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Bevezető 
 
Ez a kaland azzal a céllal született, hogy a Kard és 
Mágia asztali szerepjátékhoz bevezetőként szolgál-
jon teljesen kezdők számára. A kaland során lépés-
ről lépésre lesznek bevezetve a szabályok, ezért 
nagyon gyorsan el lehet kezdeni a játékot, és a 
kaland közben megtanulni, ami szükséges. 

A játék megkezdéséhez egy baráti társaság, 
legalább három hatoldalú dobókocka, a mellékelt 
karakterlapok, ceruza és egy nyugodt hely kell. A 
társaság legalább 3 főből álljon, de az ideális méret 
4 és 6 fő között van. A játék megkezdéséhez eze-
ken kívül más nem szükséges, tehát a Kard és 
Mágia szabálykönyvet sem kell elolvasni.  

A játék megkezdése előtt a legfontosabb kér-
dés, hogy ki legyen a mesélő. A szerepjátékban egy 
résztvevő a mesélő, a többiek pedig a játékosok. A 
játékosok egy-egy karaktert irányítanak, az ő bőré-
be bújnak be, és a karakter döntéseit hozzák meg. 
A mesélő feladata, hogy minden mást irányítson. Ő 
mondja meg, hogy a játékosok karakterei milyen 
kalandokat élnek át, mit tapasztalnak, és mi történik 
a világban. A mesélő feladata valamivel nehezebb, 
több odafigyelést és energiát igényel, de egyben 
izgalmasabb is. 

Az itt leírt kalandot csak a mesélő olvashatja el. 
Ez nagyon fontos, mert a játék örömét veszi el, ha a 
játékos előre tudja mi fog történni. Nem kell nagyon 
alaposnak lennie, de jó, ha előre tudja mi a kaland 
lényege. 

A játékosoknak el kell készíteni a karaktert, az 
alternatív személyt, akivel játszani akarnak. Első 
lépésben a karakter képességeit meghatározó osz-
tályt kell kiválasztani. Minden lehetséges osztályhoz 
tartozik egy karakterlap (ez egy külön fileban van), 
amit érdemes kinyomtatni. A csapat döntése alapján 
az alap kasztokon kívül választhatók a speciális 
fantasy vagy fomalhaulti karakterek is (de a kettőt 
nem jó vegyíteni). A karakterlapon minden további 
információ le van írva a játékosoknak.  

Figyelmeztetés! Ha játékosként akarsz részt 
venni ebben a kalandban, innent ől ne olvass 
tovább! 
 

 

 
Előkészületek 
 
Először is gratulálok az elhatározásodhoz, hogy te 
leszel a csapatban a mesélő. Kicsit több dolgod 
lesz, mint a játékosoknak, de ugyanúgy (ha nem 
jobban) fogsz szórakozni, mint ők. A játék előtt 
érdemes végigolvasnod ezt a kalandot, hogy kép-
ben legyél, mi fog történni. A kaland során fokoza-
tosan lesznek bevezetve a szabályok, és oldalsó 
szövegekben térek ki bővebben a dolgokra.  

Nos, ha egy asztalnál ülsz, veled szemben a já-
tékosok, előttetek a kockák és a kitöltött karakterla-
pok (meg némi innivaló), akkor kezdődhet is a ka-
land.

 

Kockák  
 
Az eredeti Kard és Mágia szerepjáték, mint a 
szerepjátékok legtöbbje, speciális dobókockákat 
használ, amiknek különböző számú oldala lehet 
(4,6,8,10,12,20). Azért, hogy a kockák beszerzé-
se ne jelentsen problémát, ehhez a bevezető 
kalandhoz csak a közönséges hatoldalú kockák 
szükségesek, ami kis eltérést jelent az eredeti 
játékhoz képest. Ha valaki hozzá tud jutni külön-
leges kockákhoz is, az a 3 db hatoldalú kocka 
dobása helyett 1 db húszoldalú kockával is dob-
hat, mikor ilyenre kerül sor. 

A kockák használatára a „XdY” az elterjedt 
rövidítés, ahol a d betű előtti X a kockák számát, 
a d betű utáni Y a kocka oldalainak a számát 
jelenti. Például a 3d6 azt jelenti, hogy 3 darab 6 
oldalú kockával kell dobni, és az eredményt 
összeadni. Lehet egy + utáni szám is a végén, 
amit a dobás eredményéhez kell hozzáadni. 
Például a 1d6+2 azt jelenti, hogy dobni kell egy 
darab hatoldalú kockával, és az eredményhez 
hozzá kell adni 2-őt. 
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Első fejezet: Toborzás 
 
Olvasd fel a játékosoknak a következő bevezetőt (a 
továbbiakban a felolvasandó szövegek dőlt betűvel 
lesznek jelölve): 

Fiatal suhancok vagytok egy fantasy világban 
egy nagyobb kereskedő városban. A város ősi, de 
ma is virágzik, sok különféle ember megfordul erre. 
Ti itt éltek, és mesteretektől kiképzést kaptatok a 
saját szakterületeteken. Még nem sokat tudtok, de 
már forr bennetek a vágy, hogy megmérettessétek 
magatokat. 

Mikor meghallottátok a felhívást, amiben a vá-
rosőrség toboroz fiatalokat egy különleges küldetés-
re, rögtön felcsillant a szemetek: itt a lehetőség, 
hogy végre kipróbáljátok tanult képességeiteket, és 
egy kis pénzhez is jussatok!  

Hajnalban van a gyülekező a városőrség lakta-
nyájának udvarán. Izgatottan szemrevételezitek 
társaitokat, akik veletek fognak tartani ebben a 
kalandban. 

 

 
Itt sorban kérd meg a játékosokat, hogy röviden 

írják le a karakterük külsejét. Mindenki térjen ki a 
fegyverekre, a ruházatra és a különleges külső 
ismertetőjegyekre. Azt is el lehet mondani, ki ho-
gyan várakozik, például idegesen járkál az udvaron, 
félálomban támasztja a falat, vagy belemélyed egy 
könyvbe. 

Ezt követően olvasd fel a következőt: 
Félórányi didergés után észreveszitek, hogy két 

alak közeledik felétek a hajnali órában még elha-
gyatott gyakorlótéren. Az egyik egy magas, kissé 
pocakos, szigorú arcú férfi, akin a városőrség maku-
látlan egyenruhája feszül. A másik egy idős, szak-
álas férfi, aki elnyűtt egyenruhájának romjait viseli. 

Mikor odaérnek, a fiatalabb férfi végignéz a tár-
saságon, megcsóválja a fejét, és a következőket 
mondja: 

- Na fiúk, nevem Kaman ez meg itt az északi 
negyed őre. Azt mondja, hogy az egyik körzetben 
nagyon elszaporodtak a patkányok, és hiába próbál-
ják irtani, nem tudják felszámolni a problémát. Elve-
zet titeket a helyre, ahol le kell menjetek a kazama-
tákba, megnézni mi van ott. Ha átfésülitek a terüle-
tet, és beszámoltok az ott látottakról, kaptok egy 
aranyat. Ha sikerül felszámolni a patkány invázió 
gócpontját, akkor még ötöt.  

Ha a játékosok kérdéseket tesznek fel 
Kamannak, próbálj válaszolni az ő bőrébe bújva. 
Azon kívül, amit már elmondott nem nagyon tud 
semmit, és egyébként is menne, tehát neked se kell 
nagyon megerőltetned magad a válaszokkal.  Ha a 
játékosok több pénzt kérnek, akkor próbálj velük 
alkudozni Kamanként. Ha a játékosok ügyesen 
alkudoznak, felmehet a sikerdíj kettő aranyra a 
jelentésért és nyolc aranyra a sikerért. Ha nincs 
több kérdés, akkor olvass tovább. 

 

 
Kaman sietős léptekkel távozik a kantin felé, az 

idősebb ember pedig annyit mond „Gyertek utánam” 
aztán elindul. Átvezet titeket a városon a szegény 
negyed felé. A gazdag kereskedők palotáit először a 
kézművesek takaros házai majd a szegényebbek 
régi romokból kialakított egymás hegyén hátán álló 
viskói váltják. 

Az út során a karakterek kérdezősködhetnek 
vezetőjüktől. Nem egy beszédes ember, de ki lehet 
szedni belőle pár dolgot. Elmondja, hogy Guntnak 
hívják, és ő ebben a negyedben az egyik városőr. 
Persze sem a fizetése, sem a megbecsülése nem 
olyan, mint a belvárosi őröknek. Ha van kedved 
hozzá, eljátszhatod, amint panaszkodik saját sorsa 
miatt, és szidja a város vezetőit. A patkány invázió-
ról annyit mond, hogy több hónapja kezdődött, és 
fokozatosan alakult ki. Nem is a patkányok száma, 
hanem a mérete a megdöbbentő. Régen csak nor-
mál patkányok voltak, de most már macska nagysá-
gú példányokat is láttak, vagy talán még annál is 
nagyobbakat. Több gyereket megöltek, sőt állítólag 
egy felnőtt férfit is széttéptek már, mikor csapatban 
támadtak (bár lehet, hogy az áldozat nagyon részeg 
volt).  A patkányok a város alatti kazamatákban 
laknak, ahova nem járnak le az emberek. 
 

  
 
Második fejezet: Lefelé 
 
Gunt végül egy romos ház oldalához vezet benne-
teket, és egy ajtónyílásra mutat. - Itt tudtok lemenni 
a kazamatákba. Vigyázzatok a lépcsőn, és sok 
sikert. A Sült macskához címzett ivóban várlak 
benneteket. - Majd távozik az említett kocsma irá-
nyába. 

Gunt tovább semmiképp nem kíséri őket. Azt 
mondja, hogy ehhez nincs elég jól megfizetve. 

Az ajtónyílásban egy csigalépcső indul lefelé. A 
fokok tényleg kissé romosak, de nem jelent problé-
mát lemenni rajtuk. Írd le a saját szavaiddal, ahogy 
leereszkednek a hosszú csigalépcsőn a mélybe, 
aztán olvasd tovább. 

Egy nagyobb terembe léptek ki a lépcső alján. 
A falak mentén kőpadok vannak, köztük márvány 
asztalkákkal. Mindent hullámos faragott díszek 
borítanak, pár helyen a falfestésből is maradt vala-
mi. Valaha egy előkelő hely lehetett, de ma már 
csak rom. Az egyik oldalt egy rozsdás fémajtó zárja 
el az egyetlen kijáratot. 

A világ és a város szándékosan nincs pontosab-
ban kidolgozva. A későbbiekben így lehetőség 
lesz bármely világ bármely városába elhelyezni 
ezt a kalandot. Most csak annyi lényeges, hogy a 
világban létezik a mágia, a város pedig nagy és 
ősi múltja van (a régi korok romjaira épült). 

Neked, mint mesélőnek, az egyik feladatod, hogy 
minden olyan karaktert alakíts, akivel a játékos 
karakterek kapcsolatba kerülnek. Jelen esetben 
Kamant a városőrség tisztjét. Ő egy nagyképű, 
fennhéjázó alak, aki akkor is fiút mond, ha lányok 
vannak a csapatban, és nemtől függetlenül fiam-
nak szólítja a karaktereket. Nincs túl jó vélemény-
nyel a társaságról, de nem érdekli annyira az 
egész történet, hogy különösebben foglalkozna 
vele. Igazából szeretné minél hamarabb letudni az 
eligazítást, és elhúzni reggelizni. Ha volt ilyen 
tanárod vagy főnököd valaha, akkor gondolj rá, 
mikor előadod magad. 
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A terem ahova megérkezett a csapat, egy ősi 
fürdőház pihenő terme volt, a csigalépcső valaha a 
toronyba vezetett, de valamilyen oknál fogva mind-
ez a föld alá került. Innen az egyetlen továbbvezető 
út a fémajtó. A probléma, hogy a fémajtó zárva van. 
Ez az első feladat, amit a csapatnak meg kell olda-
ni. 
 

 
A feladatot a játékosok több módon megoldhat-

ják. Ide leírok néhányat, de ha egy ettől független 
ésszerű megoldással állnak elő, arra is legyél nyi-
tott. Fontos, hogy legyen kihívás a feladatban, de 
közben hagyjad érvényesülni a játékosokat. Az ajtó 
zárját a tolvaj zárnyitás képzetséggel ki tudja nyitni, 
ha 3 kockával dob legalább 9-et. Fizikai erővel is be 
lehet törni, amihez a harcosnak vagy más erős 
karakternek 9-et, a többieknek 12-őt kell dobni. 
Használhatnak eszközöket is, például szétverhetik a 
zárat buzogánnyal, vagy egy rudat felhasználhatnak 
pajszernek (ilyenkor csökkentsd 3-al a nehézséget). 

Ha sikerül az ajtót kinyitni, akkor olvass tovább. 
A rozsdás ajtó nehezen tárul fel, többször neki 

kell gyürkőznötök, míg lassan kinyílik. Az ajtó után 
egy félhomályos folyosó indul, és tűnik el a messze-
ségben. A távolból vízcsöpögés hallatszik. 

Kérdezd meg a játékosokat, mit tesznek a ka-
raktereik. Amikor mindannyian bemerészkedtek már 
a folyosóra, és eltávolodtak kicsit az ajtótól, olvasd 
fel a következőt. 

Erős robajt hallotok hátulról, és mikor megpör-
dültök, látjátok, hogy az ajtó körül a mennyezetről 
kövek potyognak le, majd az egész mennyezet 
hatalmas csattanással lezuhan. A törmelék és a por 
mindnyájatokat ellep. 

Ha a játékosok nem gyújtottak még világossá-
got, akkor teljes sötétségben találják magukat. Leír-
hatod, ahogy ott állnak a folyosón, a kijáratot telje-
sen elzárja a leszakadt mennyezet, közben a szálló 
por fojtogatja őket. A törmelékhalmon nem tudják 
átásni magukat. Ha megpróbálják, újabb kövek 

esnek azok helyére, amiket kiszednek. Ebből a 
csapdából csak úgy szabadulhatnak, ha találnak 
egy másik kijáratot. 
 
Az első harc 
 

Közben a zaj odavonz pár patkányt, akik a játé-
kos karakterekre támadnak. Ez egy jó alkalom arra, 
hogy kipróbáljuk milyen is a harc. Írd le, hogy a 
játékosok számával megegyező számú macska 
méretű patkányt látnak a fáklyák fénykörébe érkez-
ni. Mikor közel érnek felvisítanak, és támadnak. 

Először te, mint mesélő írj fel annyi 3-ast egy 
papírra, ahány patkány van (ami ugye megegyezik 
a játékosok számával). Itt fogod nyilvántartani a 
patkányok életerejét, sebesüléseit vagy halálukat. 

Ebben az első csatában a játékosok cselek-
szenek először. Mindenki sorban (pl. ülésrendben 
balról jobbra haladva) elmondja, mit tesz a karakte-
re. Ez általában támadás lesz, de bármi más is 
lehet, amit 5-6 másodperc alatt meg lehet csinálni. 
Kezdetben lehet még távolsági fegyvert is használ-
ni, de mikor a patkányok közelharcban támadnak 
valakit, már nem. 

Lehet varázslatot is használni. Ekkor a karakter 
kiválasztja, mit varázsol, és a karakterlapjára leírt 
hatás létrejön. Minden varázslatot csak egyszer 
lehet elsütni, vagyis amit most elhasználnak, azt 
később már nem tudják, ezért érdemes a varázsla-
tokat tartalékolni. 

 

 
A támadásnál következőt kell tennetek. Először 

a támadó dob 3d6-al, hozzáadja a támadás módosí-
tóját, majd az eredményt összehasonlítja a patkány 
Védekező Értékével, vagyis 12-vel. Ha az eredmény 
egyenlő vagy nagyobb mint 12, akkor sikerült a 
támadás, és a sebzésdobásnál leírt módon kell 
kidobni az okozott sérülés mértékét. Ennyi Életerő 
pontot (Ép) sebesül a patkány, vagyis ennyit kell 
levonni a lapra felírt 3-as értékéből. Amelyik pat-
kánynak az Ép értéke eléri a 0-át az elpusztult. 

Példa: amikor a 
harcos kerül sorra, azt 
mondja a játékos „paj-
zsommal félrelököm a 
kis dögöt, majd felnyár-
salom a kardommal”. 
Dob egy támadást 3 
hatoldalúval, és a koc-
kák összege 11 lesz. Ez 
egyel kevesebb mint a patkány VÉ-e, de szerencsé-
re a harcosnak van +2 támadás módosítója, ezért a 
végeredmény 13 lesz, ami viszont már több mint 12. 
Sikeres volt a szúrás. Dob sebzést egy hatoldalúval, 
ami 5 lesz, plusz a módosítója összesen 9. Ha ez 
levonjuk a patkány 3 Ép-jéből, akkor látható, hogy a 
patkány nagyon is megdöglött. 

 

Patkány  
 
Támadás: +0 
Sebzés: 1d6/2 felke-
rekítve 
Védekező Érték: 12 
Ép: 3 

A játékos karakterek támadás módosítója a 
karakterlapon van. A közelharcnak és a távol-
sági támadásnak eltérhet a módosítója. 
 
A sebzésdobás szintén a karakterlapon van a 
használt fegyvernél.  
 

Ha bármi olyat próbálnak meg a játékosok, ami 
nincs a kalandban leírva, kockákkal kell dobni, 
hogy kiderüljön, sikerül-e. Majdnem minden 
esetben 3 db hatoldalú kockával kell dobni, 
összeadni az értékeket, a végeredményt pedig 
egy célszámmal (pl. 12) összehasonlítani. Ha a 
végeredmény egyenlő vagy nagyobb, mint a 
célszám, sikerült a próbálkozás, egyébként meg 
nem. A célszámot neked kell meghatároznod, 
attól függően, hogy mennyire ítéled nehéznek a 
feladatot (a józan eszedet használva). Ha na-
gyon könnyű a feladat, ne is dobass, mond 
szimplán, hogy sikerült. Ha akarsz egy kis kihí-
vást, akkor mondj 9-es célszámot, ha komo-
lyabb a kihívás, akkor 12-est, ha nem sok esélyt 
adsz a sikerre, akkor 15-öt. Vedd figyelembe a 
karakterek fő tulajdonságát és képzettségeit 
(ezek a karakterlapokon vannak). Például a 
harcos, akinek az erő a fő tulajdonsága és van 
ugrás képzettsége, könnyebben be tudja törni 
az ajtót vagy át tudja ugorni a hasadékot (9-es 
nehézség), mint a többiek (12-es nehézség). 
Ítélhetsz úgy is, hogy képzettség nélkül nincs is 
esély a sikerre (pl. akinek nincs úszás képzett-
sége, az meg sem próbálkozhat vele). 
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Amikor minden játékos karakter cselekedett a 
patkányok kerülnek sorra. Minden patkány egy-egy 
játékosra támad, ha csak nem mondanak olyat a 
játékosok, hogy megpróbálják elállni a patkányok 
útját. Ez utóbbi esetben lehet, hogy az elől álló 
karaktert (pl. a harcost) több patkány is támadja, 
míg a hátul állót (pl. a varázslót) egy sem. Jegyezd 
fel melyik patkány kivel harcol. 

A patkányok támadása pont olyan, mint a játé-
kosoké, csak most a patkányok értékeit kell hasz-
nálni. Nincs támadás módosítójuk, ezért simán a 
dobás eredményét kell figyelembe venni. Tehát a 
karakterek védekező értékét vagy annál nagyobbat 
kell dobni három hatoldalúval ahhoz, hogy sebezni 
tudjanak. A sebzésüknél egy hatoldalú kocka ered-
ményét kell felezni és felkerekíteni, vagyis 1-2 ese-
tén 1 Ép, 3-4 esetén 2 Ép, 5-6 esetén 3 Ép a seb-
zésük. A sebzést a megtámadott karakter életerő 
pontjából kell levonni (a karakterlap alján van hely 
ezt feljegyezni). 

A patkányok után ismét a karakterek támadnak. 
Ha a patkányok közelharcban vannak, a lőfegyverek 
már nem használhatóak! Ezután felváltva jönnek a 
patkányok és a játékosok, míg az összes patkány el 
nem patkol. 

 Ez a harc csak egy könnyed bemelegítés volt, 
remélhetőleg simán elbánnak a patkányokkal. Ha 
valamelyik karakternek 0-ra vagy az alá csökken az 
Ép-je, akkor elájul. A harc végén a pap bekötözheti 
a sebeket vagy használhat gyógyító varázslatot. Ha 
valakinek -5 vagy az alatt van az Ép-je, az meghalt. 

A harccal kapcsolatban annyi tanulságot levon-
hatnak a játékosok, hogy a varázslót és a tolvajt 
könnyebb megsebezni és megölni. Ezért érdemes a 
harcosnak és a papnak elől állni, és feltartani a 
támadókat, a tolvajt és a varázslót pedig hátul, vé-
dett pozícióban tartani, vagy más módon elkerülni 
velük a közelharcot. 
 

 
Harmadik fejezet: A fürd őház 
 
A kaland további része egy ősi civilizáció betemetett 
fürdőházában játszódik, ami a közelmúltban egy kis 
ideig egy gonosz isten templomaként szolgált, és 
ahova mostanra patkányok fészkelték be magukat. 
A ház térképe a kaland végén található. A karakte-
rek egy idő után több úton is továbbmehetnek, és 
neked ennek megfelelően kell mesélned. Csak a 
fontosabb helyszínek vannak leírva, egyébként 
neked kell elmondanod. mit látnak és tapasztalnak a 
karakterek. 

A fürdőházra jellemző, hogy mindent márvány-
lapok borítanak, és fémdíszítések vannak. A falakat 
néhol faragványok díszítik. Van, amikor csak hullá-
mos minták, de máskor csápos tengeri lények. Az 
alsó szinten előfordulnak vörös vonalakból festett 
mértani minták is, ami a gonosz isten papjainak 
utólagos alkotása. Az épület több helyen már na-
gyon romos. A márványlapok leestek, a díszek 
rozsdásak. Több járat, szoba be van omolva, de 
ezeket nem jelöltem külön a térképen. 

Felső szint 
 
1. A szakadék terme: 
Egy egyszerű kör alakú teremben vagytok, különö-
sebb díszítés nélkül. A falból különböző fém rudak 
állnak ki, ki tudja mi célból. A márványpadló közé-
pen egy széles csíkban be van szakadva. A terem 
túloldalán egy továbbvezető folyosót láttok. Ha 
lenéztek a szakadékba, akkor több méter mélység-
ben egy fém lapátkereket vesztek észre a két fal 
közé rögzítve. 

A padló valaha ép volt, még látszanak a padló-
lapokat tartó rudak helyei a szakadék két oldalán, 
és lent a törmelék. A szakadék kb. 3 méter széles. A 
lapátkerék olyan, mint egy vízimalomé. A falban 
lévő fém rudak eredeti célja ismeretlen, de most 
felhasználhatók az átjutáshoz. A falból kihúzva a 
hosszuk 1-4 méter között változik. 

 
Ez egy próbatétel a kalandozó csapat számára. 

Valahogy át kell jutni a szakadékon, hogy tovább-
menjenek. Ennek számtalan módja lehet, a játéko-
sok bármilyen épeszű ötletét fogadd el.  Minden 
esetben dobjanak 3d6-al, hogy sikerül-e a tervük. 
Ha van rá képzettsége a karakternek (pl. a harcos-
nak ugrásra), akkor legalább 9-et, ha nincs képzett-
sége 12-őt kell dobni. Ha valamilyen módon segítik 
az átjutást (pl. hidat csinálnak fém rudakból, kötele-
ket kötnek ki), akkor is elég a 9-es dobás. Ilyenkor 
megfelelő képzettséggel (pl. egyensúlyozás) nem is 
kell dobni. 

Ha valaki elrontja a dobást, leesik a szakadék-
ba, és 1d6 ÉP-t sebződik. Ha már lent van körbe is 
nézhet. A malomkerék egyik oldalán valamilyen 
gépezethez kapcsolódik a falban. A hasadék egyik 
végében kb. 2 méter magasban egy kerek nyílás 
van. A tolvaj mászás képzettséggel fel tud kúszni a 
csövön. Ekkor a 2. helyszínre ér fel a zuhatag mellé. 
A hasadék másik végében is egy hasonló cső indul 
a padló szintjétől enyhén lefelé. Aki ide lekúszik, a 
cső labirintusba kerül (11. helyszín). A lefolyótól 
balra a törmelék alatt egy jó állapotban lévő díszes 
tőr található (1d6-1 sebzés, bárki használhatja, 5 
arany érték). A hasadékból ki is lehet mászni. Má-
szás képzettséggel, kötelekkel, vagy pl. a kereket 
kiékelve elég a 9-es dobás, egyébként a 12-es. Aki 
elrontja ezt a dobást, ismét leesik és sebződik. 
 
A második harc 
Mielőtt az utolsó karakter kelne át a szakadékon, a 
szemben lévő folyosóról egy újabb adag patkány 
rohan ki, és támad. Most a karakterek száma + 1d6 
patkány jön. Ennyiszer kell a patkányok Ép-jét egy 
lapra írnod. 

Vízi gépezet  
A fürdőben egy vízierővel működő gépi rendszer 
van beépítve. A 2. helyszínen jön be a víz, ami a 
szakadék aljába egy csövön bevezetve megfor-
gatja a lapátkereket, és ez beindítja a gépezetet. 
Ha működik a gépezet, akkor használhatók az 
ajtónyitó fogantyúk. 
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Azt, hogy ki reagál gyor-
sabban, ki támad először 
a továbbiakban kezde-
ményezéssel döntjük el. 
Az egyszerűség kedvé-
ért a játékos karakterek 
és a patkányok egy-egy 
kezdeményezést dobnak 

1d6-al. Az egyik játékos, és te mint mesélő dobjatok 
egy kockával, és aki nagyobbat dobott, az jöhet 
először (egyenlő dobásnál dobjatok újra). 

A továbbiak az első csatánál leírtak szerint zaj-
lanak. A szembenálló felek felváltva támadják a 
másik csapatból akit tudnak. A támadás folyamatát 
oldalt összefoglaltam. A csata akkor ér véget, ha a 
patkányok meghaltak, vagy ha a karakterek átme-
nekülnek a szakadék túloldalára. 
 

 
2. A zuhatag: Ahogy a folyosón haladtok egyre 
erősödő vízdübörgést hallotok. A folyosó egyik 
oldalában egy nagyobb fülkeszerű benyílás van. 
Fentről egy csőből zubog alá a víz, majd a padló 
szintjénél jóval lejjebb nekicsapódik a kőnek, és 
elfolyik valamerre lefelé. A zuhataggal szemben egy 
lépcső indul lefelé, és tovább lehet menni a folyosón 
is. 

Ha kicsit jobban megnézik a helyet, akkor balra 
a fal kiszögelése mögött egy kerek járatot vesznek 
észre a falban. Ez egy hajdani vízvezeték befolyó 
része. A cső eltört, és így a fürdő vízrendszere 
kiürült. A balra induló cső a szakadékba vezet az 1. 
helyszínre. 

Ha valahogy sikerül átvezetni a vizet a csőbe, 
akkor a szakadék és a cső labirintus (11. helyszín) 
megtelik vízzel. A szakadékban a lapátkerék forogni 
kezd, ami elindítja az ősi gépezeteket. A kő ajtók 
ezután nyithatók a fogantyúkkal. A víz átvezetésére 
bármilyen megoldás elfogadható (pl. a falról lerán-
gatott márványlappal). 
 
3. A kupolaterem: A terembe egy lezárt kőajtón 
lehet bejutni. A kőajtó külső és belső oldalán a pla-
fonból lelóg egy rézfogantyú, de ezek csak akkor 
nyitják az ajtót, ha a szakadékban forog a lapátke-
rék. Meg lehet próbálni betörni az ajtót, de ez esz-
közökkel (pl. buzogány) vagy a magas erővel is 
csak 15-ös nehézséggel lehetséges. 

Egy nagy kerek kupolaterembe léptek be. A 
padlón mozaik, ami vízben lubickoló csápos halakat 
ábrázol. A kupolába csillagos eget festettek, de a 
csillagképek nem ismerősek. Az bejárati ajtóval 
szemben egy ugyanolyan kőajtó van a terem túlol-
dalán. Egyik oldalt egy kisebb ajtónyílás van, másik 
oldalt egy díszes fémkör díszíti a falat. A padló 
közepén egy területen be van szakadva a padló.  

A szemben lévő kőajtó ugyanúgy nyitható mint 
a másik, és egy ugyanolyan folyosóra nyílik, de a 

folyosó le van omolva. Itt nem lehet továbbjutni. Az 
oldalajtó az orvosi szobába (4.) vezet. 

Ha lenéznek a padló résén, akkor a medencére 
látnak rá (8. helyszín), ahol a patkányok fészke van. 
Ezt a rést fel lehet használni a patkányok megfigye-
lésére vagy támadására (pl. olajat önteni rájuk). 

A falon lévő fémkör valójában fémpajzs. Le-
szedhető, és nagy fémpajzsként (+2 VÉ, 20 arany) 
használható. A harcos és a pap a kis fapajzsot 
lecserélheti erre, és akkor egyel nő a VÉ-ük. 
 
4. Az orvosi szoba: Egy kisebb szobába léptek. 
Két oldalt kőlapok vannak a falba ágyazva, rajtuk 
mindenféle holmi. A polcok között áttetsző gyolcs-
hálók vannak kifeszítve.  

Ez a fürdő orvosi 
szobája, ahova egy 
pók fészkelte be 
magát. Az erre járó 
patkányok közül kap 
el egyet-egyet. A 
gyolcsháló valójában 
pókháló. A pók az 
ajtó fölött áll lesben a 
plafonon. Ha valaki 
belép, azonnal le-
csap. A szobából 
nem nagyon megy ki, 
a plafonra húzódik 
vissza, ha a kalandozók kimenekülnek. A plafon 
elég magas ahhoz, hogy csak lőfegyverekkel lehet 
ott támadni. Ha valaki hozzáér a hálóhoz 12-es 
(erős karakter 9-es) dobással tud kiszabadulni. 

Ha sikerül legyőzni a pókot, át lehet kutatni a 
polcokat. A szétesetett, szétporladt tárgyakon kívül 
6 üvegfiola található valamilyen lötyivel. Ősi jelek 
vannak az üvegeken, amit jelek olvasása képzet-
séggel egy 9-es nehézségű próbával el lehet olvas-
ni. Hogy mi van az üvegekben, a mellékelt táblázat-
ból dobhatod ki. A mágiaérzékelés jelzi az első 
hármat, a méregérzékelés pedig a mérget. 

 

 

Az alsó szint 
 
5. Az öltöz ő: Egy falakkal több részre osztott te-
rembe léptek, ahol márványpadokat és polcokat 
láttok sokfelé. A hangokra egy torzonborz rongyos 
ember lép elő. A nagyon magas, vékony fickó gör-
nyedten jár, hosszúkás feje, nagy orra, és beesett 
de csillogó szemei vannak. Jobb kezében egy ha-
talmas kést szorongat, és komor pillantást lövel 
felétek. 

Az illető a patkányember (csak ez a neve, nem 
hibrid), egy őrült, aki valahogy összebarátkozott a 
patkányokkal. Itt él lent ebben a teremben, és éj-
szakánként jár fel a városba lopkodni. Nem kifeje-
zetten gonosz, inkább csak állatias. Ha a csapat 

Támadás folyamata  
1. Támadás dobás: 3d6+támadás módosító 
2. Összehasonlítás a célpont Védekező érté-

kével 
3. Ha nagyobb vagy egyenlő: sebzés dobás 
4. A sebzés levonása a célpont Életerő pont-

jából 

Patkány  
 
Támadás: +0 
Sebzés: 1d6/2 felke-
rekítve 
Védekező Érték: 12 
Ép: 3 

Óriás pók  
Támadás: +1 
Sebzés: 1d6 + méreg  
Védekező Érték: 13 
ÉP: 8 
Méreg hatása: ha meg-
sebez valakit a pók, 
dobnia kell 12-es ne-
hézségre próbát. Ha 
sikerül, nem történik 
semmi, ha elrontja, 
lebénul 2d6 harci körre. 

Varázsital táblázat  (1d6) 
1-2: gyógyital – 1d6+2 ÉP-t gyógyít 
3: pókmászás – 5 percig 
4: robbanás – 2d6 tűz sebzés akihez hozzá-
vágják (1m kör) 
5: méreg – 2d6 sebzés megivásra 
6: ellenméreg – semlegesíti egy méreg hatását 
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békésen és barátsá-
gosan viselkedik, nem 
támad, sőt el is be-
szélget velük a maga 
zavaros módján. 
Akadozva beszél, és 
a hiányos fogsorán át 
szívja be a levegőt. 
Vagy fél éve lakik itt, 

a patkányok is akkor telepedtek meg ebben a fé-
szekben. Nagyon jól érzi magát, tetszik neki a hely. 
El tudja mondani, hogy hol a kijárat (a 10. helyszí-
nen át vezet), viszont a patkányfészek közepén álló 
szoborról nem tud semmit. Ha a karakterek rátá-
madnak, vagy ha a patkányokat bántják harcolni 
fog. 

A patkányember vackában 1d6 arany, 2d6 
ezüst és 3d6 réz tallér található. Ezen kívül egy 
parittya (1d6-1 sebzés, 16m táv, bárki használhatja 
távolsági fegyverként), egy takaró (tetves), két fák-
lya és egy kis üres hordó van itt.  
 
6. Az előtér: Egy díszes terembe léptek, ahol a 
falakat mindenfelé kacskaringós mintákkal díszítet-
ték. Középen egy tömzsi ember fej nélküli fémszob-
ra áll, testén pikkelyvért, kezében egy furcsa hajlított 
alakú kard. Egyik oldalt egy nagy díszes fémajtó 
van résnyire nyitva. Ezen kívül két ajtónyílás, és egy 
csigalépcső vezet tovább. 

A patkányfészek közelsége miatt itt gyakran 
járnak patkányok. Ha a karakterek kicsit hosszabb 
időt töltenek itt, akkor támadjon rájuk a csapat lét-
száma + 1d6 patkány.  A harc menete a korábban 
leírtak szerint megy (kezdeményezés dobás, utána 
felváltva támad a két csapat). 

A továbbiakban, ha sokáig tartózkodnak vala-
hol, dobjál a véletlen találkozások táblán, hogy jön-e 
valami ellenfél. A patkányok szűk járataikban bár-
hová eljutnak, a darazsak meg repülnek. A patká-
nyok értékeit az 1. helyszínen a harc leírásánál, a 
darazsak értékeit a 10. helyszínen találod. 

 
A középen álló szoborról a páncél és a kard le-

vehető. A kard egy egyiptomi típusú khopesh kard, 
de hosszúkardként használható (1d6+1 sebzés, 
harcos és tolvaj használhatja, 15 arany). A pikkely-
vért pikkelyei is furcsa ovális formájúak (+4 VÉ, 
harcos és pap használhatja, ha lecserélik a vasalt 
bőrpáncélt erre, akkor egyel nő a VÉ, de nehezeb-
ben mozognak, 30 arany). 
 
7. A masszírozó: Egy kisebb szobába léptek. Kö-
zépen egy nagy kőasztal áll, a falak mellett egyik 
oldalt kőpolcok, a másik oldalt kőkorsók. A hátsó 
falat vörös vonalakkal festették tele. 

Az egyik polcon egy kisebb méretű vörös kőből 
durván megfaragott démonszobor van. Ez a kis 
szobor a medence (8.) közepén álló szobor gyenge 
mása, egy gonosz istenség szobra. Elmozdítva 
arasznyi csótányok futnak szét. A hátsó falra az 
istenség kultuszához tartozó jeleket festettek. A 

szobát egyfajta belső szentélynek használták a 
papok. 

A polcokon található még egy tekercs bőrtok-
ban. Ez egy varázslói tekercs, ami egy Növelés 
varázslatot és egy Láthatatlan szolga varázslatot 
tartalmaz. A tekercset a varázsló tudja Mágia olva-
sása varázslattal azonosítani, és aztán a varázsla-
tokat egyszer-egyszer felhasználni. 

 

 
A kőkorsókban olaj van. Régen a masszírozás-

hoz használták, és még teljesen jó állapotban van. 
Gyúlékony. 
 
8. A medence:  Ez egy nagyobb terem, amiben sok-
sok patkány van. A padló a helységben lépcsőzete-
sen le van süllyesztve, itt élnek a patkány családok. 
Középen egy kör alapú emelvény áll, tetején egy 
torz kb. 1 méter magas vörös áttetsző démon szo-
bor, amiből sejtelmes fény árad. A falakon minden-
felé vörös vonalak futnak, amik furcsa mértani ábrá-
kat adnak ki. A terem két végén két nagyobb fémaj-
tó van résnyire nyitva, az egyik oldalán pedig egy 
kisebb zárt kőajtó fogantyúval. A teremben kb. 3 
méter magasan egy vékony perem fut körbe a falon. 

Ha a patkányok észreveszik a kalandozókat, 
azonnal támadnak. A teremben nagyon sok patkány 
van, legalább tízszer annyi, mint ahány játékos 
karakter. Harcban legyőzni őket lehetetlen küldetés. 
A patkányok nem hagyják el tömegestül a fészkü-
ket, tehát el lehet menekülni előlük, csak páran 
fogják üldözni őket. A probléma, hogy a kijárat csak 
ezen a termen keresztül érhető el. 

A terem közepén álló szobor egy gonosz ide-
gen istenség szobra, egy torz emberi alak, amit 
mintha mértani idomokból állítottak volna össze. Ez 
a terem volt az istenség szentélye egy ideig. A pap 
12-es dobással be tudja azonosítani, hogy egy 
gonosz istenségről van szó. A szobor valójában egy 
varázstárgy, aminek az a hatása, hogy lassan meg-
növeli a környezetében élők méretét. Így lettek 
fokozatosan a normál patkányokból óriás patká-
nyok, és más állatok is megnőttek. A szobor elpusz-
títása (széttörése) egy kisebb robbanást idéz elő, 
ami 1d6 ÉP sebzést okoz mindenkinek 10 méteres 
körben. 

A patkány fészken való átjutásra is több mód 
van, minden ötletre legyél nyitott. A legegyszerűbb 
átrohanni a termen, vállalva a patkányok harapásait. 
Minden átrohanót 2d6 patkány tudja megtámadni. 
Ha valamilyen jó ötlettel elterelik a patkányok fi-
gyelmét, akkor ez a szám csökkenhet. Az ötlet ere-
detiségétől és hatásosságától függően vonjál le 1-4 
valamennyit a végeredményből. Pl. ha fáklyákat 
dobálnak a patkányok közé, vagy táncoló fények 
varázslattal elterelik a figyelmüket, akkor 2d6-1 

Növelés varázslat  
Akire vagy amire a varázsló rámondja ezt a 
varázslatot, annak másfélszeresére nő a mérete 
20 percre. Az élőlények +1 sebzést kapnak erre 
az időszakra. 
Láthatatlan szolga varázslat 
A varázsló egy testetlen elemi erőt teremt, aki 70 
percig a szolgálatára áll. Harcolni nem tud, de őt 
se tudják fegyverrel megsebezni. 10 kg terhet bír 
el. 

Véletlen találkozások  
dobj 1d6-al mi jön: 
1: 1d6 patkány (1. hsz) 
2: 1d6/2 óriás darázs (10. hsz) 
3-6: semmi 

Patkányemb er 
Támadás: +2 
Sebzés: 1d6 
Védekező Érték: 11 
ÉP: 12 
Altatás varázslatnál 2 
teremtménynek számít. 
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patkány támad minden emberre, aki átrohan. A 
körbefutó perem is használható, de nehéz végig-
menni rajta (12-es dobás kell a felmászáshoz, és 
12-es dobás az egyensúlyozáshoz, de megfelelő 
képzettséggel mindkettő csak 9-es nehézségű). 

Lehetnek durvább megoldások is, amivel a tel-
jes patkányfészek felszámolható. Pl. ha a kupolate-
remből a plafonban lévő résen át a masszírozóban 
talált olajat rájuk öntik, és meggyújtják, az elég 
hatásos lehet a teljes fészek felszámolásához. Szin-
tén jó lehet, ha a cső labirintusban megtalálják a 
medence befolyóját, és vízzel árasztják el a pat-
kányfészket, vagy a démon szobor lelökik úgy, hogy 
széttörik, és a robbanás zavarja szét a patkányokat. 
 
9. A gőzfürd ő: A termet a kupolateremhez (3.) 
hasonlóan fogantyús kőajtó zárja, ami csak akkor 
nyitható, ha a szakadékban (1.) forog a lapátkerék. 
Ez a terem egy menedék lehet, ha valahogy a pat-
kányfészek közepére kerülnek. Ide nem tudnak 
bejutni a patkányok. 

Egy kis szobába jutottak, aminek a közepén 
egy lyukacsos láda szerűség áll, a falak mentén 
pedig kőpadok vannak.  

Ez egy gőzfürdő, és a lyukacsos láda a gőz be-
ömlő nyílását takarja. Az egyik sarokban egy kis 
kőtégely található, amiben gyógykenőcs van (2d6+5 
ÉP-t gyógyít). A tégely feliratát 9-es jelek olvasása 
próbával lehet megérteni. 

Az egyik oldalt kis rejtekajtó van. Ezt akkor ve-
szik észre, ha 1-est dobsz egy hatoldalú kockával. 
Ha kifejezetten végigvizsgálják a szobát, dobj újra, 
és most már 1-3 eredménynél is megtalálják az 
ajtót. 

A rejtekajtó egy kis lépcsőt takar, ami a gőzfür-
dő alatti gőzfejlesztőbe vezet. Itt egy medence sze-
rűség van, alatta egy tűztér. A medencénél van a 
vízrendszer egyik kifolyása, ahol a cső labirintuson 
(11.) keresztül el lehet ide jutni, ha az nincs még 
elárasztva. 

A gőzfejlesztőben egyik oldalt fehér tégla sze-
rűségek sorakoznak. Ezek tüzelő anyagok. Ha meg-
gyújtják, akkor olyan nagy hővel égnek, hogy körön-
ként (5-6 másodpercenként) 1 Ép sebzést okoznak 
mindenkinek, aki 1 méternél közelebb van. A tüzelő 
esetleg felhasználható a patkányfészek kifüstölésé-
re. 
 
10. A kivezet ő út: A medence másik oldalához 
hasonló előtérbe értek, de ez egy nagyobb területen 
be van omolva. A középen álló szobor itt le van 

döntve. Az oldalsó 
ajtónyílás ép, de fur-
csa döngicsélés hal-
latszik belőle. A csiga-
lépcső is épnek tűnik. 

A ledöntött szo-
bor itt nőt ábrázol, de 
itt is leszedhető a 
páncél és a kard. 

Az oldalajtó mö-
gött órás darazsaknak 
van fészkük. Ha a 
karakterek időt tölte-
nek ezen a helyen, 
akkor a csapat lét-
számával egyező 

számú óriás darázs támad rájuk. (Ha ész nélkül 
felrohannak a lépcsőn, akkor ezt megússzák.)  

Ha sikerül legyőzni a darazsakat, akkor a fész-
kükben találhatnak 3d6 aranyat szétszórva.  

Az épület szimmetrikus, a csigalépcső egy 
ugyanolyan folyosóra vezet fel, mint a túloldalt. Itt 
nincs zuhatag, de a kupolaterem irányában be van 
omolva. A másik irányban el lehet jutni a szakadék 
terem párjához (szakadék nélkül), majd a pihenő 
szoba párjához, és a felvezető csigalépcsőn a sza-
badba. 
 
11. A cső labirintus: Az épületben egy bonyolult 
csőrendszer van. Ez olyan szűk, hogy egy vékony 
ember épp hogy el tud benne kúszni. A harcos nem 
fér be, és a papnak is le kell vennie a páncélját, ha 
kúszni akar, a varázsló is nehezen boldogul, egye-
dül a tolvaj tud rendesen mászni. A csőben a tolva-
jon kívül mindenkinek -1 van minden cselekvésre 
(beleértve a támadást is). Csak közelharci szúró 
fegyverek használhatók (buzogány vagy íj nem). 
Ötletszerű fegyver (pl. egy hegyes fadarab) 1d6-1, a 
puszta kéz 1d6-2 sebet okoz (0 vagy kevesebb 
esetében nem sebez).  Ha a zuhatag be van vezet-
ve az árokba, akkor a csőrendszer víz alatt lesz, és 
nem mászható végig. 

A csőrendszer nincs előre megtervezve, ez vé-
letlen dobásokkal alakítható ki. A karakter kúszik 
egy ideig, aztán dob egy kockával, hogy mit talál. 
Annyi kanyar, emelkedő és lejtő van, hogy képte-
lenség pontos térképet csinálni, de a csomópontok 
és kapcsolatuk felrajzolható. 

Először mesélj két elágazást, utána dobjál a 
lenti táblázatban. Ügyelj arra, hogy ha nem találtak 
meg még minden kijáratot, akkor maradjon szabad 
járat, viszont ha már minden kijáratot megtaláltak, 
akkor legyen minden további járat beomolva. 

Minden kijárat előtt van egy elzáró. Ez egy fém-
lap, ami behajtható a csőbe. Ezt belülről is fel lehet 
nyomni, és tovább lehet kúszni. Jegyezd fel melyik 
kifolyót nyitották ki, mert ha teleengedik vízzel a 
rendszert, ott ki fog folyni a víz. 

 
1-2: Elágazás vagy omlás a mesélő döntése alap-
ján. Alap esetben elágazás, ha már kezd nagyon 
sokfelé ágazni a labirintus, akkor omlás. 
3-4: Egy patkány jön szembe és támad. (A patkány 
értékeit lásd fentebb) 
5-6: Kijárat valahova. Ilyenkor dobj újra. 
 1-2: Az öltöző (5.) egyik leomlott sarkánál. 
 3-4: A medence (8.) alján a patkányfészek 
 kellős közepén. 
 5-6: A gőzfürdőben (9.) az alsó gőzfejlesz
 tőben. 
 

 
 

Óriás darázs  
 
Támadás: +0 
Sebzés: 1d6  
Védekező Érték: 14 
Ép: 1 
 
A csípés sebzése 
fájdalmas, de nem 
halálos. Ha valaki -5 
Ép vagy az alá kerül 
nem hal meg, csak 
kómába esik több 
napra. 



Negyedik fejezet: Jelentés a feljebbvalók-
nak 
 
Ha a karakterek élve kijutnak a patkányfogóból, akkor már 
csak annyi van hátra, hogy jelentsék a történteket a megbí-
zónak. Meséld el, ahogy Gunt visszakíséri őket a városőrség 
központjába, ahol Kaman meghallgatja a jelentésüket.  

Ha nem mindenki élte túl a dolgot, akkor sóhajtozás, és 
„ennyi telik ezektől” a reakció. Ha sikerül mindenkinek élve 
megúszni a kalandot, az már egy kis siker. Ha valahogy 
felszámolják a patkány fészket, akkor Gunt és Kaman is 
elismerően szól hozzájuk. Ha a gonosz isten szobrát is le-
rombolják a medencénél, akkor pedig nagy dicséretben 
részesülnek, és még 10-10 arany jutalomban az megállapo-
dott összegen felül. 

A démon szoborról kiderül, hogy egy gonosz isten szek-
tájának bálványa volt. A szektát vagy fél éve felszámolták a 
városban, de a titkos templomukat nem találták meg. Ha a 
csapat nem pusztította el a szobrot, a városőrség küld le érte 
egy őrjáratot, de ez már nem a játékosok kalandja lesz. 
 
 

Utószó 
 
Terveim szerint ennek a kalandnak lesz egy folytatása, ami a 
második szintre lépett karaktereknek szól. Ebben a karakte-
reknek több tulajdonságuk lesz meghatározva, és új szabá-
lyok lesznek bevezetve. Ez vezet majd át a valódi Kard és 
Mágia szerepjátékhoz, amit harmadik szinten lehet elkezdeni 
a rendes szabályokkal. 

De ha tetszett ez a kaland, akkor azonnal el is kezd-
hetsz játszani a Kard és Mágiával. A szabálykönyveket és 
sok remek kalandot ingyen letöltheted ezen az oldalon: 
http://fomalhaut.lfg.hu/ 

A szerepjátékról bővebben olvashatsz az LFG.HU olda-
lán: http://lfg.hu/ 
 
 

 

 
 

A kalandok még csak elkezd ődtek! 
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Jogi Függelék 
 

This version of Patkányfogó 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 Li-
cense. 
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, modifi-
cation, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compila-
tion, abridgment or other form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, 
rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distrib-
ute; (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, inci-
dents, 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 identi-
fied 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 Con-
tributor to identify itself or its products or the associated products contrib-
uted 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 indi-
cate Your acceptance of the terms of this License. 
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 Con-
tributions 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 COPY-
RIGHT 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 li-
censed 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 con-
junction 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 Prod-
uct 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 termi-
nation of this License. 
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unen-
forceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary 
to make it enforceable. 
 
15. COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 
System Reference Document Copyright 2003, Wizards of the Coast, 
Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on 
original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
Kard és Mágia © Copyright 2008 by Gabor Lux. 
Kard és Mágia: Szörnyek és Kincsek © Copyright 2008 by Gabor Lux. 
Kard és Mágia: Mesél ői Irányelvek © Copyright 2008 by Gabor Lux. 
Patkányfogó  © Copyright 2013 by Péterfy Áron. All rights reserved.
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Karakter Játékos Nem 

Osztály  Harcos Faj  Ember Kor 18 

Támadás Fegyver Sebzés Védekezés osztály  14 

Közel +2 hosszú kard 1d6+4 Páncél vasalt bőr(+3) 

Távol +1   Pajzs kis fapajzs(+1) 

Fő tulajdonság: erő 
Képzetségek : ugrás, úszás 

 

Felszerelés: vasalt bőrpáncél, kis fapajzs, hoszzú kard, 
fáklya, acél és kova 

 

Jegyzet 

Életerő pont 

10 

 
Harcos 
A  harcosok  a  fegyverhasználat  mesterei. Megállják a helyüket a közelharcban és a távolsági összecsapásokban  is,  

s  sokkal  jobban  viselik  a sebesüléseket, mint más osztályok képviselői. (A Kard és Mágia szabálykönyvből) 
 
A lap tetején található táblázat a karakterlap, ami a harcos karakter jellemzőit írja le. A tetején van pár üres mező, amit most kell 
kitöltened: a karaktered neve, a te neved és a karaktered neme. A legtetejére a lapot megfordítva felírhatod a karaktered nevét, 
majd a két szaggatott vonal mentén behajthatod, egy ferde tetőt kialakítva. Így a többi játékos is el tudja majd olvasni a karakte-
red nevét. 
A karakterek tapasztaltságát, erősségét szintekkel mérjük. Ez a karakter első szintű, ami azt jelenti, hogy nagyon fiatal, épp csak 
egy kis kiképzést kapott egy fegyvermestertől. Ha majd tapasztaltabb lesz, magasabb szintre lép, és több dologra lesz képes. 
A kitöltött értékek a következőt jelentik: 
Támadás: a karaktered ereje és képzettsége miatt jól tud közelharcban küzdeni, ezért +2-t ad minden közelharci támadásra. 
Távolsági fegyvereket is használhat, amire +1 a módosító, de ilyen jelenleg nincs nála. 
Védekezés osztály (VO): a karakternek jó páncélja (10+3) és pajzsa (+1) van ezért nehezen (csak 14 vagy nagyobb dobás esetén) 
tudják megsebezni. Bármilyen páncélt viselhet. 
Sebzés: a karaktered kardjával nagy sebeket tud okozni (1d6+1), amit még ereje (+1) és hosszú kard képzettsége (+2) is növel 
ezért minden támadásnál +4-et adhat a sebzéséhez. A kardján kívül bármilyen közelharci vagy távolsági fegyvert használhat, de 
ezek sebzéséhez nem adódik hozzá a képzettségből eredő módosító, csak az erő módosító. 
Életerő pont (ÉP): a karaktered jól bírja a sebeket, ezért 10 életerő pontja van. Ez a pontszám a sebekkel együtt csökken, és 
gyógyítással növelhető vissza 10-ig. 
Fő tulajdonság: a karaktered legjellemzőbb tulajdonsága az ereje. Az erőt igénylő feladatokban jól teljesít. 
Képzettségek: a karaktered jól tud ugrani és úszni. Néha dobni kell, hogy sikerül-e a feladat. Ilyenkor 3 kockával kell dobni, és az 
eredményt egy mesélő által adott célszámmal összevetni. 
Felszerelés: a karaktered a fegyverei mellett csak a legszükségesebb fáklyával és tűzgyújtó szerszámokkal rendelkezik. 
 
Ahhoz, hogy karaktered ne csupán egy számsor legyen, érdekes jellemzők kitalálásával, életre kell keltened. Találj ki egy-két 
dolgot a megjelenéséről, viselkedéséről, személyiségéről. Törekedj arra, hogy szórakoztató legyen vele a játék. 
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Karakter 
Játékos Nem 

Osztály Tolvaj Faj Ember Kor 18 

Támadás Fegyver Sebzés Védekezés 13 

Közel +0 rövidkard 1d6 Páncél bőrpáncél(+2) 

Távol +1 rövidíj (18m-re) 1d6 Pajzs  

Fő tulajdonság: ügyesség 
 
Képzetségek: egyensúlyozás, mászás, osonás, rejtőzés, 
zárnyitás 
 
Felszerelés: bőrpáncél, rövidkard, rövidíj, nyíl  (12 db), 
fáklya, acél és kova, hátizsák, kötél (15m), 3 arany 
 

Jegyzet 

Életerő pont 

6 

Tolvaj 
 A  tolvajok  a  becstelen  harc  és  a  csöndes gyilkolás  mesterei.  Harci képességük  viszonylag  gyenge,  s nehezebb  

vértezeteket  sem  használhatnak, ezért ha  módjukban  áll,  nem  szemtől  szembe,  hanem lesből  támadnak.  Emel-

lett  alvilági pályafutásuk során számos hasznos képzettségben válnak járatossá. (A Kard és Mágia szabálykönyvből) 
 
A lap tetején található táblázat a karakterlap, ami a tolvaj karakter jellemzőit írja le. A tetején van pár üres mező, amit most kell 
kitöltened: a karaktered neve, a te neved és a karaktered neme. A legtetejére a lapot megfordítva felírhatod a karaktered nevét, 
majd a két szaggatott vonal mentén behajthatod, egy ferde tetőt kialakítva. Így a többi játékos is el tudja majd olvasni a karakte-
red nevét. 
A karakterek tapasztaltságát, erősségét szintekkel mérjük. Ez a karakter első szintű, ami azt jelenti, hogy nagyon fiatal, épp csak 
egy kis kiképzést kapott egy mester tolvajtól. Ha majd tapasztaltabb lesz, magasabb szintre lép, és több dologra lesz képes. 
A kitöltött értékek a következőt jelentik: 
Támadás: a karaktered ügyesség miatt jól tud az íjával lőni, ezért +1-et ad minden távolsági támadásra. A közelharcban nem 
ilyen jó, ott nem kap dobás módosítót. 
Védekezés osztály (VO): a karakternek csak egy bőrpáncélja van (10+2), de ügyes (+1) ezért közepesen nehezen (13 vagy na-
gyobb dobás esetén) tudják megsebezni. Ennél nagyobb páncélt vagy pajzsot nem is használhat. 
Sebzés: a karaktered kardjával és íjával is közepes (módosítás nélküli kockadobás) sebeket tud osztogatni. Ezeken kívül egykezes 
kardokat, tőrt, rövidíjat, számszeríjat, parittyát, dobótűt használhat csatában. 
Életerő pont (ÉP): a karaktered nem bírja jól a sebeket, csak 6 életerő pontja van. Ez a pontszám a sebekkel együtt csökken, és 
gyógyítással növelhető vissza 6-ig. 
Fő tulajdonság: a karaktered legjellemzőbb tulajdonsága az ügyessége. Az ügyességet igénylő feladatokban jól teljesít. 
Képzettségek: a karaktered sok dologhoz ért. Néha dobni kell, hogy sikerül-e a feladat. Ilyenkor 3 kockával kell dobni, és az 
eredményt egy mesélő által adott célszámmal összevetni. 
Felszerelés: a karaktered a fegyverei mellett pár hasznos dologgal rendelkezik. 
 
Ahhoz, hogy karaktered ne csupán egy számsor legyen, érdekes jellemzők kitalálásával, életre kell keltened. Találj ki egy-két 
dolgot a megjelenéséről, viselkedéséről, személyiségéről. Törekedj arra, hogy szórakoztató legyen vele a játék.
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Karakter 
Játékos Nem 

Osztály Pap Faj Ember Kor 18 

Támadás Fegyver Sebzés Védekezés 14 

Közel +0 buzogány 1d6+1 Páncél vasalt bőr (+3) 

Távol +0   Pajzs kis fapajzs(+1) 

Fő tulajdonság: bölcsesség 
Képzetségek: gyógyítás  
 

Felszerelés: vasalt bőrpáncél, kis fapajzs, buzogány, 
gyertya, kréta, sebkötöző felszerelés, kötél (15m) 
 
 

Varázslatok (mindegyik naponta egyszer) 
Élelem és víz megtisztítása 
Méreg érzékelése 
Fény 
Kisebb sebek gyógyítása 
Áldás 
 

Életerő pont 

8 

Pap 
A papok az istenek militáns varázshasználó szolgái. Hitük parancsait minden körülmények között be kell tartaniuk, s 

bizonyos rendszerességgel áldozatokat kell bemutatniuk. (A Kard és Mágia szabálykönyvből) 
 
A lap tetején található táblázat a karakterlap, ami a pap karakter jellemzőit írja le. A tetején van pár üres mező, amit most kell 
kitöltened: a karaktered neve, a te neved és a karaktered neme. A legtetejére a lapot megfordítva felírhatod a karaktered nevét, 
majd a két szaggatott vonal mentén behajthatod, egy ferde tetőt kialakítva. Így a többi játékos is el tudja majd olvasni a karakte-
red nevét. 
A karakterek tapasztaltságát, erősségét szintekkel mérjük. Ez a karakter első szintű, ami azt jelenti, hogy nagyon fiatal, épp csak 
egy kis kiképzést kapott egy templomban. Ha majd tapasztaltabb lesz, magasabb szintre lép, és több dologra lesz képes. 
A kitöltött értékek a következőt jelentik: 
Támadás: a karaktered még nem jeleskedik egyik támadási formában sem, ezért nem kap módosítót a dobásaihoz. 
Védekezés osztály (VO): a karakternek jó páncélja (10+3) és pajzsa (+1) van ezért nehezen (csak 14 vagy nagyobb dobás esetén) 
tudják megsebezni. Bármilyen páncélt viselhet csatában. 
Sebzés: a karaktered buzogányával kemény (1d6+1) sebeket osztogathat. Vallási okokból csak buzogányt használhat. 
Életerő pont (ÉP): a karaktered elég jól bírja a sebeket, 8 életerő pontja van. Ez a pontszám a sebekkel együtt csökken, és gyógyí-
tással növelhető vissza 8-ig. 
Fő tulajdonság: a karaktered legjellemzőbb tulajdonsága a bölcsesség. 
Képzettségek: a karaktered a gyógyításhoz ért. Közvetlenül csata után elláthatja a sebesülteket, akik ilyenkor 1d6-1 ÉP-t gyógy-
ulnak. 
Felszerelés: a karaktered a fegyverei mellett pár hasznos dologgal rendelkezik. 
 
Ahhoz, hogy karaktered ne csupán egy számsor legyen, érdekes jellemzők kitalálásával, életre kell keltened. Találj ki egy-két 
dolgot a megjelenéséről, viselkedéséről, személyiségéről. Törekedj arra, hogy szórakoztató legyen vele a játék. 
 
Varázslatok – ezeket a varázslatokat naponta egyszer használhatja a pap  
Élelem és víz megtisztítása: A varázslat tisztává és fogyaszthatóvá tesz egy napra elegendő élelmet. 
Méreg érzékelése: Érzékeli, hogy egy tárgy, lény vagy 2m*2m terület méregző-e. 
Fény: Fáklyának megfelelő fényt ad 70 percig. Lehet a varázslóval mozgó gömb, de rátehető tárgyra is.  
Kisebb sebek gyógyítása: 1d6+2 ÉP-t gyógyít a megérintett célponton. 
Áldás: +1 támadás módosítót ad minden szövetségesnek 6 harci körre (pl. a harcos +2 helyett +3-at ad a támadásához).
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Karakter 
Játékos Nem 

Osztály Varázsló Faj Ember Kor 18 

Támadás Fegyver Sebzés Védekezés 10 

Közel +0 Bot 1d6 Páncél - 

Távol +0 Dobótű (6m-re) 1d6-1 Pajzs - 

Fő tulajdonság: intelligencia 
Képzetségek: jelek olvasása, varázsismeret 
 

Felszerelés: varázsló ruha, bot, dobótű (3 db), varázs-
könyv, toll/tinta, papír 
 
 

Varázslatok (mindegyik naponta egyszer) 

Mágia érzékelése 
Mágia olvasása 
Táncoló fények 
Altatás 
Lángoló kezek 
 

Életerő pont 

4 

Varázsló 
A varázslók kiemelkedő szellemi fegyelmezettségük segítségével képesek a magasabb fokú mágikus erőket irányító 

varázsigék memorizálására és fölhasználására.  Tudásukat varázskönyvekben rögzítik, s mindent elkövetnek egy is-

meretlen formula megszerzéséért. (A Kard és Mágia szabálykönyvből) 
 
A lap tetején található táblázat a karakterlap, ami a varázsló karakter jellemzőit írja le. A tetején van pár üres mező, amit most 
kell kitöltened: a karaktered neve, a te neved és a karaktered neme. A legtetejére a lapot megfordítva felírhatod a karaktered 
nevét, majd a két szaggatott vonal mentén behajthatod, egy ferde tetőt kialakítva. Így a többi játékos is el tudja majd olvasni a 
karaktered nevét. 
A karakterek tapasztaltságát, erősségét szintekkel mérjük. Ez a karakter első szintű, ami azt jelenti, hogy nagyon fiatal, épp csak 
egy kis kiképzést kapott egy idősebb mestertől. Ha majd tapasztaltabb lesz, magasabb szintre lép, és több dologra lesz képes. 
A kitöltött értékek a következőt jelentik: 
Támadás: a karaktered nem jeleskedik egyik támadási formában sem, ezért nem kap módosítót a dobásaihoz. 
Védekezés osztály (VO): a karakternek nincs páncélja (nem tudna benne varázsolni) ezért könnyen (10 vagy nagyobb dobás 
esetén) tudják megsebezni. 
Sebzés: a karaktered hosszú botjával közepes sebeket osztogat, de dobótűivel csak kicsiket ezért -1 módosítót ad a dobásához. 
Ezeken kívül csak tőrt, bunkót és parittyát használhat. 
Életerő pont (ÉP): a karaktered rosszul bírja a sebeket, csak 4 életerő pontja van (kerüld a közelharcot). Ez a pontszám a sebek-
kel együtt csökken, és gyógyítással növelhető vissza 4-ig. 
Fő tulajdonság: a karaktered legjellemzőbb tulajdonsága az intelligencia. 
Képzettségek: karaktered művelt varázstudó. Meg tudja érteni a más nyelveken írt szövegeket, és azonosítani tud varázslatokat 
vagy varázshatásokat. 
Felszerelés: a karaktered varázskönyvében van leírva az általa ismert öt varázslat.  
Ahhoz, hogy karaktered ne csupán egy számsor legyen, érdekes jellemzők kitalálásával, életre kell keltened. Találj ki egy-két 
dolgot a megjelenéséről, viselkedéséről, személyiségéről. Törekedj arra, hogy szórakoztató legyen vele a játék. 
Varázslatok – ezeket a varázslatokat naponta egyszer használhatja a varázsló 
Mágia érzékelése: Érzékeli a mágiát egy 3m széles sávban 10 percig.  
Mágia olvasása: Varázstekercseket vagy más mágikus szövegeket lehet vele elolvasni 
Táncoló fények: legfeljebb négy kis fénygömböt teremt, amiket rövid ideig kedve szerint mozgathat. 
Altatás: 1d6+2 teremtményt elaltat (az erősebb lények többnek számíthatnak). Az alvók csatán kívül dobás nélkül megölhetők. 
Lángoló kezek: egy 10 méter hosszú tűzcsóvát lő ki ami 2 Ép sebzést okoz mindenkinek az útjában



 
 


