedt feketemágus évtizedekkel
ezelőtt hihetetlen vagyonával és mágikus kincseivel
visszavonult a közélet nyilvánosságától, ám azóta is
folytatja szentségtelen kísérleteit a rosszhírű Akasztottak Erdejében álló tornyában. Elszigeteltsége
nem teljes: időről időre szállítmányokat fogad a
külvilágból, főleg még élő húst és ritka szereket,
amelyekért csengő aranyakkal vagy romlott bölcsességgel fizet. Bár az út veszélyes, és a jutalom
bizonytalan, de néhány vakmerő mindig akad, aki
kockára teszi az életét.
Az évek során sokan próbálták már megszerezni Manisztrid kincseit, ám eddig mind rajtavesztek, mert a torony egy olyan iszonyú titkot rejt,
amely ősibb az emberiségnél, és gonoszabb még a
varázsló fekete szívénél is.
A varázsló évtizedekkel ezelőtt megtalálta és
kiásta egy nagyhatalmú kígyóember mágus szunynyadó testét. Mielőtt az ősi fajzat magához térhetett
volna, a varázsló részben megnyúzta és feldarabolta a testét, majd tartósította, és mágikus tárgyakat
készített belőlük, a szellemét pedig a levágott fejébe
börtönözte, és kényszerítette, hogy ősi titkokba
avassa be.
Ám a kígyóembernek továbbra is vannak titkai,
amelyeket nem oszt meg Manisztriddel, és ezek
egyike az, hogy ha a testét valaki újra összeállítaná,
akkor képes volna életre kelni, és sötét tudásával
szörnyű bosszút állna az emberiségen.

Javaslom, hogy a karakterek valamilyen módon
szerezzenek tudomást a rejtélyes varázslóról és a
torony hozzávetőleges helyéről. Ha nem egy hoszszabb kampányba illeszted be a modult, esetleg ezt
szánod a kampány kezdő történetének, vagy az
egyes kalandok között hosszabb idő telik el, akkor
használhatjátok az alábbi motivációs táblázatot:
1d10
1
2
3
4
5
6
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9
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Miért akarja felkeresni a karaktered
Manisztrid tornyát?
Egy kereskedő értékes szállítmányát
kell eljuttatnod, majd a fizetséget viszszavinned.
Van egy talány, amire megoldást vagy
választ remélsz a varázslótól.
Szörnyű bosszút esküdtél Manisztrid
ellen.
A varázsló tanítványa/szolgája szeretnél lenni.
Van valamid, amit el akarsz adni a
Manisztridnak.
A varázsló egyik riválisa bérelt fel, hogy
ellopd a varázskönyvét.
Van valami, amit meg akarsz venni a
varázslótól.
A varázsló egyik riválisa bérelt fel, hogy
öld meg Manisztridot.
Sóvárogsz a mesés kincsek után.
Manisztrid korábbi áldozatait képviseled, és vissza akarod szerezni mindazt,
amit a varázsló elvett tőlük.

A játékot színesítheti, de nem minden játékos találja
szórakoztatónak, ha az egyes karaktereknek különböző (esetleg ellentétes) motivációja van, így a
játékosaid ismeretében fontold meg, hogy mikor és
hogyan használod a táblázatot.
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II. Út a toronyhoz
3. Az Akasztottak Erdeje: Ritkás aljnövényzetű,
sűrű lombú, sötét erdő, amely baljós némaságba
burkolódzik. A fák alatt egy ösvény kanyarog észak
felé. Akinek jó a füle (Közepes Hallgatózás próba),
annak hamar feltűnik, hogy nem hallja az erdők
megszokott neszeit, csak a szél motozását és az
akasztottak köteleinek nyikorgását.
Az erdő peremén, és beljebb is kis csoportokban, a fák alacsonyabb ágai változatos pózokban
emberi holttestek vannak felakasztva. Alaposabb
vizsgálat és Közepes Gyógyítás vagy Vadonismeret
próba kiderítheti, hogy megfulladtak; ha a Nehéz
Gyógyítás próba is sikeres, akkor rájönnek, hogy
egyesekkel pókméreg végzett, míg másokat egyszerűen megfojtottak. Mindegyik holttestet féltő
gondoskodással rendezték el, értéktárgy egyiknél
sincsen. A köteleket pókselyemből vagy állati belekből készítették.
Ha követik az ösvényt, hamarosan az erdőt uraló óriáspókok egyik lakóhálója alá érnek, akik megpróbálnak rajtaütni a csapaton. Egyszerre csak 1d6
ereszkedik le a hálóból, de ha elpusztultak, 1d3
körön belül újabb1d6 jön; egy hálóban összesen
tizenkét kifejlett óriáspók van.
Ha ezen az akadályon túljutottak, vagy ha letérnek az ösvényről, akkor óránként 1:6 esélyük van
belefutni egy csapat óriáspókba, és 1:3 eséllyel
összefuthatnak a Zsinegek Mesterével is.
A Zsinegek Mestere nagydarab, torzonborz erdei remete benyomását kelti, aki egy kis, omlatag
kunyhóban lakik az Akasztottak Erdejében, és bár
ártalmatlannak tűnik, de teljesen őrült, és nagyon
veszélyes. Jól kiismeri magát az Erdőben, de hasznos információt kinyerni belőle igen nehéz. Folyamatosan motyog magában a Fákon Járó Népről (az
óriáspókokról), akiket felsőbbrendűnek tekint. Rögeszméje, hogy az erdőt tisztán kell tartania, annak
szent földjét semmiféle szenny nem érintheti, és ha
úgy ítéli meg, hogy azt a karakterek beszennyezik,
például ledobnak rá valamit, leheverednek, vagy túl
sokáig érnek hozzá, akkor bekattan, és onnantól a
csapat elpusztítására tör.
Ami veszélyessé teszi, hogy nem ugrik üvöltve
a csapatnak, hanem igyekszik őket szétválasztani,
majd egyesével, hátulról és orvul megfojtani és
felakasztani. Ha viszont elnyerik a bizalmát (például
elfogadják és tiszteletben tartják az elmebaját),
akkor a tavat kikerülve egyenesen a toronyhoz
vezetheti őket.
Kunyhójában szegényes holmiján (rongyos bőrruhák, kötélkészítő szerszámok, evőeszközök, egy
kés) kívül találni 500’ selyemkötelet, és 4d6*10
ezüstöt.

1. A barlang: Az Akasztottak Erdejét a dél irányába
nyitott C betűt formázó, meredek sziklafalú Tigrisfennsík veszi körül. Amikor a csapat megérkezik
délről az Erdő bejáratához, hatalmas vihar tör rájuk,
amely másnap hajnalig nem csillapodik. A legkézenfekvőbb menedék egy széles nyílású, tágas barlang a fennsík oldalában, amely elég nagy ahhoz,
hogy mind kényelmesen elférjenek.
Ha nem gyújtanak tüzet, és nem bolygatják a
barlang békéjét, akkor semmi rendkívüli nem történik, eltekintve attól, hogy bőrig ázva egy hideg, sötét
barlangban éjszakázni nem a legkellemesebb élmény. Ha tüzet raknak, akkor 1d3 órán belül, ha
felderítőútra indulnak, akkor 1d6 kör múlva a barlangban lakó vámpírdenevérek felébrednek, és
rájuk támadnak.
A denevérek legyőzése vagy elkergetése után
lehetőség nyílik a barlang alaposabb átkutatására,
és így rábukkanhatnak egy szűk kürtőre, amelyen át
négykézláb különösebb gond nélkül feljuthatnak a
Tigris-fennsíkra. Más kérdés, hogy ez nem a legbölcsebb ötlet.
Az eső és a szél másnap hajnalban eláll, így a
csapat folytathatja útját a baljóslatú erdőben.
Vámpírdenevérek (3d10): Sz 1+3; VO 13; Mozgás
40’; Tám +4 harapás1d4; Spec ha eltalálnak egy
melegvérű élőlényt, akkor ráakaszkodnak, és automatikusan sebzik; +0/+5/+3; S.
Hp
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2. A Tigris-fennsík: A sziklafal megmászása alapos
felkészülést, félnapi izomszakasztó munkát és négy
Nehéz Mászás próbát igényel. Odafent lágyan hullámzó, három-négy láb magas fű nő, amiben ártalmatlan törpemalacok kondái röfögnek békésen.
Az idilli hangulatnak hamarosan rémisztő üvöltés vet véget. A törpemalacok pánikszerűen menekülnek, és ha a karakterek 1d3 körön belül nem
követik példájukat, akkor egyiküket, vagy azt, aki
elcsámborog a többiektől, vagy egyszerűen a legvédtelenebbnek tűnőt, megpróbálja becserkészni a
fennsík ura, egy hatalmas kardfogú tigris.
Ha követik a fenevad nyomait, megtalálhatják
azt a keskeny vadcsapást, amin lejárt a fennsíkról;
ekkor csak Közepes (12) Mászás próbákra van
szükség a lejutáshoz.

Óriáspókok (1d6): Sz 4; VO 15; Mozgás 30’; Tám
+4 harapás 2d4+méreg (Közepes, 1d6 Erő/1d6
Erő); Spec háló (Közepes Erő), immunis az elmére
ható támadásokra; +4/+4/+1; S.
Hp
25
19
17
14
17
25

Kardfogú tigris (1): Sz 7+3; VO 15; Mozgás: 40’;
Tám 2*+10 karom 1d6+3 és +10 harapás 1d12+3;
+8/+8/+5; S; Lopakozás +10, Rejtőzés +10 (éjjel +4
mindkettőre).
Hp
54
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Zsinegek Mestere: Tolvaj 5+3; VO 15; Mozgás 30’;
Tám +6 hurkolás 1d3+3 vagy +6 akasztás 1d3+3
[+3d6] + fulladás; Spec orvtámadás, hurkolás (az
eltalált karakternek Nehéz Szabadulóművészet
vagy Közepes Erőpróbát kell tennie, hogy kiszabaduljon a rafinált kötelékekből), akasztás (csak meglepetésből, vagy magatehetetlen, illetve hurkolással
foglyul ejtett karakter ellen); +4/+7/+4; KG.
Szakképzett erdőjáró és vadász, a kötelek és csomók mestere; vonatkozó képzettségpróbáit (osonás,
vadonismeret, csapdaállítás, ugrás, stb.) +8-cal
dobja.
Hp
35

Nehéz próbával vagy a saját kárukon tanulva tudhatják meg, hogy minden bokor szimbiózisban él
egy arany nyálkával, amely gyanútlan gyűjtögetőkre várva lapul a növény ágaihoz tapadva, és csak
gyanútlanul Hősies Megfigyelés próbával lehet
észrevenni.
Ha tutajt eszkábálnak, vagy úgy döntenek,
hogy átússzák a tavat, akkor azt egy-két óra alatt
megtehetik, de ez is kockázatos: nappal 1:2, éjjel
1:3 eséllyel kiszúrják őket a Manisztrid tornyának
erkélyén (III/6.) fészkelő tűcsőrűek, és néhány
közülük odarepül, hogy alaposan szemügyre vegye
őket. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a tűcsőrűek intelligensek, kegyetlenek és szadisták, igen torz
humorérzékkel.

4. A kihalt falu: Félnapi gyaloglás után az ösvény
egy lehagyatott, kéttucatnyi viskóból álló faluba
vezet egy kis tó partján. A túloldaláról idelátszik a
varázsló tornya. Sehol senki, a berendezési tárgyak
és az eszközök javát megette az enyészet. Mindenhol enyhe rothadásszag.
A falu roppant kísértetiesen néz ki, ugyanakkor
biztonságos, amíg a karakterek magukra nem haragítják a varázslót, mert sem a Zsinegek Mestere,
sem az óriáspókok nem mennek a házak közelébe,
a kardfogú tigris pedig nem portyázik ilyen messzire.

Fojtóhínár (1d4): Sz 4+2; VO 14; Mozgásképtelen,;
Tám +6 hínár 3d4 + körülfonás; Spec immunis az
elmére ható támadásokra, körülfonás: sikeres +5-ös
manőver esetén az áldozat belegabalyodik; ettől
kezdve a sebzés automatikus, amíg ki nem keveredik; +6/+3/+3; S.
Hp
25
26
20
28

5. A zavaros tó: Déli oldalán a falu, az északi
Manisztrid tornya. A meder gyorsan mélyül. A vize
iható, de elég zavaros a sok szerves anyagtól. Patak vagy más tápláló vízforrást nem látni, de egy
elszánt és szerencsés búvár az északi partnál a víz
alatt Közepes Úszás és Nehéz (ha valamivel világít
a víz alatt, akkor csak Közepes) Megfigyelés próbával észreveheti a vízszivattyúhoz (III/11.) vezető, 5’
átmérőjű csövek nyílását.
A bevezető csövön végig úszni csak három kör,
de a nyílás előtt dúsan tenyészik a fojtóhínár, és
egy rúgós nyárscsapda is védi. A kivezető cső
hasonlóan védett, de ott befelé hat kör az út; kifelé
értelemszerűen fordítva.
A tó megkerülése fél napba kerülhet, sűrű, bokros terepen. Az óriáspókok rajtaütésének esélye
óránként 1:12, míg a Zsinegek Mesterével, ha még
életben van, 1:6 eséllyel futhatnak össze.
Miközben a karakterek a bokrok között csörtetnek, kétóránként 1:3 eséllyel bukkanhatnak olyan
kisebb tisztásra, amelyen arany gyógygyümölcs
bokor nő. Egy ilyen aranysárga bokorról 1d3 érett
és 2d3 éretlen bogyót szüretelhetnek: előbbi 3d8,
utóbbi 1d8 Hp-t gyógyít, ha elfogyasztják.
Ezt az információt már egy Közepes Vadonismeret próba is elárulja – azt azonban csak egy

Rugós nyárscsapda: Közepes Reflex vagy 6d8
sebzés, aktiválódás után Közepes Erőpróbával
visszatolhatóak, Nehéz próbával szétfeszíthetők a
nyársak.
Arany nyálka (1): Sz 4+2; VO 14; Mozgás 20’; Tám
+6 kocsonya 2d6+2; Spec Rendelkezik a szokásos
nyálka immunitásokkal, továbbá a sebző varázslatok sebzés helyett fele annyit gyógyítanak rajta, mint
amennyit sebeztek volna.; +6/+3/+3; S.
Hp
30
Tűcsőrűek (3d6): Sz 4*; VO 15; Mozgás 40’; Tám
4*+1 csőr 1d6; Spec A rájuk olvasott varázslatokat
másfélszeres erősséggel verik vissza.; +4/+4/+1;
KG.
Hp
22
16
19
24
13
20
16
15
20
11
14
24
24
12
9
19
24
18
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III. Manisztrid tornya
1d10
1-4
5-7
8-9
10

A torony
A föld felett ötszintes, negyven láb oldalú, négyzet
alaprajzú torony. Tükörsima, 100’ magas falait valamilyen sima, matt fekete kőből rakták (a felkapaszkodáshoz egy elég hosszú kötél és három
Nehéz Mászás próba szükséges), a tetejét egy
okkult és asztrológiai szimbólumokkal rovátkolt
hatalmas bronzkupola fedi: ez a csillagvizsgáló
(8.). A déli oldalon a földtől 60’-ra egy 20’ átmérőjű
félkör alakú erkély (6.) található.
A toronynak egyetlen nyilvános bejárata látszik,
egy igen magas és erős, vasalt tölgyfakapu, amit
egy vaskos bronzkopogtató díszít. Három Nehéz
vagy egy Hősies Erőpróbával betörhető, vagy egy
Nehéz Zárnyitással kinyitható. Mögötte a fogadócsarnok (1.)
Ha kopogtatnak, vagy betörik az ajtót, Igóriusz,
Manisztrid szolgája 1d3 körön belül felbukkan, hogy
kiderítse a zaj okát. Igóriusz a varázsló korábbi
kísérleteinek eredménye, elég ostoba, de bivalyerős
és rendíthetetlenül hűséges. Ha a csapat elég tisztelettudó, és nem ingerlik, akkor nem támadja meg
őket, de ha sértegetik, vagy rátámadnak a varázslóra, akkor addig nem nyugszik, amíg agyon nem veri
őket. Ha a csapat megtámadja, panaszosan bömböl, és hangosan méltatlankodik – a zaj felkeltheti
Manisztrid figyelmét is… Ha a csapat nagy zajt
csinál a toronyban (például felborogatják a dolgokat
vagy harcba keverednek), akkor lelkiismeretes házi
szörnyként elindul, hogy utána nézzen a dolognak.

éjjel
a lakosztályában
a csillagvizsgálóban
az erkélyen
a keltetőnél

(5.)
(8.)
(6.)
(10.)

1. Fogadócsarnok: Hatalmas terem, amely ürességét csak a déli falnál két szélén álló két jókora
oszlop (a belsejükben fut a két titkos csigalépcső, 9.
és 12.), az északi fal közepénél felfelé vezető csigalépcső, és a keleti oldalon Igóriusz számára leválasztott kamra egyszerű faajtaja töri meg.
A padló csupasz kő, kivéve a terem közepén
egy 10’ átmérőjű részt, ami valójában illúzióval
álcázott veremcsapda. Igóriusz ösztönösen elkerüli, de ha a karakterek rálépnek, Közepes Reflex
mentőt kell tenniük, vagy 15’ zuhanás után (1d6
sebzés) a keltető (10.) egyik szülőkádjában találják
magukat – nem egyedül (lásd ott).
Ha a veremcsapdát nem számoljuk, két irányban lehet tovább menni: az északi falnál lévő csigalépcső a raktárba (3.) vezet, a keleti oldalon álló
faajtó Igóriusz szobájába (2.)
2. Igóriusz szobája: Apró kamra, amely padlóját
mocsok és ételmaradékok borítják. Az egyik sarokban Igóriusz mocskos szalmazsákja, benne a Karral, a kígyóember mágus egyik testrészével. Ha a
karakterek nem csaptak zajt a toronyba való behatoláskor, vagy azóta, akkor valószínűleg itt találják a
szoba lakóját is, aki ekkor ellenségesen viszonyul
hozzájuk, és ha nem adnak valami jó magyarázatot
arra, hogyan kerültek a toronyba (például hogy a
varázsló vendégei), akkor valószínűleg megtámadja
őket.

Igóriusz: Sz 7+2; VO 14; Mozgás 30’; Tám 2*+6
ütés 2d8+2; Spec immunis mindenféle mágiára;
sebzésfelfogás: 5/+1; ha bedühödik, addig nem áll
le, amíg meg nem öli azokat, akik felbosszantották;
+7/+4/+4; S; Hallgatózás: +9.
Hp
54

A Kar: feketének tűnő, valójában nagyon sötétzöld
bőrrel borított, elnyújtott S-alakú rúdnak tűnik, amelyik egyik vége erősen visszahajlik, és három görbe,
borotvaéles pengében végződik. Harcban 2d4-es
sebzésű, +1-es fegyverként lehet forgatni, amely
kritikus ütésnél megbénítja az áldozatot, ha az nem
dobja meg a Nehéz Kitartás mentőt.
Átkozott: forgatója csak mágikus úton gyógyulhat.

A Testrészek
A toronyban szétszórva megtalálhatók a kígyóember mágus testrészei, amelyek önmagukban is
jelentős hatalmú, bár átkozott varázstárgyak, ám
együtt az igazán veszélyesek. A Fej a laboratóriumban (4.), a Torzó a keltetőben (10.), a Kar Igóriusz
szobájában (2.), az Irha a raktárban (3.), a Szív
pedig Manisztridnál található. Ha valaki a Fejet a
Torzó megfelelő részéhez illeszti, a kígyóember
mágus életre kel, ám amíg vissza nem szerzi valamennyi darabját, mágikus hatalmát nem nyeri viszsza. Minden darab erős mágiát sugároz.

3. Raktár: Ládákkal és hordókkal teli terem, ami a
torony teljes második szintjét elfoglalja. Az északi fal
melletti csigalépcső felfelé a laboratóriumba (4.),
lefelé a fogadócsarnokba (1.) vezet. A déli fal két
szélén két jókora oszlop, a belsejükben fut a két
titkos csigalépcső. A délnyugati oszlopon az egyik,
a többinél kissé kopottabb (Nehéz Megfigyelés
próba) követ megnyomva kinyílik egy titkos ajtó, ami
a nyugati titkos csigalépcsőre (12.) nyílik.

Hol tartózkodik Manisztrid a karakterek érkezésekor?
1d10
nappal
1-4
a laboratóriumban
(4.)
5-7
a keltetőnél
(10.)
8-9
a lakosztályában
(5.)
10
az erkélyen
(6.)
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A ládák és hordók teljes összevisszaságban
tartalmaznak élelmet (főleg sózott húst és aszalt
gyümölcsöket), papírt, pergament és tintát, valamint
különböző teremtmények tartósított testeit. Az egyik
kisméretű láda erős mágiát sugároz magából: ebben van az Irha.
A raktár tessék-lássék felderítése 1:3 eséllyel,
módszeres átkutatása pedig biztosan felébreszti az
itt pihenő félresikerült eredményeket Manisztrid
korábbi biológiai kísérleteiből. Ezek borzalmas torzszülöttek és gyomorfogató hibridek, de szerencsére
harcban nem túl erősek.
Ha a csapat valahogy megoldja az értékek elszállítását, a raktárban összesen 1d6*100 arany
értékű árut és 1d3*10 adag élelmet találhatnak.

Ha a karakterek hívatlanul lépnek a laboratóriumba, vagy megkísérlik eltulajdonítani valamelyik
tárgyat, az egyik korábban üresnek tűnő lombikból
egy füstrém támad rájuk.
Füstrém: Sz 7; VO 20; Mozgásképtelen; Tám 7*+7
füstcsáp 1d6+füst; Spec immunis az elmére ható
varázslatok és a tűzre, sebzésfelfogás 5/+1, sikeres
találat után az áldozatnak Közepes Kitartás mentőt
kell tennie, vagy belélegzi a füstcsápot: körönként
3d4 Hp-t sebződik, amíg egy sikeres mentődobással ki nem köhögi. Ha egy áldozata elájul, a füstrém
azonnal megöli; +2/+5/+2; KG.
Hp
6
6
6
6
6
6
6

Félresikerült kísérleti lények (2d4): Sz 4+2; VO
18; Mozgás 20’; Tám 2*+6 ütés 1d8+2; Spec
immunis az elmére ható varázslatokra, a hidegre és
a tűzre, sebzésfelfogás 5/+1; +6/+3/+3; KG.
Hp
23
12
20
40
23
30
28
27

A Fej: emberinél valamivel nagyobb, lapított, ocsmány kígyófej, amely egy kristálygömb belsejében
van. Bizonyos értelemben élőlénynek számít, mert
ez a kígyóember mágus szellemének börtöne. Képes beszélni és ismeri az elterjedtebb emberi nyelveket. Kiemelkedő az intelligenciája és birtokában
van minden egykori tudásának, de gyűlöli az embereket.
Manisztridnak nem hazudhat, de a karaktereket
habozás nélkül átveri: folyékonyan hazudik, elárulja
a varázsló titkait, ígér fűt-fát, vagy ha más mód nem
marad, túszokat szed és fenyegetőzik. Egyetlen
célja van: bármi áron visszaszerezni a testrészeit;
leginkább a Torzót, hiszen ha arra ráteszik a Fejet,
a mágus korlátozottan bár, de újra cselekvőképes
lesz.
Amíg ez nem történik meg, csak mentális képességeit (hipnózis: Nehéz Akaraterő mentő, vagy a
karakter jó ötletnek tartja a Testrészek összeállítását – csak arra hat, aki szóba elegyedik a Fejjel;
mentális támadás: +5-ös manőver akaraterővel (a
kígyóember Akaratereje +10-es), siker esetén 6d6
sebzés) használhatja, körönként az egyiket és egyszer.
A Fej VO-ja 14, 8 Hp-ja és 5/+1-es sebzésfelfogása van.

Az Irha: fekete színű, pikkelyes bőrből készült bőrvért, amely az egész testet beborítja, kivéve a fejet
és a jobb kart. Aki felölti, annak VO-ja 6, a mentődobásai pedig 2 ponttal javulnak.
Átkozott: viselője minden nap annyi Hp-t veszít,
amennyi a szintje. Egy napi viselés után összenő
viselője bőrével, és az átok semlegesítése után is
csak újabb átoksemlegesítéssel, vagy műtétileg
távolítható el. Utóbbi esetben az alany összes Hpját elveszíti, és Nehéz Kitartás mentőt kell dobnia,
vagy belehal az Irha eltávolításába.

4. Laboratórium: A raktárból felvezető csigalépcső
tetején erős tölgyfaajtó, amelyet Manisztrid rendszeresen kulcsra zár, így kinyitásához Nehéz Erő vagy
Zárnyitás próba szükséges.
A teljes második szintet elfoglaló helyiségben
egy szabvány alkimista laboratórium minden felszerelése megtalálható. A délkeleti sarokban egy faragványokkal díszített oszlop rejti a keleti titkos
csigalépcsőt (9.), míg a délnyugatiban egy hagyományos csigalépcső vezet a varázsló lakosztályába (5.). A laboratórium északnyugati sarkában egy
feketemárvány piedesztál áll, rajta a Fej. Az északi
fal mellett könyvespolc, rajta egy irattartóban egy
varázslói varázstekercs (gyorsítás, lassítás, nyelvek
beszélése). Az egyik asztalon egy füstszínű, zöld
viasszal lepecsételt üvegben három adag méreg
semlegesítés itala található.
A titkos ajtó kinyitásához két faragványt kell
egyszerre meghúzni, de ezt a Fej készséggel megosztja a karakterekkel, akár csak bármi mást, ha
úgy véli, azzal maga mellé állíthatja őket.

5. Manisztrid lakosztálya: Pazarló ízléssel berendezett lakosztály, első osztályú italos szekrénnyel,
rengeteg selyempárnával, egy hatalmas baldachinos ággyal és dúsan faragott ruhásládákkal. A déli
fal helyén elfüggönyözött oszlopsor választja el az
erkélyt (6.) a teremtől. Az északkeleti sarokban a
csillagvizsgálóba (8.) vezető csigalépcső, az
északnyugatiban a varázsló kincseskamrájának
(7.) féldrágakövekkel díszített acélajtaja. A lakosztály falait obszcén és excentrikusan felkavaró freskók és mozaikok díszítik. A mozdítható dísztárgyak
együttes értéke 2d6*50 arany, de legalább egy
szekér kell az elszállításukhoz.
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6. Erkély: 20’ átmérőjű félkör alakú erkély, amelyet
két láb magas, csipkézett kőkorlát határol, és a
toronytól egy elfüggönyözött oszlopsor választ el. A
függönyökön átlépve Manisztrid lakosztályába (5.)
lehet bejutni – ám ez nem egyszerű, ugyanis az
erkélyen egy csapat tűcsőrű lakik. Ez a fészekalj
(összesen tizennyolcan) évek óta Manisztrid szolgálatában áll, és bár eléggé unják a dolgot, de nem
ettek meszet, hogy nyíltan elárulják a varázslót.
Ismét hívnám fel a figyelmet arra, hogy a tűcsőrűek
intelligensek, kegyetlenek és szadisták, igen torz
humorérzékkel.

Óriás kaszapenge: meglepetésből támad (+10-zel,
a sebzése 2d8, a kritikusa *4), majd két kör alatt
visszahúzódik a falba.
10. Keltető: Zöldesen derengő félhomályba burkolódzó terem, ahol hat keltető kád áll. Ezek a kádak
5’ szélesek, ugyanilyen magasak, és 10’ hosszúak,
és fekete, olajosan csillogó folyadékkal vannak tele.
Jelenleg a hatból 2d3 kádban azonban más is akad
a tápoldaton kívül, és ha a karakterek Manisztrid
vagy Igóriusz felügyelete nélkül lépnek be, akkor
hamarosan kiemelkednek a varázsló legújabb kísérletének nedvesen csillogó borzalmai.
Az északnyugati sarokban áll egy hatalmas
kristálytartály, amiben csövekkel rögzítve lebeg a
tartósító-folyadékban a Torzó. A keltetőbe vezet
egy csigalépcső (és két vízvezetékcső) a vízszivattyútól (11.), és a délkeleti sarokban futó oszlop
előtt álló fémszekrényt kinyitva feltárul a keleti titkos csigalépcső (9.) is.

Tűcsőrűek (3d6): Sz 4*; VO 15; Mozgás 40’; Tám
4*+1 csőr 1d6; Spec A rájuk olvasott varázslatokat
másfélszeres erősséggel verik vissza.; +4/+4/+1;
KG.
Hp
22
16
19
24
13
20
16
15
20
11
14
24
24
12
9
19
24
18

Nedvesen csillogó borzalmak (2d3): Sz 6+2; VO
16; Mozgás 30’; Tám 2*+8 fűrészes csáp 1d4+2 és
+8 harapás 2d6+2; Spec regeneráció 2 Hp/kör, a
keltető kádakban ez duplázódik, de a sav vagy tűz
által okozott sebeik nem gyógyulnak be; +7/+4/+4;
KG.
Hp
38
35
32
43
28
39

7. Kincseskamra: A féldrágakövekkel díszített,
tömör acélajtót két egymást követő és sikeres Nehéz Zárnyitás vagy két Hősies Erőpróbával, vagy
mágiával lehet kinyitni – illetve a féldrágakövek
bizonyos sorrendben való megérintésével, ami a Fej
szintén ismer, és amit alkualapként szívesen fel is
használ.
Odabent megtalálhatók Manisztrid evilági értékei:
egy földhöz forrasztott fémládikában pénzérmék a világ minden tájáról (100 ezüst,
400 elektrum, 500 arany, 20 platina);
egy alacsony faemelvényen egy díszes,
arannyal futatott elefántcsont jogar (600
arany), egy ezüst ivókupa (100 arany),
egy rejtélyes fekete kőből csiszolt gömb
(400 arany); és egy szemalakú, nagyítóként is használható zafír (250 arany).
Ha felemelik az emelvényt, alatta láthatóvá
válik egy rejtett üreg, benne egy fekete
bársonyzacskó, amiben egy hihetetlenül
értékes, óriási kékgyémánt (4000 arany)
van.

A Torzó: egy kígyóember megcsonkított és megnyúzott teste. Látványa annyira torz és idegen, hogy
aki megpillantja, annak akaraterő mentőt kell dobnia: Közepes alatti eredménynél leküzdhetetlen
rettegés, Nehéz alattinál pedig erős viszolygás lesz
rajta úrrá. A Torzó VO-ja 14, 40 Hp-ja és 5/+1-es
sebzésfelfogása van.

11. Vízszivattyú: Hatalmas, titokzatos gépek által
működtetett dugattyúrendszer, amely egy vaskos
csövön át a tóból egy medencébe, onnan a keltetőkhöz, majd vissza egy másik medencébe, és
onnan egy másik csövön át a vissza a tóba szivatytyúzza a vizet. Az egész gépezet meglepően halkan
működik. A délkeleti sarokból csigalépcső vezet fel
a keltetőkhöz (10.), míg a délnyugati sarokban álló
oszlop erősen rozsdásodó fémborítása enyhén
nyikorogva a nyugati titkos csigalépcsőre (12.)
nyílik. Az északi falon van egy kapu alakú rész,
amely anyaga szemmel láthatóan nem egyezik a fal
többi részével; mintha később zárták volna le. Ha a
csapat kibontja, megtalálják az elfalazott járatokat
(IV.) – de az már egy másik történet…

8. Csillagvizsgáló: A bronzkupola közepe alatt egy
forgatható karosszék és egy hatalmas távcsőszerkezet található. A kupola és a hozzá rögzített távcső
a karfákba épített karok segítségével mozgatható. A
falakat asztrológiai szimbólumok és képletek díszítik.
9. Keleti titkos csigalépcső: A laboratóriumból a
keltetőhöz vezető titkos csigalépcső. A tetejénél a
falból kivágódó óriás kaszapenge (észrevenni
Nehéz (18) megfigyeléssel lehet, de csak ha keresnek csapdát), az aljánál riasztóvarázslat (láthatatlan, de a mágia érzékelése kimutatja, a mágia megszüntetése pedig aktiválódás nélkül kioltja).

12. Nyugati titkos csigalépcső: A raktárból a
vízszivattyúhoz vezető titkos csigalépcső. Félúton
rejtett dárdavető (észrevenni Nehéz Megfigyeléssel lehet, de csak ha keresnek csapdát).
Rejtett dárdavető: 1d6 dárda, dárdánként 1d6+1
sebzés, három sorozatra van elég töltete.
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IV. Kimenetelek
Találkozás a varázslóval

A kígyómágus feltámadása

A varázslót a kor és a gonoszság óvatossá tette: ha
a karakterek ellenségesek vele, nem habozik elsőnek csapást mérni rájuk, és ha barátságosak, akkor
sem fogadja őket azonnal a bizalmába. Ha lehetséges, akkor először a szörnyeit uszítja a csapatra,
akiket ő csak hátulról támogat a mágiájával. Bízik a
varázserejében, és nem akarja veszni hagyni élete
munkájának gyümölcsét, így csak akkor fogja menekülőre, ha súlyosan megsebesül (= tíz alatti Hp).

Ha a csapat (vagy valamelyik karakter) segít a Fejnek, és legalább a Torzóval összeillesztik, a gonosz
kígyóember mágus visszanyeri a cselekvőképességét. Innentől fogva csak addig segíti őket tovább,
amíg vagy vissza nem szerzi az összes testrészt,
vagy amíg biztonságosan meg nem tudja ölni őket.
Ha a csapat egy vagy több Testrésszel távozik (ne
feledjük, hogy többségük elátkozott varázstárgy,
amelyektől nem könnyű megszabadulni!), úgy van
egy új halálos ellenségük: a kígyóember a világ
végére is követi őket, és nem nyugszik, amíg meg
nem szerzi a darabjait.
Ha esetleg voltak olyan botorak vagy balszerencsések, és az összes Testrészt átadták a kígyómágusnak, úgy az 1d3 körön belül feltámad, és
visszanyeri mágikus hatalmát is (olyan lesz, mint a
kígyóemberek a Szörnyek és Kincsekben, plusz
10. szintű varázsló). Javaslom, hogy ha időben
észbe kapnak, és menekülni kezdenek, akkor hagyd
őket futni, de gondoskodj róla, hogy később megtapasztalják, milyen érzés a világra szabadítani egy
több ezer éves, velejéig romlott, az emberiség ellen
bosszút esküdött, nagyhatalmú feketemágust!

Manisztrid: Varázsló 8+3; VO 18; Tám 4 tőr 1d4
vagy villámok pálcája (6d6); +6/+6/+10; TG; Koncentráció +10, Hallgatózás +10, Gyógyítás +10,
Mágiaismeret +11, Alkímia +11, Tudás: Technológia
+11, Jelek Olvasása +11.
Varázstárgyai: védő karpánt (VO 16), +2-es védőköpeny (+2 VO, +2 mentődobásokra), villámok
pálcája (21 töltet, 6d6 sebzés, Reflex (16) felezi), a
Szív.
Varázslatok: 0: 6, 1: 5, 2: 4, 3: 4, 4: 2; NF 10+szint;
0. szint: mágia érzékelése x2, mágia olvasása x2,
trükkök x2
1. szint: azonosítás, színes permet, tollhullás, varázslövedék x2
2. szint: gyengítő sugár x2, pókháló, láthatatlanság
érzékelése
3. szint: mágia megszüntetése, bénítás, vámpirikus
érintés, gázforma
4. szint: tűzpajzs, szörnyidézés (speciális, az egyik
saját szörnyét szólítja vele magához)
Hp
40

Elfalazott járatok (opcionális)
A vízszivattyú termében található friss falazás mögötti járatok célja egyszerű lehetőséget adni a kaland összekapcsolására más kalandokkal. Ide szinte bármilyen kazamata, barlangrendszer vagy más
földalatti létesítmény beilleszthető, ha a csapat a
torony kipucolása után nem sietne visszatérni a
külvilágba. A leglogikusabb lehetőség a kígyóemberek titkos városa, de a kíváncsiak akár az Alvilág
egyik bejáratára is rábukkanhatnak. A falazás kibontása hat dolgos kézzel és a szükséges szerszámokkal számolva is igénybe vesz két-három órát.
Ha a csapat túlságosan nagy figyelmet szentel
ennek a lehetőségnek, és azelőtt kezd kőműves
munkába, hogy leszámoltak volna Manisztriddal,
akkor a varázsló hamarosan felfigyel a tevékenységükre, és rájuk ereszti a még életben lévő teremtményeit, valamint maga is a betolakodók életére tör.

A Szív: kétökölnyi, feketére aszott, felületes vizsgálatra kőnek tűnő izomcsomó. Viselője immunis az
elmére ható varázslatokra és a mentális támadásokra.
Átkozott: viselője jelleme Törvényes Gonoszra
változik, és vonzódni kezd a bizarr biológiai kísérletekhez.
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Jogi Függelék
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 compatibility, 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 interest 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.

This version of Manisztrid Tornya 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 License, 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. ("Wizards"). 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 material including
derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition,
extension, upgrade, improvement, compilation, 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 methods, 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 translations and derivative works under copyright law, but specifically
excludes Product Identity; (e) "Product Identity" means product
and product line names, logos and identifying marks including
trade dress; artifacts; creatures; characters; stories, 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 descriptions 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 Derivative 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 subtracted 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 Content
You indicate Your acceptance of the terms of this License.

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.
Manisztrid Tornya © Copyright 2013 by Bársony Dávid. All
rights reserved.
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