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Ezek a zöld, nyálkás szörnyűségek a szerepjátékok hajna-
la (Temple of the Frog, 1975) óta tartják rettegésben a 

becsületes kalandozókat. Felbukkantak régi és új klasszikusokban (Dwellers of the Forbidden City, 
The Tomb of Abysthor), és az óriásbékák méltán számítanak a Kard és Mágia címerállatának is. A 
békákban mindig van valami komikus, de valami nyugtalanítóan groteszk is: egészen addig ne-
vetségesek, amíg a víz alá nem rántanak és szét nem tépnek egy óvatlan utazót. Jól képviselik 
tehát azt a fantasztikumot, amelynek megragadására a Kard és Mágia törekedik. 

Ez a kalandmodul jubileumi kiadvány. Pontosan tíz éve, 2008 október 15.-én jelentek meg a 
Kard és Mágia szabályai, és a magam és szűk baráti társaságom szórakoztatására összerakott 
rendszer köré az évek során kis közösség szerveződött. Az, hogy a Békák Kolostora az Első Magyar 
d20 Társaság ötvenedik kiadványa, már a közösség érdeme is (tizennyolc kiegészítőt jegyez egy 
vagy több vendégszerző). Az EMDT mögött nincsen sem tőkeerős kiadó (bár most már van egy 
apró egyéni vállalkozás), sem nemzetközi elosztóhálózat (bár anyagai eljutottak Ausztráliába, 
Brazíliába és az Egyesült Államokba). Ami van, az a közösség érdeme: a mesélőké, a játékosoké, 
az LFG.HU és más fórumok kommentelőié, valamint több találkozó (főleg a Véletlen Találkozások 
és a Kalandorok Társasága) szervezőié. Ez a mi játékunk. De lehet, hogy egy kicsit a békáké, zse-
lékockáké és bagolymedvéké is. 

 
Lux Gábor 

Pécs, 2018. október 15. 

Már megint a békák!  
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HáTTÉR 
 
A Békák kolostora időtlen idők óta áll a lápvidék fölé magasodó hegygerincen. A hatalmas és 
szörnyűséges istenség, Tsathoggusz első szentélyének eredete a homályos múltba vész, és 
bár a kükloptikus állóköveket az emberek eljövetele után lerontották, a föld mélyén nyugvó 
szentélyek és grottók túlélték a felszínt megtisztító ősi háborúkat. 

Később rosszindulatú zarándokok jöttek a faragott bálványok előtt hódolni és titkaikat el-
lesni, és a Béka hite új fajra szállt. A csuhát öltött rend testvériségét csak erősebbé tette a 
félelem, amely kolostorukat és szentségtelen liturgiájukat övezte, és nem egy ártatlan küldött 
busás váltságot élete és biztonsága megváltására. Aki nem hódolt meg a Béka előtt, azt tűz 
és a kard pusztította el. Még Murtár, a Zavaros Vizek Istene is megremegett nyírfafüstös 
hajlékában, amikor a szerzetesek bárkái kikötöttek Szilvas városában. 

Mindez régen volt már. A rend megöregedett és legyengült, és a bárkák sem jönnek 
többé. De a gonosz még így, félig megtörten is ott szendereg a kolostor ködös romjai között, 
és kémei mindenhol ott vannak a lápvidéken. A szerzetesek pedig minden éjjel és minden 
nap megtartják vigíliáikat, arra kérlelve könyörtelen urukat, hogy ismét jöjjön el – és ne őket 
eméssze el nagy haragjában.  
 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy�
SZILVAS 

 
A mocsárparti kisvárost elkerülik az idegenek. Mit is kezdenének itt? A település inkább nagyra 
nőtt falu, és így is évről évre zsugorodik, ahogy a lápvidék visszafoglalja a magáét, a kővel 
rakott oldalú csatornák hálózatán pedig egyre kevesebb csónak ring. Szilvas púpos szalmate-
tejű házai a póznákról lógó döglött macskákkal és az ajtókeretek mellé szögezett denevérekkel 
inkább tűnnek nyomortanyáknak, mint jómódú kereskedők hajlékainak. Függőágyaikban he-
nyélő vagy pipákat szívó lakóik is inkább szurtos, rongyokba bugyolált, szikár semmirekellők, 
mint büszke polgárok. Kit nem a dohány, azt a miazmatikus környezet ingerel köhögésre. Egy 
szó mint száz: itt sem kereskedni, sem hódítani nem érdemes. Fogadónak vagy ka-
ravánszerájnak aztán semmi nyoma; az egyetlen nevezetes hely Murtár temploma. 
 
Murtár temploma: méhkas formájú, agyagtéglákból emelt építmény, valóságos palota a hit-
vány viskók és a piszkos csatornák között. A sötét templom hűvös csarnokában Baktlu-Bádi, 
a főpap és négy templomszolga gondozza a szentélyt. Mindannyian aszott öregek ujjaikon 
tömérdek gyűrűvel, nyakukban színes nyakláncok tucatjaival. A rongyos bőrfüggöny mögött 
álló bálvány hájas, sima bőrű meztelen emberalak, amit a templomszolgák nagy igyekezettel 
tisztogatnak és políroznak. 

Baktlu-Bádi azért hívatja a karaktereket, mert a segítségükre van szüksége. Ahogy a ke-
reskedők elkerülték a várost, egyre nehezebbé és körülményesebbé vált az értékes szentelt 
zsírok és olajok beszerzése, amelyekkel Murtár bálványát kenegetik. Ha pedig Murtár ereje 
elapad, az bizonyosan Szilvas végső pusztulásához vezet! De talán van még remény: a Békák 
kolostorának baljós épületkomplexumában, vagy talán az altemplomok és sírboltok kazamatá-
iban biztosan akad még bőven8 ha van, aki ellopná. Cserébe Murtár is bizonyosan kegyes 
volna az idegenekhez – akár még a templom roskatag régi díszbárkáját is megkaphatnák, per-
sze alaposan felújítva és kijavítva. És ha a Béka hívei súlyos veszteségeket szenvednének a 
karakterek látogatása során, Murtárnak az sem volna kedve ellenére. 
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A vén főpap kétféle segítséget ajánl az úthoz. 
• Egy tutajt a mocsárvidék bejárásához. A tutaj felszerelése megfelelő számú evező és 

bozótvágó kés, egy feszítővas, egy lámpás, 3 palack lámpaolaj, 5 fáklya, egy sátor, 50’ 
kötél, 5 napra elegendő szárított hal, egy csupor pióca (1d4 Hp sebzés, de kiszívja a 
mérgeket), egy háló, egy mozsár, valamint több zsák és cserépedény. 

• A templom adóspecsétjét, egy bőrszíjon lógó, ékírásos agyaghengert. Ez a becses tárgy 
feljogosítja a hordozóját arra, hogy Murtár nevében évente beszedje a mocsárvidéken élők 
adóját, vagy más szívességet kérjen tőlük. Baktlu-Bádi nem köti a karakterek orrára, hogy 
a legutóbbi adószedés óta még csak nyolc hónap telt el, és a pecsét alá tartozókból nem 
lesz olyan egyszerű kihajtani a segítséget8 ez már legyen az ő dolguk. 

• Ha a karakterek keveslik a segítséget, a helyzetet mentendő felajánl még három va-
rázsitalt: gyógyital, zsugorodás, valamint láthatatlanság. 

 
 

ANNNNNa 
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A MOCSáRVIDÉK 
 

A mocsárvidék nagyját sűrű nádas, beteges fák összegabalyodott szövevénye, és számtalan 
féle inda és kúszónövény alkotja. Ebben futnak az aránylag tiszta vizű csatornák a tenger felé, 
amelyek elég szélesek egy tutaj vagy kisebb bárka számára. A csatornákat övező zavaros 
nyák zsong az élettől. Szúnyogok és vízimadarak hangja tölti be a levegőt, a víz hemzseg a 
kövér halaktól, a nádban és az ágak között fészkek és odúk tömkelege található. 

• A csapat által diktált tempótól függően napi hat-nyolc „lépés” tehető. Egy lépés a két 
elágazás közötti távot jelenti.  

• Az élelemszerzéssel nem lesz gond (egy időegység árán megvan a napi táplálék). 
• A véletlen találkozások esélye minden lépésnél 1:6, a lenti táblázat szerint. Az éjjeli tá-

borozásnál háromszor kell dobni, ha a karakterek nyílt terepen táboroznak; kétszer, ha 
menedéket találnak (Közepes Vadonismeret); egyszer, ha a menedék biztos (Nehéz 
Vadonismeret); és egyszer sem, ha tökéletes (Hősies Vadonismeret). 

 
1. Gyilkos békák (3d6): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, 
vízben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 7  3  8  8  2  5 
 2  5  4  7  9  9 
 7  3  2  7  3  2 
 7  8  8  4  2  3 
 3  8  7  6  7  3 
 

2. Óriásbékák (2d6): Sz 2+1; VO 13; Tám +3 harapás 1d8+1; Spec ugrás +2 támadásra, 
lenyelés HM, vízben +2 kezdeményezés; +4/+1/+1; S. 
Hp 9  12  11  14  6  9 
 10  8  11  14  13  11 
 6  11  16  16  7  11 
 12  10  18  6  7  13 
 

3. Óriáskígyók (1d2): Sz 4+2; VO 14; Tám +6; Spec szorítás HM 2d6+2/kör; +6/+3/+3; S. 
Hp 21  24  36  28  23  29 
 

4. Mérgeskígyók (1d6): Sz 1+3*; VO 15; Tám +4 harapás 1d6 + méreg (Közepes, 1d6 
Egs/1d6 Egs); +3/+5/+3; S. 
Hp 5  9  4  6  6  8 
 10  8  11  11  4  8 
 

5. Óriás piócák (2d8, 1:3 repülő piócák): Sz 2; VO 10; Tám +2 harapás 1d6+vérszívás; 
Spec immunis az elmére ható varázslatokra; +3/+0/+0; S. 
Hp 13  8  16  11  13  10 
 9  6  9  10  8  3 
 5  12  3  12  7  7 
 5  14  11  13  10  7 
 4  15  3  15  8  4 
 

6. Csoszogó halom (1d2): Sz 6+3*; VO 18; Tám +9/+9 ütés 1d10+3; Spec szorítás 
2d6+3/kör és fojtogatás; immunis az elmére ható varázslatokra, ½ sebzés a tűztől, elektro-
mosságelnyelés; +8/+5/+5; S. 
Hp 52  51  53  40  34  51 
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A. Harang: Kis szigeten romos falak, épségben maradt kő harangláb. Szilvas lakói időnként 
áldozatokat mutatnak be itt: virágfüzérek, csillogó üvegcserepek, fémtárgyak hevernek a 
fűben. Ha megkongatják a régi bronzharangot, a romok körül elhelyezett áldozatokat rot-
hadás és rozsda emészti el; a karakterek élelme és vize megromlik. Ha a harangot sérelem 
éri, a szentségtörőnek Nehéz Kitartást kell dobnia, vagy 1d3*10 évet öregszik. 
 
B. Szobrok: Táncosok és táncosnők domborműveivel díszített, omlatag falszakasz áll ki a víz-
ből. A mocsári kusz példányai – apró, harapós, jókora ugrásokra képes csupafog kis fekete 
rémségek – fészkelték be magukat a repedésekbe, és megtámadják a kíváncsiakat. Az olajukat 
kipréselve keserű, de gyógyító pépet lehet belőlük sajtolni (Vadonismeret, alvás alatt +1d3 Hp). 
 
Mocsári kusz (12): Sz 1+1; VO 12; Mozgás 30’; Tám +2 harapás 1d4+1; Spec ráakaszko-
dás és körönként automatikus sebzés; +1/+3/+1; S. 
Hp 3  9  6  5  5  2 
 4  4  9  3  2  3 
 
C. Fekete hálók: Undok, foszló miazmák csüngenek a fákról, egészen a víztükörig érnek, és 
eltorlaszolják a rövidebb utat. Ezek a növényi hálók olyanok, mint a csalán, és vörhenyes hó-
lyagokat okoznak (Kitartás, vagy -2 minden dobásra, amíg a karakter gyógyírt nem kap). A tűz 
nem fogja őket, de ha piszkálják, könnyen lezuhannak. Ekkor Reflex kell a kikerülésükhöz. 
 
D. VIZESNYÁK: Düledező, pallókkal összekötött stégek állnak a félorkok lakta nyomorúságos 
falu mocsár felőli oldalán. A falu népe kalibákban lakik, és kevert emberi és ork vonásokat visel – 
sörtés hátak, kidülledő bendők és disznóorrok, elégedetten röfögő apróságokat szoptató hatcse-
csű anyák, visítozva szétszaladó, mezítelen kölykök. 

A mocsári kikötőt három őr, a falu három katonája őrzi: Csüngőhas, Nyirkotköp és Ren-
gőháj. Mindannyian ócska bőrvérteket viselnek nyakukban lógó jókora rézmedálokkal, amelyek 
jelzik, hogy Sznek Nagyúr szolgálatában állnak. Fegyverzetük alabárd, ráakasztott lámpással 
(bár ez inkább dísz), meg szablya. Először vámot, kapupénzt és áthaladási díjat követelnek, 
méghozzá mindhárman külön – de könnyen becsaphatók vagy megfélemlíthetők. Végül valószí-
nűleg Sznek Nagyúrhoz kísérik a társaságot. 

Vizesnyák ura egy romos lakótoronyban él, amit úgy-ahogy felújítottak, hogy szebben 
fessen: a régi köveken kiváló ízlésre utaló festett gipsz oroszlánok trónolnak, a kapu fölötti 
teraszt gipsz báboskorlát szegélyezi. Sznek Nagyúr az egyetlen ember a településen. Nagy-
ra nőtt, széltében-hosszában termetes férfiú, ki reumás csülkeit forró vízben áztatja, miköz-
ben négy félork ágyasa dögönyözi, főz rá, és elvégzi a házimunkákat. 

Sznek Nagyúr nem örvend a gondolatnak, hogy az adót így, hónapokkal előbb fizesse ki, és 
főleg nem idegeneknek. Az adóspecsét is fontos, de ez a mocsárvidék, ahol nem úgy mennek a 
dolgok, mint Szilvasban – főleg amióta a kolostorból Grosszó apát is beszedi a magáét. És mi 
van, ha a pecsét lopott? Hol vannak a szent csalánköntösök? Miért nem füstöltek nyírfafüstölő-
vel? Miért nem kántálták el a szent torokkántálást? De ha a társaság megmutatja a falu előtt, 
hogy valóban Murtár bölcsességével és erejével felruházott küldöttek, és rendet tesznek a falu 
ügyes-bajos dolgaiban, akkor ő is segít nekik. A feladatok – amelyekre odacsődül Vizesnyák 
apraja-nagyja – a következők: 
• Kásátfőz, egy szemrevaló, duzzadó tokájú fiatal anya a porontyát hozza elő: az bogáncsot 

nyelt, és sehogyan sem lehet a torkából kiszedni. 
• Fodorfüst és Bendőttöm összeházasodtak, de Fodorfüst családja a mátkapénzt át nem 

adta, majd Bendőttömöt jószágaiból kiette. Mint kiderül, Bendőttöm már házas volt Ingralw 
falujában, ahová a piacra viszi a portékáit, és ott két kicsiny gyermeke van. Mi az ítélet? 

• Záphadaros, egy suhanc összetörte a szomszédja összes cserépkorsóját, de akkor tette 
azt, amikor a hold és a nap is pihent, tehát a tettet az egyik égi tanú sem látta. Mi az ítélet? 

• Kappannyak kérdi, hogy milyen jósjel alatt fogjon hozzá az új cserépégetője felépítésé-
hez, és milyen módon óvja az ott készülő termékeit a rontástól 



 
 

6

 
 
Sznek Nagyúr a lehetőség szerint így is próbálja lealkudni az adót, de igencsak megörül, ha 
valami olyasmit kérnek tőle, ami semmibe nem kerül neki. Egyébként másfél százsúlynyi 
aranyat (150 at) hajlandó fizetni – az évben eddig ennyi jött össze – és egy palackot, amiben 
egy idetévedt utazó szerint erőt adó elixír lötyög (valóban óriáserő itala, amely 18-ra növeli 
elfogyasztója Erejét – de rettenetesen hízlal). 
• A leghasznosabb dolog, amivel segíteni tud, az egy térkép, ami a kolostorkomplexum 

hevenyészett alaprajzát mutatja, beleértve a borospincék és az északi rejtett barlang-
szájak bejáratait is – ezeket Kulmár, egy különösen bátor ork derítette fel, amikor kö-
rülhajózta a sziklahátat. Kulmár azt is elmondta, hogy a borospincék egyikében egy kü-
lönös remete lakik, az egyik barlangból pedig folyton gőzpára áramlik ki. 
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A nagyúr a torony hálókamrájában, egy lelakatolt vasládában (Közepes Zárnyitás) tartja kin-
cseit: 300 et, 300 at, egy apró gyöngyökkel kirakott gyíkbőr ruha (350 at), egy békát ábrázo-
ló zöld kőszobrocska (a kolostorból lopta valaki nagyon régen; nem mágikus). 
 
Csüngőhas, Nyirkotköp és Rengőháj: félork Kalóz 2+1; VO 15 (Ügy, bőrvért, nagy fa-
pajzs); Mozgás 30’; Tám +3 alabárd 1d10+1 vagy +3 szablya 1d6+1; +4/+2/+2; KS. 
Hp 11  12  11 
 
Sznek Nagyúr: Kalóz 4+2; VO 13 [17] (Ügy, Kalóz, [láncing]); Mozgás 20’; Tám +6 buzo-
gány 1d8+2 (19-20/*2); +6/+3/+3; KS; 150 at gyönggyűrű, 250 at aranymedál (tűzgolyók 
nyaklánca, 2db 6d6-os és 2db 4d6-os tűzgolyóval – de itt senki nem tudja, milyen becses 
kincs), díszes ruhák. 
Hp 33 
 
E. A nagy süppesztő: A mocsár vize szörtyögve tűnik el egy tág torkú víznyelőben, amin 
keresztbe uszadék, faágak és egy bárka maradványai akadtak fenn. Körben görénykáposz-
ta, egy különös mocsári növény telepei ringatóznak – a tüdőszínű, pettyes tömlők maguk 
körül felforralják a vizet. A bárka vizes-mohos fenekén derengő, diónyi békatojások várják a 
meleg vízben, hogy kikeljenek. Kiváló lakoma – és még más hasznuk is lehet, ha ki tudják 
halászni. A bárka azonban nagyon korhadt, és könnyen széttörik: egy ember alatt 1:6, kettő 
alatt 1:3, efölött 1:2 eséllyel. Akik nem tudnak kikeveredni és besodródnak a víznyelőbe, Kö-
zepes Úszást kell dobniuk, vagy örökké eltűnnek a gurgulázó mélyben. 
 
F. A békák szigete: Bár a bozót és a sarjerdő belepte a domború szigetet, már a part köze-
léből is látszanak a megdőlt, kört alkotó ősi állókövek. Ezt a kőkört csak ritkán látogatják a 
Béka követői (1:6), de mindig sok erre a béka: akik meglátogatják a szigetet, azokat 1:2 
eséllyel megtámadja 3d10 gyilkos béka. Eleinte csak az első 1d10 kászálódik ki a vízből, de 
hamarosan megérkezik a többi is, körbevéve és felfalva az áldozatokat. 

A köveket zuzmó és moha borítja, a kör közepén ásott, hamuval és elszenesedett cson-
tokkal teli gödörben pedig egy kormos bronzüst áll. Az üst cirkalmas vésetei a Béka papjait 
ábrázolja, akik az üst segítségével áldozatot mutatnak be a komor istenségnek. Aki követi a 
vésetek tanácsait (Nehéz Jelek Olvasása vagy Nehéz Mágiaismeret) és az üstben vizet for-
ral, belé gyógyfüveket vet, majd a gőzöket belélegzi, azt egy felsőbb hatalom megszállja, és 
általa kinyilatkoztatást tesz: 

„MENJETEK ÉS RONTSÁTOK LE A GYENGE ÉS SAVÓVÉRŰ TESTVÉREKET, ÉS ÉN 
MAGAM MELLÉ EMELLEK BENNETEKET, RENDEM ÚJ KÉPVISELŐIT!” 

Aki elfogadja a küldetést, az szabadon választhat egy egyszer használatos, második szintű 
papi varázslatot; a kinyilatkozást tevő karakter pedig még az igazak erejét is (1 kör/szint, 18-
as Erő és Egészség, +4 VO, fegyver sebzéskategóriája nő egy kockával). A karaktereket 
ezután nem háborgatják a békák. 

Akik elpusztítják az üstöt, azok kivívják Tsathoggusz haragját, és a békák innen folyama-
tosan zaklatják őket. Ellenben üst nélkül Grosszó apát sem főzhet magának új zombi köve-
tőket azon kívül, akik most is megvannak. Az üst és a tűzgödör alatt elásva 2500 aranyér-
me rejtőzik – ez még a régi rend kincse, és ma már senki nem tud róla. 
 
Gyilkos békák (3d10): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, 
vízben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 9  3  4  4  3  8  

2  9  5  3  3  4  
4  5  5  4  9  4  
4  7  6  9  8  4  
6  9  9  5  2  4 
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G. Fekete hálók: Ezek a hálók pont olyanok, mint C-nél, de sikeres Megfigyeléssel felfe-
dezhető néhány hézag, amin egy kisebb csónak át tudna bújni. A vízben halászhálók és 
varsák lapulnak a napi fogással: 1:3 eséllyel Tumula, a Pákász is itt lapul valahol. 
 
H. Tumula, a Pákász: Hálók és zsinegeken száradó halak egy apró szigetre épített nádkunyhó 
tornácán. Itt él Tumula, a Pákász, a vénséges-vén mocsárjáró (nappal 1:2, éjjel 5:6 eséllyel van 
otthon). Szürke és zöld színű, szedett-vedett ruházata, borostás arca és kócos bajusza nem 
teszik megnyerővé, a ruháiba ivódott füstszag pedig még a szúnyogokat is elriasztja. Tumula 
amikor teheti, dohányt szív, mégpedig a legolcsóbbat és legkarcosabbat. Nem is szól, ha nem 
kell, hanem inkább pipál. A mocsarat viszont jól ismeri, és a veszedelmek elkerüléséhez is jól ért. 
Tipikus mondatok: 

• „Hát az nem árt, ha maguknál is van dohány.” 
• „Ha félnek hogy eláznak a fityfenéik a mocsárban, csak vegyenek kátrányos vásznat. 

Rajtam is az van, ártani nem ártott.” 
• „Meg lehet azt szokni.” 
• „Bion-bion.” 
• „Én nem mennék be oda, de ha maguk menni akarnak, hát nem állok az útjukba.” 
• „Na, egye meg! Ne finnyáskodjon, mint valami kislány.” 
• Vizesnyákról: „Hát ezeknél sehogy sem tudni. A felük ember, a felük ork, aztán úgy van, 

hogy az egyik rádront egy fél garasért, de az a rosszabb, akin az emberi természete jön 
ki, mert azok alattomosak.” 

• Zsákpartosról: „Azoknak rút képük van! De jól ismerik a lápot, azt meg kell hagyni, és 
nem szívlelik a csuhásokat.” 

• A kolostorról: „Nem játék az, de ha menni kell, hát menni kell. Jobb oldalrúl vagy 
hátulrúl beljebb kerülni, ahol nem figyelnek olyan nagyon – de még jobb úgy se.” 

Tumula bárkit megkínál finom ebihallevessel, gyógyteáival pedig meggyógyíthatja a súlyo-
san sebesült karatereket (1d6 Hp). Ha kérik, nem csatlakozik a társasághoz, de ha a céljukat 
és eltökéltségüket komolynak véli, tisztes távolságból, a csónakjával rejtőzködve mögéjük 
szegődik, és szükség esetén közbelép. 
 
Tumula, a Pákász: Tolvaj 4; VO 15 (Ügyesség +2, mocsári hacuka +3); Mozgás 30’; Tám 
+3 bozótvágó 1d6+1 [+2d6 orvtámadás] vagy +3 ostor 1d2+1 [+2d6 orvtámadás] vagy +4 
rövidíj 1d6 [+2d6 orvtámadás]; Spec kezd +6; +3/+6/+2; 13/16/15/15/12/7; TS; Csapdák +6, 
Gyógyítás +5, Hallgatózás +5, Herbalizmus +5, Mászás +5, Megfigyelés +5, Méregkeverés 
+6, Osonás +6, Úszás +5, Vadonismeret +5 
Felszerelés: olajlámpás, kova és acél, hosszú kétágú bot, pipa és dohány, szárított hal, 
2*üveg bor, kés. Mérgek: I. típusú (Közepes Kitartás, 1d6 Hp/1d6 Hp)*3, III. típusú (Közepes 
Kitartás, 3d6 Hp/3d6 Hp)*2.  
Bárkán: feszítővas, olajlámpás, palack olaj*3, 5 fáklya, sátor, 50’ kötél, szárított hal*5 nap, 
piócák (1d4 Hp sebzés, de kiszívják a mérgeket), háló, mozsár, bőrzacskók és cserépedé-
nyek, hosszú kampós bot. 
Hp 25 
 
I. Bíborján, a Varázslónő: Kúszónövények és színes virágok díszítik a mocsárból kiemelke-
dő kis tornyot és az apró szigetet, amely mellett egy kőből épített móló is áll. Ez Bíborján, a 
Varázslónő otthona, amit csak szolgájával, a félork Husukkal oszt meg. Bíborján, a negy-
venes éveiben járó, sárgába és lilába öltözött asszony, barátságosan fogadja a vendégeket, 
de valójában nem örül az érkezésüknek. Hosszas bizalmatlanság után most nyugton van a 
Béka híveitől, és ezt az állapotot nem szeretné megbolygatni. 

A varázslónő tornyát belül is virágok borítják: tölcséres vagy hasas kelyhek bólogatnak, 
a padlót szirmok és levelek borítják, és virágillat keveredik a tea párájával. Bíborján csavart 
nyakú üvegekből harangvirág formájú kelyhekbe tölti a lila színű italt – kellemes, de -2-t ad 
az Akaraterő mentődobásokra, amíg ki nem alusszák a hatását. 
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• Ha tanácsot kérnek tőle, akkor nyíltan megmondja, hogy ő él közel a Béka híveihez, 

nem a jövevények, és neki kell számolnia a következményekkel is. Ezért aztán – adós-
pecsét ide vagy oda – hiába faggatják, nem árul el semmit, ami a kolostor titkaihoz ve-
zetne. Élelmesebb karakterek rájöhetnek, hogy ha megfelelően teszik fel a kérdéseiket, 
Bíborján tagadása vagy hallgatása is beszédes lehet – és neki sincs ellenére, hogy így 
átadjon néhány információt. A Murtár papjai által keresett szentelt zsírokról és olajokról 
annyit tud, hogy legalább három helyen érdemes keresni: 
o vagy a kolostor altemplomában, amit a szerzetesek féltékenyen őriznek; 
o vagy Cyngamon apát kriptájában, amely a legendák szerint az elhagyott belső kolos-

tor alatt fekszik; 
o vagy Tsathoggusz titkos templomában, amely valahol a katakombák mélyén található. 
o Bíborján azt is jól tudja, hogy a belső kolostor elhagyatott, hiszen csónakkal ő is elha-

józott alatta, és valami természetfeletti erőt érzékelt.  
• Ha tárgyi segítséget keresnek, akkor egy 75 at értékű opállal, valamint saját készítésű, 

darázs szívéből és kankalin porából gyúrt élénkítő hatású süteményeivel ajándékozza 
meg őket. A négy varázslatos sütemény hatása 1d8+1 Hp gyógyulás, valamint egy óráig 
+1 minden dobásra. 

Bármi legyen a beszélgetés iránya, a látogatók távozása után a varázslónő Husukkal üzenetet 
küld Grosszó apáthoz, amelyben jelzi, hogy idegenek jártak nála, és a kolostort keresték. Ez 
megteszi biztosításnak, többet meg ő sem akar tenni. Ha a csapat kellően óvatos, útközben el is 
kaphatják a félork szolga sajkáját, aki annyira félti a hitvány életét, hogy az egész tervet elárulja. 

Bíborján nem harcos típus. Ha konfliktus ígérkezik, a kapuk gyűrűje segítségével mene-
külni próbál, hátrahagyva az ágya alatti ládában tartott 600 et-t és 35 at-t. Valódi kincseit 
biztonságban tudja a torony kéményének kürtőjében, ahol felmászva egy kő kiemelhető. A 
mögötte elrejtett kis ládikóban 3 db 45 at értékű gyöngyszem, egy 500 at értékű zománcdí-
szes arany karkötő, és egy varázskönyv található. Ha megölik, teste virágok és levelek hal-
mává omlik, amelyeket lassan szétfúj a szél. 
 
Bíborján, a Varázslónő: Illuzionista 6+1; VO ; Mozgás 30’; Tám +4 tőr 1d4+1; +3/+3/+6; S; 
kapuk gyűrűje (dimenzióajtó 1 töltet, teleport 3 töltet, dimenziókapu 5 töltet; 14 töltet), méreg 
semlegesítése ital*2, napfény pora (3d8 Hp-t sebez az áthaladókon), tőr, díszes köpeny, 
illatszer, fiola nektár. 
Varázslatok: 0: 5, 1: 3+1, 2: 3, 3: 2; NF 11+szint; 0: fény, illúzió érzékelése, mágia olvasása, 
táncoló fények, trükkök*3; 1: hangillúzió, hipnózis*2 (1d6 lény, 7 kör), kisebb illúzió, színes 
permet (1d6 fő); 2: illúzió, ködfelhő, láthatatlanság, Omár kínos tévedése; 3: nagyobb illúzió, 
sugallat. 
Hp 23 
 
Husuk, a szolga: Tolvaj 2+2; VO 15 (Ügy, mocsári gúnya); Mozgás 30’; Tám +3 szablya 
1d6+2 [+1d6 orvtámadás] + kígyóméreg (Közepes, 1d6 Egs/1d6 Egs) vagy +3 dobott kés 
1d4+2 [+1d6 orvtámadás] + kígyóméreg (Közepes, 1d6 Egs/1d6 Egs); +2/+5/+2; KS; do-
hánylevél nyaklánc, palack kígyópálinka, 4*kés, aszalt gyík, arany csengettyű 5 at. 
Hp 14 
 
J. Emberevő moszat: A gonosz (?) zöld telep sűrű dágvánnyá változtatta a vízfelszínt. Közepén 
csónak sodródik, benne a moszat által félig már felfalt holttesttel, amelynek már kilátszanak a 
csontjai. A moszat megtámadja a belemerészkedőket, méghozzá több irányból. A csónakban 
ülő holttest a Béka szerzeteseinek egyike volt; a tarisznyáját és a benne tartott kenyeret és saj-
tot már átjárta a zöld szörnyűség, de a nyakában lógó szent szimbólum ép és sértetlen. 
 
Emberevő moszat: Sz 6+2; VO 14; Mozgás -; Tám 6*+3 nyúlványok 1d6+2 és megragadás; 
Spec fojtogatás automatikus sebzés 1d6+2/kör, tűzérzékeny (+1 Hp/kocka), immunis az el-
mére ható varázslatokra; +7/+0/+4; SG. 
Hp 44 
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K. ZSÁKPARTOS: A kisebb félork falu kerek, nád és moha fedte faházait cölöpfal veszi körül, és 
a csónakokat is csak kikötni engedik. Lakói halászok és alkalom szülte rablók, akik a lápvidékről 
kimerészkedve olykor megtámadják a kisebb falvakat és tanyákat. Zöld ruhájú íjászaik jól kiisme-
rik magukat a környéken, és bár rühellik, igencsak félik is a Béka erejét. A főnök, Durlang csak 
akkor segít a társaságnak, ha az adóspecséten túl egyikük bizonyságát adja bátorságának – ha 
elég erősek és merészek, akkor a Békák kolostora ellen is van esélyük. 

A próbatétel helye a békaverem, a falu közepén álló hínáros-iszapos medence, amit sű-
rűn vert cölöpök vesznek körül. Körben egy emelvényen ülnek a látványosságra sereglő fa-
lusiak, a medencében pedig nyolc gyilkos béka várja a bőrhámmal leeresztett bajnokot. Ha 
utánuk eredt, Tumula titokban egy kenőcsöt ad neki, amelynek keserű ízét a békák nem 
állhatják, és -2-t kapnak a támadásaikra („Annyit se féljen, csak kenje be magát ezzel!”). 

A békák legyőzése után Durlang is megenyhül. Nagy lakomát csapnak békakocsonyából 
és mocsárlevesből (a gyökerekből, hajtásokból és összetört gabonából erjesztett leves kis 
mennyiségben békát tartalmaz), majd széttárja a kezét, és közli, hogy nem tudja, mivel se-
gíthetne. Ha azonban kicsit fűzik vagy megfenyegetik, mégis eszébe jut valami: 
• Durlang ismeri a kolostor börtönét őrző ogárt (AL2A), aki kifecsegte neki, hogy ha meg 

akarja látogatni, akkor a hegygerinc északi oldalán nyíló harmadik barlangot kell keresni, 
és folyamatosan jobbra kanyarodva megtalálják a hajlékát. A nagy atyafiságra az ogár is 
emlékszik, és ha visznek neki egy butykos gyökérsört, akkor segít nekik belopakodni az al-
templomba. 

 
Durlang: félork Harcos 3; VO 17 (láncvért, nagy fapajzs); Tám +3 buzogány 1d8+2; Spec 
kezd -1; +3/+1/+1; KS; 35 at. 
Hp 19 
 
Félork íjászok (6): Íjász 2+1; VO 13 (Ügy, bőrvért); Tám +3/+3 hosszúíj 1d8 vagy +3 rövid-
kard 1d6+1; +4/+1/+1; KS. 
Hp 10  9  13  15  6  6 
 
Gyilkos békák (8): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, víz-
ben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 2  4  3  4  6  3 
 4  8 
 
L. Őrtorony: A nyálkás víz már régen birtokba vette ezt a tornyot. Az alsó ablaknyílásokba vala-
kik koponyákat helyeztek, amelyeket békatojások töltenek meg. Aki közeledik hozzájuk, 
füllzúgást hall, majd a koponyák telepatikusan zaklatott, furcsa és nyugtalanító gondolatokat kül-
denek az elméjükbe. Aki elvéti az Akaraterő mentődobását, annak olyan erősen fájni kezd a feje, 
hogy minden körben 1:3 eséllyel kimarad, amíg nem távozik, vagy a koponyákat szét nem verik. 

A toronyban hat óriásbéka tanyázik a békalencsés víz alatt. Egy faragvány a falon a 
mocsárba veszetteket ábrázolja, amint Tsathoggusz előtt hódolnak. Ezt láthatóan karban 
tartják, mert megtisztították a mohától, és valami olajos kencével is bekenték.  
 
Béka, óriás (6): Sz 2+1; VO 13; Mozgás 20’/Úszás 30’; Tám +3 harapás 1d8+1; Spec ugrás 
(+2 támadás), lenyelés (harci manőver) után automatikus sebzés; +4/+1/+1; S. 
Hp 8  11  11  12  16  13 
 
M. A Békák Kolostora: A nyákos vizű tóból kimagasló, délről sarjerdővel, északról és kelet-
ről sziklákkal határolt dombháton régi épületek állnak. A déli domboldal szőlőit elnyelte a 
bozót. A kolostorkomplexum középső része régen romlásnak indult, és csak csonka falak, 
magányosan álló boltívek és törmelékkupacok maradtak belőle. A nyugati rész – a templom 
– ép; a düledező épületet keletről kis kert övezi, nyugatról, egy kis kikötőhely felől kövezett 
út közelíti meg. A keleti erődített kolostor tömbje ép, de elhagyatott benyomást kelt. Észak-
ról ide is felvezet egy szerpentin. 
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N. Árnyas tisztás: Egy kisebb, száraz földnyelven pozsgások, mocsári füvek és vadvirágok 
nőnek, mindenhol szitakötők és méhek zsonganak. A ritka füvek között több gyógyító erejű 
(Nehéz Herbalizmus, 1d4+1 adag, teája éjjeli pihenéskor +1d6 Hp-t ad). A tisztáson azonban 
különös jelenések is lappanganak: csak szarvasforma árnyékuk látható, és eleinte béké-
sek, de ha valaki nem távozik hamar, vagy megzavarja őket, arra rárontanak (mind egy em-
bert támadnak), és hegyes fogaikkal széttépik áldozatukat. A tisztás alapos átvizsgálása 
számos állat- és embercsontot eredményez, egy kis kotorékban pedig 350 régi elektrum, 
250 at, egy -1-es láncing, és egy 500 at értékű aranykorsó van elrejtve. 
 
Szarvasárnyak (3): Sz 4; VO 13; Tám +4 harapás 1d12+1 vagy +4 öklelés 3d6; Spec seb-
zésfelfogás 5/+1, Osonás +4; +4/+4/+1; SG. 
Hp 18  18  21 
 
O. Nyírfaliget: Sovány nyírfák állnak a békanyálas vízben, az aljnövényzet elég ritka, hogy a 
liget területe belátható legyen. Néhány kiálló, kerek kő magasodik a vízfelszín fölé; a víz mé-
lyén jókora békatojások derengenek. Tsathoggusz szerzetesei itt nevelik az óriásbékákat 
(bár most még kicsinyek) és a rettenetes békodilt. Ha az itt áthaladók nem vetnek neki húst, 
lesből, a békodil a víz felszíne alól támad (Nehéz Megfigyelés). Kiválasztott áldozatát meg-
próbálja a víz alá rántani (Harci Manőver), majd ott széttépni. 
 
Békodil: Sz 5+3*; VO 16; Tám +8 harapás 3d6+3; Spec ugrás +2 tám és leterítés, ½ sebzés 
a savtól és a méregtől; +7/+4/+4; S. 
Hp 35 
 
P. Sziklafal: A mocsárvidék határán sziklafal magasodik. Egykor kőbányaként használták a 
kolostor építői, és munkájuk nyoma ma is látható a köveken. A bánya egyik oldalfalába há-
rom durva, melák alak mását vésték. Ők Hákusz, Pákusz és Grogótusz, földbuta és igen 
nyűgös földelementálok. Beszédjük és viselkedésük olyan, mint a nagyon lassú és nagyon 
ostoba gyerekeké. Egykor Murtár papjai faragták ki őket a sziklából, hogy valamikor majd 
fegyverként szolgáljanak a Béka követői ellen (ha valaha visszatérnének), de a munka fél-
bemaradt, és a három elementál úgy maradt, ahogy volt, félig a sziklában. 

Grogótusz megfázott a nagy nyirkosságban, Hákusznak a füle viszket, Pákusznak pedig 
fáj a lába. Ha gyógyírt találnak a bajukra, hálából adnak egy jóskövet. Ha valami nagy ötlettel 
kiszabadítják őket, akkor földdel egyenlővé teszik az új kolostort (KL1–KL10), megölik a béka-
imádók felét, a föld alá űzik a többit, majd nekikezdenek a régi kolostor visszabontásának. 
 
Hákusz, Pákusz és Grogótusz: Sz 12+4; VO 18; Tám +14 ütés 3d10+4; Spec immunis az el-
mére ható varázslatokra (de altatás automatikusan hat), sebzésfelfogás 10/+2; +12/+8/+8; S. 
Hp 98  95  101 
 

�
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A BÉKáK KOLOSTORA 

 
A ZÖLDCSUHáSOK 

 
A megcsappant szerzetesrend tagjainak száma ma már csak nyolc tanítvány (állig felfegyver-
zett gonosztevők mind) és négy pap (szerzetes), akik pedig tizenhat zombinak parancsolnak. 
A kongregáció vezetője Grosszó apát, az elhájasodott, szürkülő tonzúrájú férfiú, akit könnyű 
felismerni kigúvadó szemeiről és széles mosolyáról. Az apát éjt nappallá téve boszorkányos fő-
zetek kotyvasztásán és meghökkentő rituálék végrehajtásán munkálkodik az altemplomban. 
 
Zombik (16): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1;  Spec immunis az elmét befolyásoló va-
rázslatokra, lassú; +4/+0/+1; S; láncos buzogány, zöld szerzetesi csuha. 
Hp 11  11  8  12  15  17  

17  14  6  6  6  9  
7  11  4  8 

 
Tsathoggusz tanítványai (8): Harcos 2+1; VO 10; Tám +3 láncos buzogány 1d8+3; Spec 
agymosott (+4 elmét befolyásoló varázslatok ellen); +4/+1/+1; KG; láncos buzogány, zöld 
szerzetesi csuha, Tsathoggusz szimbóluma. 
Hp 13  11  10  19  8  9 
 10  16 
 
Tsathoggusz papjai (4): Pap 3; VO 14 (láncing); Tám +2 láncos buzogány 1d8; Spec  agy-
mosott (+4 elmét befolyásoló varázslatok ellen); +3/+1/+3; KG; láncos buzogány, zöld szer-
zetesi csuha, Tsathoggusz szimbóluma, kulcs (cellák, egyiküknél a hátsó és első bejárathoz 
is) 3*szentségtelen víz, egyiknél gázforma itala. 
Varázslatok: 0: 4, 1: 2, 2: 1; NF 10+szint; 0: mágia érzékelése, mágia olvasása, víz teremté-
se, méreg érzékelése; 1: parancsvarázs, áldás, szentségtelen víz teremtése; 2: #1 bénítás, 
#2 szellemfegyver, #3 csendvarázs, #4 ködfelhő. 
Hp 21  16  14  16 
 
Grosszó apát: Pap 9; VO 12 (védő karpánt VO 14, -2 Ügy); Tám +8/+3 +2-es láncos buzogány 
1d8+2; +7/+1/+8; 10/5/14/12/16/17; KG; +2-es láncos buzogány, védő karpánt VO 14, zöld szer-
zetesi csuha (díszes), Tsathoggusz szimbóluma, 6*szentségtelen víz, súlyos sebek gyógyítása 
ital, betegség gyógyítása ital, kulccsomó (minden ajtó a külső és belső kolostorban). 
Varázslatok: 0: 6, 1: 5, 2: 5, 3: 3, 4: 2, 5: 1; NF 12+szint; 0: mágia érzékelése*2, méreg érzé-
kelése*2, mágia olvasása*2; 1: megátkozás, kisebb sebek gyógyítása, szentségtelen víz 
teremtése, jó érzékelése, menedék; 2: ómen###, közepes sebek gyógyítása, megbaboná-
zás, bénítás, szellemfegyver; 3: átok, tárgy meglelése, ima; 4: jóslás#, kritikus sebek okozá-
sa; 5: halálos ujj. 
Hp 52 
 

A kultisták nem okvetlenül ellenségesek az utazókkal. Ha a karakterek nappal keresik fel 
kolostorukat, és nem tűnnek a jó erők ügynökeinek, zarándokokként kezelik őket. Ekkor belép-
hetnek a templom területére, ha előbb a bejáratnál lerakják fegyvereiket, és megfelelő adományt 
ajánlanak fel a templomnak. A jelentős (120 at-t meghaladó) adakozásért áldás, és az apáttal 
lefolytatott audiencia lehetősége jár. Egy kellően gonosz karakter akár be is állhat Tsathoggusz 
hitéhez, és ha bebizonyítja rátermettségét, az isten bajnokává válhat. 
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A testvérek 10 at-ért árulják a szentségtelen vizet, 80 at-ért a II. típusú Fegyvermérget 
(Közepes Kitartás, 2d6 Hp/2d6 Hp), és 60 at-ért a tisztátalan víz esszenciáját (ez a szer rög-
vest beszennyez egy ciszternányi vizet, és megszentségteleníti a szenteltvizet vagy felszen-
telt helyeket). Az értékes szolgák további adományokat – többnyire varázsitalokat – kaphat-
nak. Kémkedés, gyilkosság és megannyi ármány vár arra, aki a gonosz oldalára áll. 

Éjjel 1:2 esély van rá, hogy a templomban sötét mise zajlik. Ekkor a főbejárat kivételével 
a kolostor minden ajtaja zárva van, az előbbit pedig hat zombi és egy tanítvány őrzi. A kongregá-
ció többi tagja az altemplomban (AL1A) zsolozsmázik és kántál. A sötét, csuklyás köpönyegben 
érkező vendégeket beeresztik, ha nem viselkednek gyanúsan és nincs náluk komoly fegyverzet. 

Ha aznap nincs mise, a tanítványok és a papok fele a cellákban (KL4) alszik, a többiek 
pedig a felső templomban virrasztanak. Grosszó apát és a zombik természetesen állandóan 
éberek; az előbbi föld alatti laboratóriumában (AL1C) kísérletezik, utóbbiak pedig ajtaja előtt 
állnak, hogy senki se zavarja meg a munkát. 

Támadás esetén a tanítványok és a papok azonnal támadnak, és túlerő esetén fokoza-
tosan visszavonulnak a katakombákba. Grosszó apátot mihamarabb értesítik, ő pedig a 
zombikat küldi a betolakodók ellen. A harcba viszont csak hátulról kapcsolódik be, és ha kö-
vetői alulmaradni látszanak, a földalatti folyosókon át menekül, hogy később új szövetsége-
sekkel álljon bosszút. 
Megjegyzés: az egész épületet és altemplomot szentségtelen aura védi: -2 jár az élőholtak 
elűzését szolgáló próbadobásokra, azok pedig +2-t kapnak támadásaikra, sebzésükre és 
mentődobásaikra. Az altemplom szentélyének (AL1A) területén áldás is érvényesül, amely 
Tsathoggusz követőit segíti. 
 

Lqqqqq e qqqqqJ 
 

AZ úJ KOLOSTOR 
 
KL1. Bejárat: Groteszkül vigyorgó szobrok kuporognak a falifülkékben. Az ajtószárnyak veretei 
furcsa kacskaringókat formálnak, éjjel pedig siklók gyanánt hullámzanak és cikáznak. Ha a test-
vérek támadástól tartanak, az ajtót bezárják (Közepes Zárnyitás) vagy el is torlaszolják. 
 
KL2. Felső templom: Az oszlopfőket díszítő békamotívumokon és az oltáron nyugvó kicsiny 
zsírkő faragványon kívül semmi sem utal a kolostor patrónusára. A belső tér tágas és tiszta, a 
levegőt betölti a tömjén illata. Lépcsők vezetnek a harangtoronyba, elfüggönyzött átjárók pedig a 
kolostor egyéb részeibe. Általában öt vagy hat testvér tartózkodik itt imáiba vagy elmélkedésbe 
merülve. Ők köszöntik az utazókat is, és gondoskodnak felfrissülésükről és más szükségleteikről. 

Az avatott szem már észreveszi a baljós részleteket (éjjel pedig minden nyilvánvaló). Az osz-
lopfőkön trónoló békák elevenek, olykor-olykor egyikük megmozdul (és éjjel a betolakodókra 
ugrik, egyenesen a torokra támadva). A tömjén valójában tompító hatású méreg; megtöri az 
elmét és megnyitja a bűbáj előtt (Közepes Kitartás vagy -2 az Akaraterő mentődobásokra és a 
Koncentrációra). Az oltár két oldalán álló kandeláberek lángjai természetellenesen zöldes ár-
nyalatúak, és ragyogásuk még az élőket is holtaknak mutatja – ha ellenséges idegen közelíti 
meg őket, ráugranak, és alvilági tűzzel megperzselik (+6 támadás, sebzés 1d6+5 Hp). 

Az oltáron trónoló apró zsírkő bálvány a démon-béka felfúvódott, természetellenes alakját 
mutatja. Már megközelítve is érezni a rossz hatalmát, és ha jó jellemű karakter érinti, Kitartást 
kell dobnia, vagy elkapja a nyálkás végzet betegséget (Nehéz Kitartás, virulens, 1d4 Egészség 
végleges elvesztése). A gonosz karakterekre nem hat a hozzá tapadt mocsok: ha megcsókolják 
a varacskos, undok követ, a kisebb sebek gyógyításához hasonlóan meggyógyulnak (1d8+1 Hp, 
naponta egyszer). 20 Hp fizikai sebzés vagy az erős, 10 Hp erejű tűz elolvasztja és tönkreteszi a 
bálványképet, de elpárologva mérges gázok szabadulnak fel, amelyek szintén nyálkás végzetet 
okoznak. Ha elpusztítják az idolt, a templom szentségtelen aurája semmivé lesz. 
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Gyilkos békák (18): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, 
vízben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 7  7  6  4  4  3 
 9  7  2  7  8  9 
 5  8  7  2  9  4 
 

KL3. Refektórium: Sivár ebédlő hosszú faasztallal és kényelmetlen lócákkal. A tanítványok és a 
zarándokok itt költik el szegényes táplálékukat (kása, állott kenyér, víz). 
 

KL4. Hálókamrák: Ezekben a rideg, puszta cellákban alszanak és elmélkednek a testvérek, 
amikor éppen nem a templomban szolgálnak. A legnagyobb kamra a négy papé; két másikon 
négy-négy tanítvány osztozik, egy pedig üres, ablaktalan vendégszoba. 
 

KL5. Előszoba: Hűvös levegő és por keveredik a rövid folyosón; a mennyezetről pókhálók 
csüngnek. A déli ajtó zárva van (Nehéz Zárnyitás). A keleti falon egy csuklyás pap szúrág-
ta szobra bámul a vendégekre. A Grosszó apátra váró zarándokoknak legalább fél óráig kell 
térdepelniük ebben a kényelmetlen lyukban, mielőtt a színe elé járulhatnak. Ha a kolostor 
veszélyben forog, négy zombi őrzi a bejáratot. 
 

KL6. Hálószoba: A kulcsra zárt szoba (Nehéz Zárnyitás, a külső ajtó el is van reteszelve – Ne-
héz Erőpróba) a hideg, dohos hálókamrák szöges ellentéte: az apát tudja, hogy kell élni. A padlót 
nemes szőnyegek, a falakat hímzett kárpitok borítják. Délre, az egyetlen ablak mellett kis olva-
sóállvány; északra a fal mellett izzó parázzsal teli serpenyő, majd két, régi fóliánsoktól, kódexek-
től és iratotól roskadozó könyvespolc. Este a mennyezetről lógó színes üveglámpás fénye kü-
lönös ragyogással tölti meg a kamrát. 

Ha az apát nem vár vendégeket, a szoba valószínűleg üres (5:6); ha itt tölti az idejét, 
Grosszó apát olvasmányaiba mélyed – de soha nem alszik vagy pihen. A könyvespolcok terhe 
mindenféle vegyes olvasnivaló a herbalizmusról, ötvösségről, alkímiáról és vallásfilozófiáról; és 
található itt egy nagyon értékes geometriai és építészeti munka (650 at). Az északi könyves-
polc mögött titkosajtó. 
 

KL7. Kerti medence: Vízililiomok ringanak egy kis medence felszínén; néha koncentrikus körök 
törik meg a békét, ahogy egy-egy kisebb béka kiugrik valami rovarra vadászva. Mohos lépőkö-
vek vezetnek az apát hálószobájához, egy árnyas pad pedig ideális helynek tűnik a nyugodt el-
mélyülésre. A kis tó vizét egy kövön trónoló, mohalepte békaszobor szájából csordogáló vízsu-
gár táplálja. A szobor szemei értékes mohaopálok (160 at a pár). 

A kert veszélytelen, amíg valaki meg nem érinti a drágaköveket, bele nem néz a szobor 
szemeibe, vagy le nem merül a víz alá. A szemek ugyanis polimorfizáció varázslattal békává 
változtatják az áldozatot (Közepes Kitartás), a tó mélyén pedig 15 gyilkos béka lappang, ame-
lyek víz alá húzzák és szétmarcangolják áldozataikat. 

 

Gyilkos békák (15): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, 
vízben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 3  6  9  5  5  2  

7  5  6  8  3  3  
9  6  7 

 

KL8. Régi romok: A szél tépázta fennsíkon állt a kolostor nagy része. A Béka bukása után le-
rombolták, majd az évek tovább pusztították őket, így már csak falszakaszok, összedőlt épületek 
és egy harangtorony csonkja áll ki a szilaj bozótból. Nyugatra az egyik leromlott maradék rá-
csos lejárót rejt egy halom deszka alatt. A meredek kürtő a katakombákba vezet (AL1M) 
 
K9. Barlangbejáratok: Három sötét bejárat a szirt tövében. A nyugati bejárat az ogár tanyá-
jához (AL2B) és a hárpiák tavához vezet (AL2C); a középső az óriáspatkányok fészkéhez 
(AL2G); a harmadik pedig, amelyből mindig gőz gomolyog, a hőforrásokhoz és a víznyelő-
höz (AL2H). 
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KL10. Lugasok: A kolostor elvadult szőlejében most bogáncs és tövisbozót terem; a 
mohalepte, ősrégi fák torzak és gonoszak. A vesszőkön itt-ott még érnek a vadszőlő kék 
fürtjei, de termésük savanyú, négy közülük pedig gyilkos inda. 
 
Gyilkos indák (4): Sz 4+2; VO 15; Tám +6 inda 1d6+2+megragadás, Spec fojtogatás 
2d6/kör; +6/+3/+3; S. 
Hp 28  26  30  30 
 

  

A RÉGI KOLOSTOR 
 
Csak a falakat ostromló szél vonítása töri meg a belső kolostorkomplexum csöndjét. A rom-
lásnak indult falak között egy elrontott idézővarázslat eredményeként négy láthatatlan lo-
pakodó kóborol, és akire ráakadnak, azt megtámadják és széjjeltépik. Néhány próbálkozás 
után a szerzetesek is felhagytak a hely háborgatásával – bár Grosszó apát szívesen látná 
ismét a saját kezei között. A láthatatlan lopakodók bárhol előfordulhatnak a kolostor falai kö-
zött, de többnyire a főépületen belül maradnak (egy kivételével, amely szeret embercsonto-
kat őrölni az egyik toronyban, KL14). Meglepetésből támadnak, és egy időre visszavonulnak, 
ha súlyosan megsebesülnek. 

 
Láthatatlan lopakodók (4): Sz 8+2; VO 20; Tám +10 karmok 4d4+3; Spec láthatatlanság, 
varázslatellenállás 13; +8/+4/+4; S. 
Hp 36  51  38  57 
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KL11. Kikötő: Egy félig elmerült bárka nyugszik a rothadó móló mellett. A kolostorkapukhoz 
vezető szerpentin alján egy csuklyás, meghajló szerzetes szobra áll; a kezében tartott mo-
hos kőtálban 2d10 rt és 1d10 et vagy at. 
 
KL12. Kapuk és udvar: A kapuk masszív tölgyfaalkotmányok. Az udvart ellepi a gaz. Az 
északnyugati torony mellett rothadó gabonával teli zsákok halma magasodik. A déli és keleti 
fal gyilokjárója omladozik, a kiálló gerendák az összerogyás határán vannak. 
 
KL13. Csontvázak: A szerzetesek egy csoportját itt, a volt veteményesben érte utól a vég-
zet. Az egyik csuhás maradványaiból bokor sarjad, ágaiba gabalyodva pedig meglelhetni a 
kulcsár rozsdás kulcskarikáját, amellyel a külső és belső kolostor összes ajtaja nyitható 
(kivételek: KL6, KL24). 
 
KL14. Északnyugati torony: Rothadt gabonával teli zsákok halmai, középen pedig egy kis 
kézimalom, amelyben az egyik láthatatlan lopakodó emberi csontokat őrölt – a szilánkok 
szétszórva hevernek a földön. 
 
KL15. Északkeleti torony: Kiégett, üres torony, amelyből már csak a külső falak állnak. Az 
alsó szintet elszenesedett gerendák tömik el; aki itt kotorászna, Reflex mentődobást kell 
dobnia, vagy 1d12 Hp-t sebződik a ráomló törmeléktől. 
 
KL16. Kolostorkert: Kicsiny gyümölcsfák, egy kút, valamint pár elvadult zöldségágyás. A 
délnyugati torony ajtaját is eltorlaszoló vaskos szőlőindák egy gyilkos inda nyúlványai. 
 
Gyilkos inda: Sz 4+2; VO 15; Tám +6 inda 1d6+2+megragadás, Spec fojtogatás 2d6/kör; 
+6/+3/+3; S. 
Hp 31 
 
KL17. Délnyugati torony: A torony alsó szintje aránylag ép. Három hordó jó bor, rothadás-
nak indult füstölt húsok, tíz pókhálós üvegpalack (gyümölcspárlatok, egyenként 50 at) és 
akkurátusan felvágott tűzifa halmai. Valaki egy kis csomagot rejtett el két hordó között. A 
szentségtelen gyolcs batyujában három gyógyital és egy pergamentekercs található. A 
macskakaparásszerű kézírással írt szöveg a következő: „Miután e megáldatlan gyolcs sege-
delmével a csillagnézőben elrejtém a keresztet, megpróbálok elmenekülni e gyászos helyről, 
és [elmosódott sorok] kegyére bízom magam, mert odakint a puszta levegőég rémei várnak 
reám, Thum apát utolsó követőjére.” 
 

0*****************0******************0 

Szentségtelen gyolcs: Ezt a szövetdarabot olajjal és balzsammal kezelték, majd sötét ál-
dással erősítették meg. A gyolccsal mind a szent, mind az elátkozott varázstárgyak kézbe 
vehetők bármilyen baj vagy mellékhatás nélkül. Egy alkalommal a testre helyezve kivonja a 
mérgeket is, de ekkor bűzös ronggyá válik. 

0*****************0******************0 

 
KL18. Refektórium: A terem szörnyű dúlás nyomait viseli. A két hosszú asztal beszakadt, 
az összetört és szétdobált székek maradékai emberi csontokkal és törmelékkel keverednek. 
A terem közepén egy csillár elgörbült vasszerkezete hever. Az egyik holttest egy fiatalember 
friss, véres holtteste, rettenetes tépett sebbel. Ruházata kivert bőrvért, oldalán a hosszúkard 
még a hüvelyben, egyetlen tárgya egy lepréselt virág az inge zsebében. 
 
KL19. Konyha: Edények, tálak és konyhaeszközök összezúzott és szétdobált cserepei. A 
csigalépcső az altemplomba vezet (AL1D). 
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KL20. Mészárszék: Öt frissen elpusztított és szörnyűségesen megcsonkított test hever a 
kövön. Néhány átlagos felszerelési tárgyuk maradt épen, valamint egyiküknél van egy szép, 
vésett kürt (125 at) és egy pénzesszütyő. A délkeleti torony békaszimbólummal díszített 
vasajtaját erős zár védi (Nehéz Zárnyitás). 
 

KL21. Délnyugati torony, alsó szint: A szerzetesek ebben a jól zárható teremben tartották 
zsákmányukat, a legyek kürtjét. Mivel nem tudták elpusztítani Baalzebul rivális rendjének 
gonosz varázstárgyát, egy alaposan bezárt vasládában zárták el (Nehéz Zárnyitás), majd a 
ládát mágikus védőkörrel vették körül. A kör ezüstporból vont vonalai még a földön csillog-
nak, mellette pedig egy állványon nyolc fiola szentségtelen víz, egy kis fakazettában pedig 
200 at értékű színezüst por található. 

Ha valaki megtöri vagy megzavarja a kört anélkül, hogy semlegesítené a mágiáját, a 
termet szentségtelen vörös ragyogás borítja be, és minden itt tartózkodónak Akaraterőt kell 
dobnia, vagy azonnal bajtársaira ront. Három körönként új mentő dobható. 

A lefelé vezető lépcső egy, a kolostor tövében kibukkanó rejtett kijárathoz vezet, de az 
utolsó szakaszt a mocsár elárasztotta: gázolni kell a nyirkos, hínáros vízben, amelyben hízott 
varangyok úszkálnak (ártalmatlan). 

 

0*****************0******************0 

A legyek kürtje: A bronzból vert tárgyat a Legyek Ura, Baalzebul követői készítették. A gö-
bös, korrodált és kormos fémet rajzó legyeket formáló díszítések borítják. 

Ha a kürtöt egy hitetlen fújja meg, a hang a megfordított áldás varázslattal azonos erejű 
(-1 támadás minden ellenfélnek), valamint naponta egy alkalommal megidéz egy légyrajt. 
Baalzebul követői kezében a hatása az imával egyenlő, minden nap hét rajt idéz, és három-
szor alkalmazható vele a közepes sebek okozása varázslat (egy célpontra).  

Ha a tárgy jó vagy semleges karakter kezébe kerül, megszerzésekor és minden utána 
következő héten Akaraterőt kell dobnia, vagy jelleme egy lépéssel közelebb kerül a Törvé-
nyes Gonoszhoz. A kürtnek már az érintése is romlást hoz, letörölhetetlen fekete foltot ejtve 
birtoklója ajkán vagy kezein (csak az átok eltávolítása hatásos ellene). 

A kürt csak egy szent zarándoklat végén semmisíthető meg, de ha valaki mégis próbál-
kozna, magától megszólal, és a próbálkozó 1d4 légyrajjal találja szembe magát. 

 

Raj, légy (1d4): Sz 6-1; VO 16; Tám +5 raj 2d6-1; ½ sebzés a szúró- és vágófegyverektől, 
immunis az elmére ható varázslatokra; +4/+4/+1; TG. 
Hp 14   17  15  23 
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KL22. Imaszobák: A testvérek ezekben a freskókkal díszített kamrákban virrasztottak a fa-
lak mentén térdepelve. Pusztítás nyomai: kormos falak, láncos buzogányok, törött bútorok és  
szétszórt gyertyák. 
 
KL23. Cellák: A feldúlt cellákban három-három szerzetes élt. Egykori tárgyaik maradékai 
használhatatlanok. Szétszórt embercsontok mindenhol. 
 
KL24. Az apát cellája: A többinél tágasabb és kényelmesebb lakrész, amelyet teljesen felforgat-
tak az elszabadult láthatatlan lopakodók – az ajtók kettétörve, a földön könyvekből kitépett papír-
lapok. A belső szobában megtört idézőkör tanúskodik a belső kolostor pusztulásáról. Egy tör-
melék- és deszkahalom alatt még ott fekszik az apát megcsonkított teste, oldalán +2-es láncos 
buzogány, csontujján +2-es védőgyűrű, nyakában pedig rubintkövekkel díszített szentségtelen 
békaszimbólum (600 at). 
 
KL25. Délnyugati torony, felső szint: Az alsó szinthez (KL17) hasonló raktár, de a láthatatlan 
lopakodók mindent elpusztítottak. 
 

KL26. Délkeleti torony, fegyvertár: A ször-
nyetegek haragja elkerülte a fegyverállvá-
nyokkal teli kamrát, ahol 45 buzogány, 11 
láncos bzogány, 6 számszeríj, 55 lövedék, 7 
alabárd, 2 glaive-guisarme, 3 guisarme-
voulge, 2 glaive-guisarme-glaive és 4 hosz-
szúkard vár új tulajdonosaira. A fegyverek 
felét a mocsári levegőn megette a rozsda, de 
a maradék jól használható. Két nehéz ládá-
ban 7 lezsírozott láncing és egy öltözék +1-es 
láncvért pihen. 
 
KL27. Délkeleti torony, obszervatórium: 
Három csillagtérkép a jelentősebb égites-
tekkel és csillagképekkel. Egyiküket – a Dél 
Keresztjét – korommal bekarikázták. A kém-
lelőkön kitekintés a mocsárra és a belső 
kolostor épületegyüttesére. A tető egy része 
egy csörlőrendszerrel félrehúzható, alatta 
pedig háromlábon távcső áll (ez a becses, 
bár nehéz holmi 1200 at-t ér!).  

Egy szerzetes (lásd KL17) itt rejtett el 
egy értékes szent ereklyét, amit a Béka 
követői egy fosztogató útjukon zsákmányoltak. Szent Yora ezüstkeresztje egy külső kőpár-
kányon fekszik a déli ablaknyílás mellett. Erejét – amely az élőholtak mellett a likantrópokat 
is elűzi – csak jó jellemű karakterek használhatják; mindenki más olyan nehéznek találja, 
hogy képtelen lesz felemelni, hacsak nem a szentségtelen gyolcs (KL17) vagy más hasonló 
eszköz segítségével. 
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AZ ALTEMPLOMOK 
 

A kolostor alatti járatokat nyirkos miazma és penész járja át, lehelletük beteges pára, amely 
a sírgödör bűzével keveredik. Állandó a hideg. A szintek között 30’ távolság van – az első 
(AL1) 30’ mélyen fekszik a kolostor szintje alatt, a második (AL2) 60’ mélyen, a mocsár 
szintjén, a harmadik (AL3) pedig 90’ mélyen. 
 
A véletlen találkozásokra 20 percenként kell dobni, vagy akkor, ha a karakterek nagy zajt 
csapnak (harc, kőomlás, stb.). Az esély mindig 1:6. Ha a csapat talál magának egy kellően 
eldugott helyet, biztonságban pihenhet. Az élőholtak elkerülik a barlangjáratokat és 
Tsathoggusz altemplomát (AL1A). A zombik a békaimádók sötétzöld csuháját viselik. A jára-
tokban összesen három szürke nyálka és egyetlen zselatinkocka van; ha legyőzik őket, ak-
kor nem találkozni többel. 
  
 
1d12 Találkozás 
1 – 6 csontvázak (2d10) 
5 – 8 zombik (2d6) 
9 – 10 szürke nyálka 
11 zselatinkocka 
12 pap a kolostorból és 2d6 zombi 
 
Csontvázak (2d10): Sz 1; VO 13; Tám rövidkard 1d6; 
Spec immunis a hidegre és az elmét befolyásoló va-
rázslatokra; +2/+0/+0; S. 
Hp 3  6  6  3
 2  5  8  1
 1  2  5  4 
 7  6  4  4
 4  7  7  8
 2  8  4  8 
 2  8  1  8
 8  5 
 
Zombik (2d6): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1; Spec immunis az elmét befolyásoló va-
rázslatokra, lassú; +4/+0/+1; S. 
Hp 14  16  6  10  8  15 
 7  9  15  16  11  14 
 6  11  10  10  14  16 
 7  8  12  12  9  5 
 8  6  16  11  8  14 
 
Szürke nyálka: Sz 3+2; VO 13; Tám +5 kocsonya 2d6+2; Spec nyálka (könnyű vért 1 kör, 
közepes vért 2 kör, nehéz vért 3 kör, fegyver 1-2 kör), áttetsző, immunis az elmére ható va-
rázslatokra; +5/+3/+3; S. 
Hp 21  21  18 
 
Zselatinkocka: Sz 4+3; VO 10; Tám +7 zselatin 2d6 + bénítás 3d6 kör (Kitartás) + bekebe-
lezés; Spec bénítás, bekebelezés, áttetsző; +7/+4/+4; S. 
Hp 38 
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I. SZINT 
 
AL1A. Tsathoggusz altemploma: Ha éppen nem folyik mise, az altemplomot nyolc zombi 
őrzi. Éjjel 1:2 eséllyel a teljes gyülekezet itt tartózkodik Grosszó apáttal együtt, és csak a 
kolostort őrző hat zombi és egy tanítvány marad távol. Az altemplomban a kolostor szentség-
telen auráján (-2 élőholtak elűzésére, élőholtaknak +2 támadásra, sebzésre és mentődobá-
sokra) kívül állandó áldás varázslat uralkodik, amely a Béka híveinek kedvez. 

Az alacsony mennyezetű, nyirkosan csillogó oszlopokkal aládúcolt csarnokot mintha va-
lamilyen pokolból hurcolták volna ide. A hasas faggyúgyertyák és a forrásban lévő zsírok 
bűze, az emelvényen rotyogó hatalmas üst undok párái fölött rettenetes, drágakőszemű idol 
trónol – a békaisten, Tsathoggusz közömbös, felpuffadt képmása! Az üsthöz és az oltárhoz, 
majd a szoborhoz két oldalon sikamlós, olívzöld lépcsőfokok kúsznak fel. 

Az oltár egyszerű zsírkő hasáb, érintésre is undok és mérgező (lásd KL2, zsírkő bálvány). 
De még rosszabb mögötte az üst: az alatta lobogó mágikus pokoltűz soha ki nem alszik, s ben-
ne szörnyű lé fortyog. Ez a keverék megolvadt zsír és belékevert mocsok elegye, amelynek néha 
egy-egy alaposan megfőtt végtag vagy fej bukik felszínére. Az üst fölött láncra fűzött vaskampó 
lóg, amelyet csigákkal lehet felhúzni és leereszteni. Az üst érintése 1d4 Hp, tartalma pedig 6d6 
Hp sebzést okoz. Ha megkóstolják, a leves háromféle betegséget okoz: reszketőkórt (Kitartás), 
szennyes ragályt (Kitartás) és nyálkás végzetet (Nehéz Kitartás). 

A bálvány drágakő szemei (egyenként 1300 at értékű smaragdok) átkozottak, és aki egy 
napnál tovább magánál tartja őket, az elkapja a múmiarothadást (Kitartás). Mögötte 
titkosajtó nyílik, amelyet egy jól látható falikar nyit. Ha a kart felfelé húzzák, a bálvány szá-
jából savas pára gomolyog: 3d6 Hp, és aki előtte áll, annak Egyensúlyozást kell dobnia, vagy 
belezuhan az üstbe. Lefelé húzva feltárul a katakombákba vezető járat. 
 
AL1B. Cellák: Feláldozásukra várakozó, elfogott utazók börtöne. A cellák rácsos ajtaját a 
második szinten élő ogár őrzi (AL2B). A tizenkét fogolyból három őrült, szánalmas roncs, 
három földműves és halász, hat pedig kalandozó: 
• #1 Bithán, Un szülötte, gonosz harcos. Ha kiszabadítják és felfegyverzik, a csapat ol-

dalán harcol, és ha jól bánnak vele, akár a jó ügynek is megnyerhető. Nem bízik Xorban, 
távoli unokatestvérében. 

• #2 Morton, az Elf, ismertebb nevén „A Kéz” (a címerén díszelgő kéz alapján). Mortont há-
rom városban keresik hamisításért és csalásért (1:6 hogy egy karakter már hallott róla, ha 
van tolvaj a társaságban, 1:3); a mendemondákat közönséges rágalomnak nyilvánítja. 

• #3 és #4 Frederic és Carolus, tapasztalt, veterán kardforgatók, akikben ég a kaland-
vágy. Egyikük sem az eszéről híres, de jó és megbízható cimborák. 

• #5 Xor, Un Szülötte: teljességgel kaotikus gonosz harcos, Bithán rokona. Egyes szám 
harmadik személyben beszél saját magáról, fekete szarvas sisakot visel, és kongó, fé-
mes hangja van. Teljesen meglepő módon az első dolga elárulni a társait annak, akinek 
legjobban megéri. 

• #6 Vilisz Mil: Pallasz Athéné amazon követője. Az egyik bőrcsizmájában elrejtett egy 
tőrt, és nem fél használni. 

 

Bithán, Un Szülötte: Harcos 6; VO 10; Tám +6/+1; Spec fegyverspecializáció hosszúíj, bu-
zogány; +5/+2/+2; TG. 
Hp 31 
 
Morton, az Elf: Íjász 3; VO 10; Tám +3 improvizált bunkó 1d6; Spec +2 mentő bűbáj ellen; 
+3/+1/+1; S; hajolaj, pomádé, bajuszviasz. 
Hp 20 
 
Frederic és Carolus: Harcos 3+1; VO 11 (Ügy); Tám +4; Spec fegyverspecializáció kard, 
buzogány; +4/+2/+2; S. 
Hp 23  26 
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Xor, Un Szülötte: Harcos 3; VO 10; Tám +3; Spec fegyverspecializáció kard, csatabárd; 
+3/+1/+1; KG. 
Hp 21 
 
Vilisz Mil: Amazon 3+1; VO 12 (Ügy, Amazon); Tám +4; +4/+2/+2; TJ. 
Hp 27 
 
AL1C. Laboratórium: Ha nem felső szobájában olvas vagy prédikál, Grosszó Apát itt koty-
vasztja undok keverékeit alkémikus sók, mérgező füvek, savak és egyéb szubsztanciák ele-
gyéből. Az apát egy kiáltással magához parancsolja az altemplomban várakozó 8 zombit. 

A savmarta asztalokon, poros polcokon és nehéz ládákban tárolt üvegeszközök 600 at 
értékűek, a vegyszerek további 400 at-t érnek (egy bárkát megtöltene a rakomány). Egy 
farkasmancsokon álló zárt fémszekrényben (Zárnyitás) 10 fiola sav és 6 gyújtópálca hever, 
és itt találhatók a Murtárnak kedves szent zsírok és olajok is. Egy rúnákkal rótt fémflas-
kában három adag szentségtelen víz lötyög. Az apát valódi kincseit két jókora láda őrzi az 
üvegtárgyak tárolói között. 

Az első ládát villódzó védőrúna védi, amely csak kaotikus gonosz lényekre nem hat; ha-
tása betegség okozása (nyálkás végzet). A láda tartalma egy bőrzsák 430 at-vel, hat apró 
zafír (150 at/db), két zsíros, narancsszínű tömb, egy mumifikált kéz, és egy kerek bőrtok írott 
dokumentumokkal. 
• A mumifikált kéz a holtak keze. 
• A narancsszínű zsír elégetve és a füstöket belélegezve hat; ereje az eggyéválás varázs-

lathoz hasonló, de csak gonosz istenek érhetők el a segítségével. Mindkét tömb egyszer 
használható. 

• A dokumentumokban leírt eljárás segítségével speciális zombik teremthetők. Ehhez a 
módszerhez különleges gyógyfüvek kellenek (150 at), valamint egy jól felszerelt labora-
tórium. A Nehéz Alkímia próbával kifőzött zombik maximális Hp-vel rendelkeznek. A do-
kumentumokat nehezen érthető gyorsírással jegyezték le, ezért már kihüvelyezésükhöz 
is Nehéz Alkímia szükséges. 

A második ládát (amely jóval kisebb az elsőnél) szintén villódzó védőrúna védi (súlyos 
sebek okozása, 3d8+9 Hp). A láda belseje tizenhat rekeszre oszlik, amelyekben gyapjúba 
bugyolált fiolák találhatók. 
• 1-9: gyógyital; 
• 10-11: hamis gyógyital (3d8 Hp-t gyógyít, de a következő sebesülésnél a korábbi sebek 

újra megnyílnak, és a karakter elveszíti a gyógyult Hp-t); 
• 12: méreg (kontakt, Közepes Kitartás, 2d6 Hp/1d6 Egs); 
• 13: koncentrált sav (6d6 Hp); 
• 14: gyorsítás itala; 
• 15: polimorfizáció itala (béka); 
• 16: a mindent látó végzet elixírje (lásd alább). 

 

0*****************0******************0 

A holtak keze: Ez a mumifikált kéz fantomkéz létrehozására alkalmas, 22 töltettel rendelke-
zik. Ha levágott kéz csonkjához illesztik, „viselője” érintésével 1d6 Hp-t sebez, és Akaraterő 
ellenpróbával 1d6 Erőt szívhat ki ellenfeléből (balsiker esetén ő veszíti el). A kéz 6 ponton-
ként egy töltetet nyer vissza. Az erőszívás után azonban minden alkalommal Akaraterőt kell 
dobnia, különben jelleme egy lépéssel közelebb kerül a Kaotikus Gonoszhoz. Kaotikus Go-
nosz karakterek +2 VO-t is kapnak a kéztől. 
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A mindent látó végzet elixírje: Ez a baljós 
varázsital gonoszt sugároz (varázslattal ér-
zékelhető). Háromféle méregből és a pesti-
ses kórságból desztillálták, és hat évig fer-
mentálták a föld alatt. A kormos üvegcséhez 
még mindig föld tapad. Az elixírt megivók 
szörnyű átalakuláson mennek keresztül, 
amely ellen csak a hősies Kitartás ad vé-
delmet. 1d6 napon belül apró hólyagok és 
pörsenések jelennek meg a testen. Ebben a 
szakaszban egy legalább 7. szintű pap által 
elmondott betegség gyógyítása ÉS átok 
eltávolítása varázslat visszaszorítja a kórt. 
Az idő elteltével a hólyagok megduzzadnak 
és felpattannak, majd apró, pislogó béka-
szemekké válnak. Ez az átváltozás minden 
irányban +4 Megfigyelést ad, de rettentő 
fájdalommal jár. Naponta Nehéz Kitartást 
kell dobni, vagy a karakter véglegesen elve-
szít egy pont Erőt és Egészséget. Ebben a 
szakaszban csak valami isteni csoda ment-
heti meg az áldozatot. Ha a karakter ereje 
vagy egészsége 1 pontra csökken, vagy 

eltelik egy hónap, a test iszonytató kásává roskad, és ebből a tisztátalan szutyokból rögvest 666 
gyilkos béka kel ki (lásd még: AL3J). A szemeket lekparni vagy kiégetni haszontalan dolog, mert 
egy napon belül újra kinőnek, kétszeres tulajdonságvesztést okozva. 

0*****************0******************0 

 

AL1D. Katakombák: Korhadó koporsók falnak támasztott sora, porladt testek. 
 
AL1E. Az alsópapság kriptái: Szürke, pókhálók borította sírbolt; a padlóba vésett felirat szerint 
“AZ ALSÓPAPSÁG KRIPTÁI”. Az örökégő mécsesek szürkészöld fényével megvilágított oldal-
kamrákban tizenhat-tizenhat fakoporsó hever egy kerek kőasztal körül. A terem északi végén 
álló emelvényen kőszobor áll, a szerzetesi csuhát viselő alak fején arany diadém (140 at). 

Ha a karakterek megzavarják a kripták nyugalmát, vagy ellopnák a diadémot, a szobor 
felbrekeg, a kamrákból pedig hat zombi kúszik elő. Ezek a holtak feketére aszott bőrű, ter-
mészetellenesen nyurga végtagokkal rendelkező alakok, és természetellenesen gyorsan 
mozognak (mint gyorsítás varázslat). 
 
Fekete zombik (6): Sz 2+1*; VO 12; Tám +3/+3 ütés 1d8+1+szennyes ragály;  Spec kezd 
+5, immunis az elmét befolyásoló varázslatokra; +4/+0/+1; S. 
Hp 11  8  9  8  16  12  
 
AL1F. Verem: A veremcsapda 40’ mély, és az AL2C. terem medencéjébe nyílik (csak 2d6 
sebzés). 
 
AL1G. Kthónikus kripták: Halk, disszonáns zene hangja cseng a csarnokban. Padlóba 
vésett felirat: “KTHÓNIKUS KRIPTÁK”. Az oldalkamrákban kőszarkofágok hevernek; né-
hányat feltörtek. A kőlapok alatt emberi és állati csontok vegyes halmai látszanak, közöttük 
szarvas emberkoponyák, paták maradványai és furcsán eldeformálódott csontok. 

Nyugaton egy kőemelvényen egy kecskelábú pásztor szobra fém pánsípon játszik. A 
zene forrása a hangszeren átfújó légvonat. Ha a karakterek megállnak meghallgatni a zenét, 
Akaraterőt kell dobniuk, vagy őrült táncba kezdenek a kriptában.  

 



 
 

25

A táncolók mellé hamarosan a kőszarkofágokból kiemelkedő bizarr, ember-kecske rém-
alakok csatlakoznak; körönként három csontváz társul a mulatsághoz, míg számuk el nem 
éri a 24-et. Nem támadnak addig, amíg a karakterek meg nem próbálnak lelépni, vagy őket 
magukat meg nem támadják. A táncoló karakterek -3 levonást kapnak támadásaikra. A teljes 
óráig táncoló karakterek (Nehéz Kitartás) sötét áldásban részesülnek: +4-et kapnak Ugrás 
próbáikra, de csülkeik kecskelábbá változnak. Ha egy karakter összeesik a kimerültségtől, 
elkúszhat anélkül, hogy megtámadnák, csak le ne tapossák (Közepes Szabadulóművészet, 
balsiker esetén a rontott 2 pontonként 1d6 Hp sebzés). 

A sípok nem működnek a különleges akusztikájú termen kívül, de egy olyan ritka ötvö-
zetből kézültek, hogy 450 at értéket képviselnek. Nehéz Erőpróba kell hozzá, hogy kifesze-
gessék őket a helyükről. 
 
Csontvázak (24): Sz 1; VO 13; Tám karmok 1d6; Spec immunis a hidegre és az elmét befo-
lyásoló varázslatokra; +2/+0/+0; S. 
Hp 3  6  1  6  5  1  

8  5  5  1  8  2  
6  2  2  2  7  3 

 5  4  6  1  1  3 
 
AL1H. A bebörtönzés csarnoka: A kőajtón faragott felirat: “A BEBÖRTÖNZÉS CSARNO-
KA. KIK A HATALMAS BÉKAISTEN ELLEN FELKELTEK, NEM LÉSZEN AZOKNAK MEG-
NYUGVÁSUK”. Az ajtót zár (Nehéz Zárnyitás) és vastag láncok tartják zárva. Odabent nagy-
jából harminc békaimádó megrágott csontjai hevernek. Ezek az eretnekek egy rég halott 
apát ellenlábasai voltak, s mára csak öt éhező ghoul maradt belőlük. Az egyik csontváznál 
gyógyítás pálcája (20 töltet). 
 
Ghoulok (5): Sz 2*; VO 13; Tám 2*+2 karmok 1d3+bénítás és +2 harapás 1d6+bénítás; Spec 
bénítás 2d6 kör, immunis az elmét befolyásoló varázslatokra; +3/+0/+0; KG. 
Hp 14  9  7  10  13 
 
AL1I. Első borospince: Savanyú borral teli hordók a boltozatos, penészes falú pince beugrói-
ban. A helyet kifosztották és a hordók egy részét meglékelték. Nyolc vámpír denevér fészkel itt. 
  
Vámpír denevérek (8): Sz 1+3; VO 13; Tám +4 harapás 1d4 + ráakaszkodás; Spec vérszí-
vás 1d4/kör; +0/+5/+3; S. 
Hp 4  6  4  8  1  8 
 5  4 
 
AL1J. Második borospince: Ez a kifosztott pince nyilvánvalóan lakott. Átható emberszag 
terjeng, és a nyugati ágban menedéket alakítottak ki: rongyokból kialakított fekhely, kis 
tűzrakóhely bádog teáskannával, egy lámpás és egy pléhkupa található itt. 2:3 eséllyel itt tar-
tózkodik a hely lakója, Smír a patkányember, aki az élőholtakról hadováló őrült remetének 
tetteti magát, és bár nem áll le balhézni egy erősebb csapattal, szívesen küldi őket a végze-
tükbe. Smír egy üres hordóban rejtette el összeszedett kincsét: 260 at, fekete bársonyba cso-
magolt ezüsttükör (22 at, betegesen vonzódik hozzá), egy közepes gyógyital és egy rövidkard. 
 
Smír, patkányember: Sz 3; VO 15; Mozgás 30’; Tám +3 rövidkard 1d6 vagy +3 harapás 
1d4; Spec likantrópia, alakváltás, sebzésfelfogás 5/ezüst; Mentők +3/+3/+1; TG. 
Hp 17 
 
AL1K. Harmadik borospince: A másik kettőhöz hasonlóan ezt a pincét is kifosztották. Gro-
teszk csontvázak hevernek mindenfelé; csontjaik mintha félig megolvadtak volna, és csillogó 
nyálka szárad rajtuk, a falakon és mennyezeten 
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AL1L. Cyngamon apát sírboltja: Jókora kőhasábokból épített körfolyosó. A falakba ágyazott 
kőlapok sírokat zárnak le. Mindegyikre egy sodronyinges harcos mását vésték. Nem nyílnak 
maguktól. A sír bejárata sárgaréz lemezzel borított vasajtó; mellette kormos kandeláberekben 
örök tűz ég. Az ajtó paneljein domborműves felirat: “CYNGAMON APÁT SÍRBOLTJA. MEG-
GYÚJTOTTA AZ ILLATOS OLAJOKAT A HATALMAS BÉKAISTEN ELŐTT, S NÉKI EZ KED-
VÉRE VOLT.” Az ajtó zárva van (Nehéz Zárnyitás), de ha a rézedényekbe illatos olajat, illatszert 
vagy tömjént hintenek, rögvest feltárul. Sikertelen Zárnyitás próba esetén azonban a lángok rá-
ugranak a tolvajra (+6 támadás, 1d6+5 sebzés). 

A szürke sírkamra padlója értékes kövekkel díszített, mennyezetét aranycsillagokkal díszí-
tett kék kerámia baldachin alkotja. Ez a sír nagyon régi, de még most is átjárja az illatos olajok 
szaga. A nyugati fal melletti falikút vize tiszta és gyógyító erejű (1d6 Hp, összesen négy kortynyi 
gyűlt össze). A padlóba süllyesztett vas csapóajtó alatti akna az AL2M folyosóig ereszkedik le, 
de a 30’ mély kürtő alját fémrács zárja le (Nehéz Erő). 

Cyngamon apát mumifikált porhüvelye az északi kamrában nyugszik egy kőemelvényen, 
amit 62 illatszeres fiola vesz körül (5 at/db). Jogara 500 at értékű, ujján elmepajzs gyűrűje csillan. 
Cyngamon lidércként támad a pihenését háborgatókra, és ezzel a körfolyosó sírjai is felpattan-
nak, hogy nyolc sodronyinges-csuklyás élőhalott lovag keljen uruk védelmére. A lovagok elő-
ször a sírbolt főbejáratánál próbálkoznak, de ha azt eltorlaszolva találják, kettejük ottmarad őr-
ködni, míg a többiek bejönnek a titkosajtón, hogy végezzenek a betolakodókkal. 
 
Cyngamon apát, lidérc: Sz 4*; VO 15; Tám +4 karmok 1d6 Egészség; Spec életerőszívás, 
sebzésfelfogás 5/ezüst, immunis a hidegre és az elmét befolyásoló varázslatokra; +4/+1/+1; TG; 
elmepajzs gyűrűje. 
Hp 17 
 
Cyngamon őrizői (8): Harcos 3+1; VO 17 (láncing, nagy fémpajzs, Ügy); Tám +4 hosszúkard 
1d8+3; +4/+1/+1; KG. 
Hp 14  20  20  15  26  31 
 20  17 
 
AL1M. Kifosztott kripta: Nyálka és penész lepte be a sírhely falait. A szarkofágokat feltör-
ték és a maradványokat szétszórták. Ami első hallásra halk suttogásnak tűnik, másodjára 
légvonatnak bizonyul – az áramlat egy pókhálók fedte függőleges aknából jön (30’, a romok 
között, KL8-nál bukkan napvilágra). Felmászva 1:3 eséllyel omlás, Egyensúlyozás/Nehéz 
Mászás vagy 3d6 Hp és az akna beomlik. 
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AL1N. Kallixt kriptája: A padlóba ékelt felirat betűi szerint ez “KALLIXT PÜSPÖK KRIPTÁ-
JA”, de a folyosót törmelék torlaszolja el. A járat nyolc óra munkájával megtisztítható, és egy 
kis kriptába vezet. A bejáratnál két szobor között lezuhanó rács csapda található, amelyet a 
szarkofág kinyitása aktivál. A sírban Kallixt püspök pihen vámpír formájában (ha megeleve-
nedik, az eleven szobrok is életre kelnek), kincsei a szarkofág alatti rejtett üregben találha-
tók: 400 at és egy 500 at értékű drágaköves aranykorsó. A korsóból érintésre fagyos köd 
gomolyog ki (Kitartás vagy 4d6 Hp). 
 
Kallixt, vámpír: Sz 7+2; VO 18; Tám +9 karmok 1d6+6 +2d4 Egészség vagy +9 harapás 
1d6+6 + 2d4 Egészség; Spec életerőszívás, uralom (Nehéz Akaraterő), gázforma, 
polimorfizáció farkas, denevér vagy patkány alakjába, 2d6 farkas vagy patkány/denevérraj 
megidézése, sebzésfelfogás 10/+2, immunis a hidegre és az elmére ható varázslatokra, 
vámpirikus gyengeségek; +7/+4/+7; KG. 
Hp 48 
 
Eleven szobrok (2): Sz 4+2; VO 18; Tám 2*+6 ütés 1d8+2; Spec immunis a hidegre és az 
elmére ható varázslatokra, sebzésfelfogás 5/+1; +6/+3/+3; S. 
Hp 26  30 
 
AL1O. Kynosz sírja: A vasajtó fölötti felirat szerint ez “KYNOSZ SÍRJA”. A vasajtó mögül 
morgás hallatszik. Forrása egy pokolkutya, amit egy lidérc tart pórázon.  

A sírbolt közepén egy szobor Kynoszt mutatja még életében, hűséges kutyái társaságá-
ban; a KYNOSZ feliratú réztábla mögött egy kis üregben egy kutya fa szobra és két tűzvéde-
lem itala található (immunitás a közönséges tüzekre, ½ sebzés a mágikus tűztől). 

Körben a falak mentén tíz jeltelen kőkoporsóban kacska, görbe csontok találhatók; a 
koponyák egy része kettőnél több szemüreggel rendelkezik, másokon apró szarvak vagy 
kitüremkedések találhatók. A koporsók pora fertőzött, és aki belélegzi őket (Nehéz Kitartás), 
1d6 héten belül maga is furcsa torzulásokat szenved el. 

 
Kynosz, lidérc: Sz 4*; VO 15; Tám +4 karmok 1d6 Egészség; Spec életerőszívás, sebzés-
felfogás 5/ezüst, immunis a hidegre és az elmét befolyásoló varázslatokra; +4/+1/+1; TG. 
Hp 22 
 
Pokolkutya: Sz 4; VO 14; Tám +4 harapás 1d8; Spec tűzfúvás 1/3 kör 8 Hp (Reflex ½), ha-
rapással együtt Nehéz Reflex, immunis a tűzre; +4/+1/+1; TG. 
Hp 17 
 
AL1P. Gwoth sírja: A vasajtó fölötti felirat: “GWOTH-AKI-KETTŐ SÍRJA”. A boltozatos kamra 
beázott, és a rothadó téglák egy része már kifordult a helyéről. Középen egy emelvényen vastag, 
áttetsző üveghengerben groteszk csontváz lebeg valami állott folyadékban; széles állkapcsa, 
görnyedt gerince és izmos, deformált hátsó lábai hibrid ember-béka származásra utalnak. A pe-
nészes pókhálók leplei mögött három ghoul rejtőzik; lehetőleg meglepetésből támadnak (őket 
magukat is belepte a penész, felhői köhögésre ingerelnek). A falakat piszkálva az omlás esélye 
1:2 (4d6 Hp, Reflex ½), de kis óvatossággal megtalálhatók egy rejtekajtó körvonalai. 

 
Ghoulok (3): Sz 2*; VO 13; Mozgás 30’; Tám 2*+2 karmok 1d3+bénítás és +2 harapás 
1d6+bénítás; Spec bénítás 2d6 kör, immunis az elmét befolyásoló varázslatokra; +3/+0/+0; KG. 
Hp 14  13  11 
 
AL1Q. Az Építőmester sírja: Még sűrűbb pókhálók és háborítatlan penész a rejtekajtó mögött. 
A szarkofágokban régi holttestek szenderegnek. Középen a talapzaton szobor áll; egyik kezé-
ben tekercs, a másikkal csákányra támaszkodik. Réztáblán felirat: „AZ ÉPÍTŐMESTER.” A szo-
bor karján rézhuzalon mérőónt vetettek át. Ez a bűvös inga kileng, és minduntalan a Békák sírja 
(AL3J) felé mutat. 
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AL1R. A vörös halál sírja: Ez a sírbolt háborítatlan, a zárt ajtó (Közepes Zárnyitás) pecsét-
jei épek. Felirat: “IT VANNAK ŐK, KIKET ELRAGADOTT A VÖRÖS HALÁL. NYUGTUK NE 
HÁBORÍTSD, MERT ELVESZETTEK.” A komor figyelmeztetés egy oldalkamrás folyosót 
takar, majd egy nyolcszögletű, dísztelen termet tíz egyszerű, septében bedobált koporsóval. 
Négyben közönséges holtak hevernek, a többiben viszont négy csontváz és két lidérc, 
amelyek megelevenednek, ha a koporsókat háborgatják. A holtak csontjain vörhenyes pe-
nész; tébolyultan kacagnak, amint támadásba lendülnek (dobassunk mindenkivel Kitartást, 
és jelentőségteljesen bólogatva jegyezzük fel az eredményeket). Kincsük nincs, de a két 
lidérc ruhái kisebb nemesi eredetre utalnak. 
 
Csontvázak (4): Sz 1; VO 13; Tám karmok 1d6; Spec immunis a hidegre és az elmét befo-
lyásoló varázslatokra; +2/+0/+0; S. 
Hp 1  3  1  8 
 
Lidércek (2): Sz 4*; VO 15; Tám +4 karmok 1d6 Egészség; Spec életerőszívás, sebzésfel-
fogás 5/ezüst, immunis a hidegre és az elmét befolyásoló varázslatokra; +4/+1/+1; TG. 
Hp 13  17 
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II. SZINT 
 
A2A. Üres kamra: Félbehagyottnak tűnő kamra, amelynek egy részét kicsákányozták, de soha 
nem rakták ki kövekkel A mennyezetet régi fadúcok tartják. A padlón hosszú repedés, amelybe 
egy rozsdás véső szorult. 
 

A2B. Az ogár odúja: A börtönőr, egy púpos, névte-
len ogár fészke. Mivel egy ideje nem engedték, 
hogy megegye a foglyok egyikét, éhes és bosszús, 
de ha elvéti Intelligenciapróbáját, könnyen átverhe-
tő. A kamra berendezése egy bolhás farkasbőrökkel 
letakart roskatag faágy, egy vizes vödör, és egy 
polc koponya (orkok, néhány ember). A barlangjá-
ratokba vezető kijáratot deszkákból összetákolt ba-
rikád torlaszolja el. 
 
Ogár: Sz 4+2; VO 15; Tám +6 nagy bunkó 1d10+2; 
+6/+3/+3; KG; kulccsomó (AL1B). 
Hp 18 
 
A2C. Borostyánszín halál: Varázsfénnyel derengő, 
6’ mély medence, amelyben homályos, borostyán-
színű folyadék kavarog (Kitartás vagy 2d6 körig 
tartó bénulást okoz, és körönként 1d12 ponttal oldja 
fel a szerves anyagokat). A fényben kirajzolódnak a 
parton álló göcsörtös, halott fa és tíz mohos kő-
szobor körvonalai. A szobrok eltérő méretű félem-
beri torzalakok, 10-18’ magasak. A középső, egy 
hatkarú melák, keletre mutat. 

A szobrokon négy hárpia ül. Ha valaki közele-
dik, bűvös énekbe kezdenek, hogy a medencébe csalják áldozatukat, majd a bénultakat még a 
medence előtt felfalják. A medence alján egy vaspalackban karcos pálinka, szétszórva pedig 70 
at található. A barlang mennyezetén kürtő nyílik (A1F). 

 
Hárpiák (4): Sz 3*; VO 13; Tám +3/+3 karmok 1d4; Spec bűvös ének; +1/+3/+3; KG. 
Hp 14  9  7  10 
 
A2D. Befalazott boltív: Téglafal zárja el a barlangot. A kőművesmunka régi, és könnyűszer-
rel ledönthető. 
 
A2E. A bebörtönzöttek: Figyelmes karakterek (első sor, Nehéz Megfigyelés) különös repe-
désekre lehetnek figyelmesek az északi falban – bent valami megcsillan a fényben. A köve-
ket kifejtve a tárgyak jókora, tengerzöld üvegtömböknek bizonyulnak, amelyekben füstszerű 
csontváz-árnyak dermedt formáját látni. Mind az öt tömb mágiát és gonoszt sugároz. Semmi-
féle fegyver vagy mágia nem fog rajtuk, de gondolatok érzékelésével vagy hasonló erőkkel 
kapcsolatot teremtve olyan rettentő, sikoltozó rémületet érzékelni belőlük, hogy a „hallgató-
zónak” Akaraterőt kell dobnia, vagy megtébolyodik a megpróbáltatástól. 
 
AL2F. Beomlott terem: A termet félig eltemette a kőtörmelék; Szabadulóművészet próba 
szükséges az átjutáshoz, és balsiker esetén a karakter beragad. A fal megmaradt freskóin 
csuhás alakok körmenete látszik, de a hely eredeti funkciója már nem állapítható meg. 
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AL2G. Barlangfülke: A mocsár felől nyíló grottóban két óriáspatkány tanyázik. Ezek a rág-
csálók különösen nagyra nőttek, és egy félig eltemetett, egyenletes meleget sugárzó réz-
gömb mellett melengetik magukat. 
 
Megalo-patkányok (2): Sz 4+1; VO 15; Tám +5 harapás 1d6+1+betegség; +2/+5/+2; S. 
Hp 18  29 
 
AL2H. Gőzölgő grottó: A fal repedéseiből forró víz fakad, és hamarosan eltűnik a harmadik 
szintre vezető, tölcsér formájú kürtőben (AL3C). A kürtő fala nagyon síkos (Nehéz Egyensú-
lyozás), de a lenti vízmedence tompítja az esést (40’ de csak 2d6 Hp). 
 
AL2I. A felsőpapság sírjai: A szürke, pókhálós sírbolt padlóján faragott felirat: “A FELSŐ-
PAPSÁG SÍRJAI”. A sírokat régen felforgatták és megszentségtelenítették. Szanaszét do-
bált csontok hevernek a kőtörmelék között, s kődarabok fednek egy üres szobortalapzatot is. 
A talapzat fölött zöld nyálka telepe csüng (1:2 eséllyel esik egy óvatlan felfedező nyakába). 
 
Zöld nyálka: Sz 4; Spec 1d6 Egészség/kör, elnyálkásítás, tűzzel, gyors levakarással, beteg-
ség gyógyítása varázslattal eltávolítható, a fát 1d10, a fémet 1d2 kör alatt emészti el. A fegy-
verek hatástalanok ellene. 
Hp 14 
 
AL2J. Monosz Diarmosz Kriptája: A bejárati boltív fölött vésett, cirkalmas felirat olvasható: 
“MONOSZ DIARMOSZ KRIPTÁJA: MÁGIA ÉS BŰBÁJ ŐRIZŐ SZOLGÁJA, KOPORSÓBAN 
ÁLMA, NYUGTALAN HALÁLA.” A kriptát két rácsakadály osztja három részre, bár az átju-
tást biztosító vasajtók nyitva vannak. Korábbi csata nyomai: kormos kövek, törött nyílvesz-
szők és fegyverek, csontok és széthasított pajzsok. 

A rácsok közötti területre lépve mindkét ajtó becsapódik és zárul (Nehéz Zárnyitás), 
miközben a levegőből gonosz kuncogás hallatszik. A rácsokon túl egy fantom alakja jelenik 
meg gazdag köpenyben, kezében ébenfa bottal, ujján drágaköves gyűrűvel. Az árnyalak va-
rázsszavakat mormol, miközben a fények elhalványulnak és természetellenes csönd borul a 
teremre. Mindez csak testetlen illúzió, ellenben a rácsok mágiája minden varázslatot vissza-
ver 1:2 eséllyel (az érzékelést is!). 

A kriptában több sírhely található; a szarkofágokon kívül falifülkékben és a padló üregei-
ben. Közülük többet feltörtek. A fő sírban egy fiatal hölgy teljes épségben megmaradt teste 
pihen – de megérintve egy sóhajjal ez is porfelhővé esik szét. 
 
AL2K. Alsó pince: A nyirkos falak feketéllenek a bolyhos penésztől. Ódon tölgyfahordók 
állnak a falifülkékben, vagy rendezett halmokban. Egy részük még mindig tele van, egy bár-
sonnyal bélelt pincetokban pedig három metszett kristálypalack található egy kiváló évjá-
rattal (gyógyital). 
 
AL2L. Elhagyott vámpírodú: A mennyezeten mágikus lánggal égő régi rézlámpás pislákol. 
Négy rozsdás páncélvért áll őrt egy földdel megtöltött nyitott koporsó két oldalán. A kopor-
só időtlen idők óta lakatlan, mert vámpír lakóját kalandozók pusztították el. Ha a lámpás fé-
nye kialszik, örök sötétség ereszkedik a sírkamrára. 
 
AL2M. A testvérek csarnoka: A boltíves csarnok mindkét végén a padlóba vésett felirat 
olvasható: “A TESTVÉREK CSARNOKA”. Oldalt falnak támasztott, álló koporsók sorakoz-
nak; egy részük üresen és kifosztva áll, másokat beszögeltek, és még mindig zöld csuhába 
öltözött holttestek állnak bennük. A csarnok északnyugati végéhez közel a mennyezeten 
ráccsal lezárt kürtő nyílik, amely Cyngamon apát sírboltjába vezet (AL1L). 
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AL2N. Kifosztott kripta: A sírkamra koporsóit feltörték, a bennük nyugvó maradványokat 
szétdobálták. A padlót korom és hamu borítja. Az egyik sarokban, koporsók halma mögött 
egy elgörbült réztábla hever: “VARÁZSLAT FÉNYE, ÚTNAK NINCS VÉGE, LÁMPÁSNAK 
LÁNGJA, HALOTTI MÁGLYA”. 

A falba ágyazott titkosajtó könnyen megtalálható, nyitómechanizmusa pedig a padló 
egyik köve alatt rejtőzik: egy tátott szájú, vigyorgó koponya jelével ellátott rézcsapot kell el-
forgatni. Ezzel azonban egy gyúlékony gázokat tartalmazó tartály is megnyílik: a koponya 
szája a gázcső vége. Nyílt láng használata esetén az eredmény lángoló kezek hatásával 
azonos (8 Hp a teremben állókon, Reflex ½). A láng három körig ég, mielőtt a csap magától 
elzárul; a tartályban még hat adag gáz van. 
 
AL2O. Rejtekjárat: A járat falait penész vastag rétege borítja, és bármilyen óvatlan mozdu-
lat felkavarja a köhögtető spórákat (Kitartás, -1 minden dobásra 1d3*10 percig, és dupla 
esély van véletlen találkozásokra). A falnak támaszkodva három csontváz hever, ma már 
működésképtelenné vált dárdacsapdák áldozatai. A csontokat gombafonalak és penész 
szövevénye borítja, és a csontvázak még többé-kevésbé „élnek”; háborításra hörgő, köhögő 
hangokat adnak, és megpróbálják megragadn az áthaladók bokáját (többre nem képesek). 
 
AL2P. Kripta: Korhadó koporsók sora áll a falak mentén. A keleti falon egy falifülkében nyálka 
borította koponyákból épített kupac áll, előttük párkányon négy faggyúgyertya. Ha meggyújtják 
a gyertyákat, tűz lobban az üres szemgödrökben, és a koponyák sikoltozni kezdenek (három 
véletlen találkozási esély). 
 
AL2Q. Raktár: Poros templomi kellékek: kormos tűzserpenyők, foszladozó szőttesek, pe-
nészes füstölő, és egy összerogyott szószék faragott békákkal.  
 
AL2R. A cserék köre: A mozaikpadlón felirat egy kör körül: “A CSERÉK KÖRE ARN 
TESTVÉR ÖRÖMÉRE”. A kör, és a boltozatos kamra fölött egy csuhás szerzetes szobra 
magasodik. A körön belül négy talapzat áll, rajtuk egy-egy tárgy (óramutató járása szerint): 
megolvadt vasrög, koponya, tőr, lepecsételt üvegpalack (súlyos sebek gyógyítása ital). Ha 
egy tárgyért nyúlna valaki, az azonnal helyet cserél egy másikkal (1d3): 1 – a szemköztivel, 2 
– a baloldalival, 3 – a jobboldalival. A csere olyan gyors, hogy egy tárgy elkapásához Nehéz 
Zsebmetszés szükséges. Ugyanakkor a talapzatok „túlterhelésével” (további tárgyak ráraká-
sával) a csere lelassul, és a próba nehézsége Közepesre csökken. 
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AL2S. A békaemberek termei: Nyálka és pislákoló gombák borítják a természetes üregekből 
kialakított termek nyirkos falait. Az alacsony mennyezetet durva oszlopok tartják; a levegő párás 
és nehéz szagokkal terhes. A termekben öt békaember szerzetes él. A vénséges, barázdált 
arcú szerzetesek jóval emberi tanítványaik bukása után is rendben tartja a szentélyt. Görnyedt 
hátuk ellenére gyorsan mozognak, és hálóikkal próbálják meg mozgásképtelenné tenni ellenfele-
iket. Mindenben engedelmeskednek főpapjuknak (AL2T), és bajban a segítségére sietnek. 
 
Békaember szerzetesek (5): Sz 3+2; VO 14; Tám +5 láncos buzogány 1d8+2 vagy +5 háló 
(Szabadulóművészet vagy belegabalyodás); Spec ugrás 20’ +2 Tám, elmére ható varázslatok 
visszaverése; +3/+5/+5; KG. 
Hp 24  13  26  18  17 
 
AL2T. A titkos templom: Nyálkás, zöldesszürke penésztelepek csüngenek a mennyezeten. 
A durva falakon elmosódott, táncoló alakokat ábrázoló freskók sora. A visszataszító sereglet 
a nyugati oltárfülkénél ér véget, ahol két görnyedt, csuklyás békaember szobra között egy 
jókora, dagadt bálvány trónol. Az áttetsző, haloványzöld üvegtömbön kushadó rémség 
Tsathoggusz, a békaisten alakja! A békaidol előtt arany kandeláberek állnak (egyenként 500 
at, de gonosszal szennyezett). A bálványból szentségtelen erő sugároz: a templomban -4 
jár az élőhalottak elűzésére, +2 az élőholtak támadásaira, és szintenként +2 a Hp-jükre. 

Szerencsére a titkos templom már régen túl van fénykorán. Gondozója egy békaember 
főpap, akit a szomszédos termek (AL2S) szerzetesei segítenek imáiban és a bálvány szünte-
len kenegetésében. Ez a rettentő torzszülött a papi ruházat groteszk mását viseli, hatalmának 
jeleként pedig egy göcsörtös, zöld üveg „szemekkel” és „szemölcsökkel” pettyezett rézbotot 
visel. A Murtár papjai által keresett szentelt zsírok és olajok egy ereklyetartóban találhatók. 

A templomból délre nyílik a laboratórium (AL2U) ajtaja; ez az erős vasajtó (Nehéz Zárnyi-
tás) régóta háborítatlan, mert kulcsa időtlen idők óta elveszett. 

 
Békaember főpap: Sz 6+2**; VO 14; Tám +8 a békák botja 1d4 Erő + 1d4 Egs (20-on végle-
ges); ugrás 20’ +2 Tám, elmére ható varázslatok és lövedékek visszaverése, kritikus csapás 
1/nap (a találat kritikusról indul, instant halál lehetséges); +7/+7/+7; KG. 
Hp 37 
 

0*****************0******************0 

A békák botja: Ez az elátkozott tárgy a fonnyasztás botjához hasonló erejű, valamint hordozója 
a papi elűzés képességhez hasonlóan tud hatni a békákra és békaszerű lényekre. Ha a bot hitet-
len kezébe kerülne, mentődobás nélkül a nyálkás végzet betegség éri. A bot olyan nagy hatal-
mú, hogy a kórság egyetlen perc leforgása alatt hatni kezd, és ezen túl óránként kell dobni a 
hatására! Ha a karakter eldobja a botot, a betegség lefolyása ettől kezdve normális. Az áldott 
vagy szentelt vízzel átitatott szövet egy napra védelmet nyújt (Nehéz Teológia), a szentségtelen 
gyolcs (KL17) véglegest. A bot groteszk kuriózumként is megér 1200 at-t. 

0*****************0******************0 

 
AL2U. Laboratórium: Első pillantásra inkább zsúfolt raktárhelység benyomását keltő kamra, 
amelyet a három szarkofág egyikében szendergő múmia őriz. A falak mentén roskadozó pol-
cok sorakoznak öblös üvegedényekkel és porcelántégelyekkel; kiszáradt homunkuluszok, 
múmiagyolcs, régi fűszerek és olajos korsók hevernek tarka összevisszaságban. Jókora falá-
dákban régmúlt idők díszruhái porlanak (egy halom rongy alatt hat mithrillrúd hever, amely 
elég lenne egy tetszőleges, +1-es közepes vértezet kikovácsolásához). 

A déli kamra titkos bejárata a polcok mögött található; a mögüle áradó hideg segít a fel-
adatban. Az átjárót kék, kavargó ködfelhő választja el a laboratóriumtól. Ez a köd olyan hideg, 
hogy ha az ajtó feltárul, a helységben tartózkodók körönként 1 Hp-t veszítenek, és aki átlép 
rajta, 60 Hp-t veszít (Kitartás ½). Aki meghal, jéggé fagy, és 1:2 eséllyel szilánkokra törik. Egy 
körben legalább 20 Hp tűzsebzés kell ahhoz, hogy a köd 2d6 körre szétoszoljon. 
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A kamrában két varázskönyv és varázstárgyak kisebb gyűjteménye található: +2-es buzo-
gány, telekinézis gyűrűje, a bebörtönzés kristálygömbje és a szétválasztás prizmája. 
Első varázskönyv: 0: fény, mágia érzékelése, mágia olvasása, méreg érzékelése, táncoló 
fények, trükkök; 1: azonosítás, lángoló kezek, személyi bűbáj, varázslövedék, sokkoló érintés; 
2: gondolatok érzékelése, levitáció, tárgy meglelése, tükörképmás; 3: bénítás, holtak animálá-
sa, sugallat, villám; 4: dimenzióajtó, félelem, szörnyek elbájolása, varázsszem, tűzfal. 
Második varázskönyv: 0: mágia érzékelése, mágia olvasása; 1: félelem okozása, láthatatlan 
szolga, Tensor lebegő korongja; 2: feledés, reverzió, varázsszáj; 3: holtak animálása, robbanó 
rúnák, távollátás/hallás, szélfal; 4: átok, a sebezhetetlenség kisebb gömbje, a tökéletlen tartósí-
tás; 5: légies víz, szörnyidézés III. 
 

0*****************0******************0 

A bebörtönzés kristálygömbje: Aki megérinti ezt a mágikus kristálygömböt, annak Akarat-
erőt kell dobnia, vagy a gömb foglyává válik. A gömb törhetetlen, a mágiát pedig elnyeli és 
foglyaira irányítja (ez a szabadulás egyfajta útja is lehet). Ha a gömb újabb áldozatot szed, az 
eredmény véletlenszerű (1d3):  
1 – mindketten a gömb foglyai maradnak (de ha egyikük megöli a másikat, ő kiszabadul, a 
holttest pedig eltűnik) 
2 – mindketten kiszabadulnak (de 1:6 eséllyel testet cserélnek) 
3 – mindketten eltűnnek (valójában egy idegen világ foglyaivá válnak). 
 

A szétválasztás prizmája: Ez az üvegtárgy a prizmákhoz hasonlóan színekre bontja a 
fényt, nyíltan viselve pedig védelmet nyújt a mágikus és technológiai sugarak ellen. A viselőt 
érő sugártámadás 5:6 eséllyel semmivé válik, 1:6 eséllyel színes permet varázslatként hat 
rá. A szivárvány alapú (prizmatikus) erők hatását 5:6 eséllyel megkétszerezi, 1:6 eséllyel 
pedig magába szívja: ekkor a prizma elveszti erejét, és 1200 at értékű drágakővé változik. 

0*****************0******************0 
 

Múmia: Sz 5+3*; VO 18; Tám +8 ütés 1d12+3+rothadás; Spec kétségbeesés, rothadás, SF 
5/+1, immunis a hidegre és az elmét befolyásoló varázslatokra, -2 mentődobás és kockán-
ként +1 sebzés tűz ellen; +7/+4/+7; TG. 
Hp 37 
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AL2V. Békaverem: Egykor ebben a grottóban tátongó sziklaverembe hajították a szeren-
csétleneket, akiket Tsathoggusz oltárán ért a halál; máskor élő embereket taszítottak az em-
berevő békaszörnyek közé. A békák régen halottak, de a verem ma is veszélyes. Száját 
rozsdás rácsok fedik (1:2 eséllyel beszakad egy nagyobb súly alatt). Az áldozatok leeresz-
tésére solgáló csörlő első látásra épnek tűnik, de némi vizsgálódással (Csapdakeresés) 
megállapítható, hogy teljesen megbízhatatlan,és ha használják, 5:6 eséllyel összeroskad. 

A verem 50’ mély, az alján pedig víz csillog. A vízfelület azonban csak 4’ mély, és alatta 
zöld nyálka arasznyi rétege, majd rothadó holttestek halma található. Aki tehát a verembe 
zuhan, az könnyen beleragad a nyálkába vagy a bomló testek tömegébe (Nehéz 
Szabadulóművészet, miközben hat a nyálka). 

A teremből hosszú lépcsősor ereszkedik alá az Alvilág mélységeibe. Hogy ez az út vé-
gül hová vezet, azt a mesélő feladata eldönteni (egy lehetőség: a Demonspore kalandmodul 
első fele, a Throne of the Toad-Men). 

 

Zöld nyálka: Sz 4; Spec 1d6 Egészség/kör, elnyálkásítás, tűzzel, gyors levakarással, beteg-
ség gyógyítása varázslattal eltávolítható, a fát 1d10, a fémet 1d2 kör alatt emészti el. A fegy-
verek hatástalanok ellene. 
Hp 100 
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III. SZINT 
 
AL3A. A kőfej terme: A falakat nemes kőből faragott minták borítják. Egy márványemelvé-
nyen jókora, durván faragott kőfej nyugszik. A fejre mondott varázslatok visszaverődnek 
használójukra, és a különös enigma némának bizonyul. 
 
AL3B. Katakombák: Gyolcsszerű, nehéz pókhálófüggönyök csüngenek a mennyezetről; a 
fehér szövetet szürkészöld penész szennyezi. A helyszínen áthaladó karaktereknek Kitartást kell 
dobniuk, vagy 1d6*10 percig köhögnek, -2-t kapva minden dobásukra (varázslatok elmondásá-
nál Koncentráció). A koporsók korhadtak, és a pókhálószövet átjárta a porladt testeket. 
 
AL3C. Cseppkőbarlang: Az élőhalottak elkerülik ezeket a természetes barlangokat, és csak 
a csöpögő víz, valamint az északnyugati vízesés hangja töri meg a csöndet. Egy mély tó 
partján öt szobor áll: három zombi, és két lámpást és kardot tartó, hátizsákos harcos. A szo-
bor a barlangban rejtőző, sziporkázó kristálybaziliszkusz munkája. A bestia bőre drágakö-
vekkel borított pajzs, és összesen 1600 at-t ér. Ha vére drágakövekre hullik, szivárványos 
belső fénnyel látja el őket. 

 
Kristálybaziliszkusz: Sz 6+1*; VO 16; Tám +7 harapás 1d10+1; Spec kővéváltoztató tekin-
tet (Kitartás); +6/+3/+3; S. 
Hp 27 
 
AL3D. A sír bejárata: Ez a barlangokból nyíló mesterséges terem különbözik a kolostor alat-
ti járatok és sírkamrák formájától: a falakat hatalmas kőhasábokból emelték, és ahol még 
megvan rajtuk a stukkó, ott bizarr, absztrakt minták borítják őket. A hely furcsa régmúlt idők 
érzetét kelti. Ez a szobakomplexum (AL3D-F) Kóshag herceg sírja. 

A nyugati álajtón csákányok és vésők nyoma látható, de a monumentális kőtömb ép és 
elpusztíthatatlan. A titkos bejárat délre, egy stukkóréteg alatt rejtőzik. Ezen a kőajtón törté-
nelem előtti írásjelek hirdetik ma már nehezen értelmezhető üzenetüket (Nehéz Jelek Olva-
sása): “Ez KÓSHAG XANTOLLÁN HERCEG ALVILÁGRA MENETELE / Ő VOLT A LEG-
UTOLSÓ / HAJÓZOTT HÁROMSZOR HAT / HAJÓZOTT NÉGYSZER NÉGY [NAGY VÍZ] / 
ÍME, A VILÁG MÁR NINCS TÖBBÉ / ÉRTÉKTELENEK ÉLNEK MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ.” 
 
AL3E. Az árnyak galériája: A szabálytalan alaprajzú, de mesterséges szobát árnyékokból 
szőtt háló borítja be. A szövedék olyan sűrű, hogy aki átkelne rajta, Nehéz 
Szabadulóművész próbát kell dobnia, hogy elkerülje az árnyak 1d3 alkalommal való meg-
érintését. A gázforma, vagy valami jó trükk használatával a próba Közepes. Mindegyik érin-
tés olyan, mint egy élőhalott árnyé (1d6 Erő). Akinek az ereje 0-ra esik vissza, az maga is a 
háló része lesz (a próbák nehézsége 1 ponttal emelkedik). A mágikus vagy természetes 
napvilág ideiglenesen eloszlatja az árnyakat, az örök fény elől visszahúzódnak, de kioltják a 
varázslatot. Egy pap 5. szintú élőholtként szintén visszaszoríthatja (de el nem pusztíthatja) 
őket. Ezek a hatások csak 10 percig tartanak, és visszafelé komoly gondot okozhatnak, ha 
már nem állnak rendelkezésre! Az ördögűzés vagy gonosz megszüntetése véglegesen el-
pusztítja a hálót, az elnyelt áldozatokkal együtt. 
 
AL3F. Kóshag Xantollán herceg sírboltja: Ez a kripta Kóshag Xantollán, az ősidőkben élt 
hadúr és hódító nyughelye, amelyet sem a Béka fiai, sem emberi hívei nem találtak meg soha. A 
sírbolt falait egyszerű minták díszítik, és egy ősi nyelven írt felirat is olvasható (Nehéz Jelek Ol-
vasása): “TOLVAJ ÉS RABLÓ / NAGY DÜH / FUSS GYORSAN / 8.. / ÍMHOL KÓSHAG”.  

A falaknak támaszkodva hat holttest pihen antik bronz szalagvértben, a kőemelvényen 
pedig Kóshag Xantollán múmiája nyugszik különös lemezvértjében, kezében kéken csillogó 
kardjával. Mellette a földön három rézüstben 3000 ősrégi aranyérme fekszik. A múmia nem 
mozdul, de ha a sírt háborgatni mernék, a többi holttest megelevenedik és zombiként támad 
(ha az árnyékháló ép, nem űzhetők el). 
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0*****************0******************0 

Kóshag kardja: Ez a +3-as fattyúkard értelmes, és Kaotikus Gonosz jellemű. Speciális ké-
pességei: bénítás 3/nap (de csak egy célpontra), láthatatlanság érzékelés parancsra, és 
levitáció 3/nap (csak a használóján). A kard rendkívül hiú és bosszúszomjas, és eleinte min-
dent elkövet, hogy elrablóját elpusztítsa. +4-es Akaraterővel rendelkezik, és megragadva 
azonnal ellenpróbát kényszerít hordozójára. Ezt megfelelő helyzetekben még kétszer meg-
ismétli. Ha átveszi a hatalmat viselőjén, azonnal társaira támad, vagy a végzetébe hajszolja. 
Csak egy erős akarat kényszerítheti engedelmességre, de ha ez az akarat kellően erőszakos 
és kíméletlen, akkor a kard a karakter szolgájává válik8 amíg gyenge pillanatban nem leli. 

0*****************0******************0 

 
Zombik (6): Sz 2+1; VO 18 (bronz szalagvért); Tám +3 ütés 1d8+1;  Spec immunis az elmét 
befolyásoló varázslatokra, lassú; +4/+0/+1; S. 
Hp 17  16  10  7  15  8 
 
AL3G. Fegyverterem: A szűk raktárhelységben szúette fegyverállványok sorakoznak, raj-
tuk pedig elegendő fegyver egy kisebb sereg felfegyverzéséhez: 10 rövidkard, 60 szablya, 
60 buzogány,  10 láncos buzogány, 18 hosszúkard, 30 csatabárd és 70 lándzsa. A 
falifülkékben rút kőszobrok szunnyadnak (3 vízköpő) – de csak mímelik az alvást, és ha a 
betolakodók már nem rájuk figyelnek, meglepetésből támadnak. Az egyik fülkében egy kőre 
a nyitott szem halvány jelét vésték. A kő zsanérokon kifordítható a helyéről, mögötte pedig 
egy fekete vaskazettában bőrkötéses, penészedő fóliáns található, benne erős varázslatok. 
Varázskönyv: 3: távollátás/hallás, Yeloun érintése; 4: jégfal, jégvihar, mágikus fegyver; 5: 
Ellinger elmetörlése, gyilkos felhő, kőfal, varázskancsó. 
 
Vízköpők (3): Sz 4+1; VO 15; Tám +5/+5 karmok 1d4+1 és +5 harapás 1d6+1 és +5 szar-
vak 1d6+1; Spec sebzésfelfogás 5/+1; KG. 
Hp 19  24  22 
 
AL3H. A kardok sírja: Rendezett sorokban több száz rozsdás kard függ a falakról. Mind-
egyik hegye az északi vasrács felé mutat. A rácson cirádás vasajtó nyílik (Nehéz Zárnyi-
tás), bent pedig kerek emelvényen vaskoporsó nyugszik, mellette két vasalt láda. Ez a hely 
egy vámpírnagyúr és tíz zombi követője sírja.  A vámpír még ma is régi lemezpáncélját 
viseli, míg a zombik a fal mentén állva szenderegnek alabárdjaikkal, fekete láncvértjükben. 
Ha a vasajtót kinyitják, az emelvény elfordul, a koporsó kinyílik, és a holtak életre kelnek. A 
koporsóban hamvakkal elkeverve egy gyémántékű fejpánt található (450 at), a ládákban pe-
dig 800-800 at. 
 
Vámpírnagyúr: Harcos 8+3; VO 21 (Ügy, teljes lemezvért); Tám +11/+6 hosszúkard 1d8+5 
vagy +11 karmok 1d6+6 + 2d4 Egs; Spec sebzésfelfogás 5/+1, életerőszívás, gázforma, 
polimorfizáció, állatok megidézése, immunis a hidegre és az elmére ható varázslatokra, 
gyengeségek; +7/+4/+7; KG; teljes lemezvért, hosszúkard. 
Hp 61 
 
Zombik (10): Sz 2+1; VO 17 (láncvért); Tám +3 alabárd 1d8+1;  Spec immunis az elmét 
befolyásoló varázslatokra, lassú; +4/+0/+1; S. 
Hp 9  13  10  11  9  14  

16  9  14  16 
 
AL3I. Előcsarnok: A déli bronzajtón fémlemezekből szegecselt hétszög látható, benne 
szemek sokasága. Az ajtón régi felirat: „ZODMAR ADATRÉSZ, A BÉKA BAJNOKA. MIN-
DENT LÁTOTT, MIT HALANDÓ LÁTHAT, S ÍGY EME HELYEN KRIPTÁJÁBA ZÁRATOTT.” 
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AL3J. A békák sírja: Ebben a sírboltban nyugszanak Zodmar Adatrész, Tsathoggusz baj-
nokának maradványai. Zodmar úgy adta tanúbizonyságot hűségének, hogy élete alkonyán 
felhajtotta a mindent látó végzet elixírjét (lásd AL1C). Hűséges tanítványai, akiket ez a tett 
csodálatba ejtett, egyben viszont meg is rémített, hőshöz méltó temetkezésben részesítették 
atyamesterüket8 és egy olyan nyughelyben, ahonnan ha akarna, sem tudna kiszabadulni. 

A grandiózus sírt négy örökkön égő lángserpenyő lángjai világítják be. A falakat szín-
pompás freskók díszítik, rajtuk Zodmar tetteivel: megtérését a Béka oltáránál, Tal Zun ma 
már elfeledett városa elleni keresztes háborúját, pusztító hadjáratait, végül pedig aggkori 
áldozatát. A sírban egykoron arannyal és ezüsttel megrakott cserépedények roskadoztak, 
de a sírrablók munkája után csak törött agyag és 7 at maradt. 

A masszív kőláda Zodmar Adatrész végső nyughelye. A ládát erős vasláncok tartják 
zárva. A három lakatot ólommal zárták le, és egy ősi pecsét jelét ütötték beléjük (Nehéz Zár-
nyitás). Még a koporsó és fedele közötti rést is ősrégi, megkeményedett viasszal zárták le; a 
szarkofág légmentesen zár. Belsejéből kis odafigyeléssel gurgulázás, bugyborékorás, kaca-
gás és szemérmetlen brekegés elegye hallatik. 

Ha valaki olyan megátalkodott volna, hogy a szarkofágot felnyissa, szörnyűséges lát-
ványban lesz része: Zodmar Adatrész teste értelem nélküli nyálkás húsmasszává roskadt, 
amelyből pislogó békaszemek merednek a sír háborítóira! Egyetlen körrel a fedél kinyitása 
után a szemek „kikelnek”, és a sírból gyilkos békák áradata tör elő (10/kör, összesen 666). 
Itt már nem segít a fedél visszahelyezése, mert az ármádia ereje rögvest lelöki ismét. Ha 
nem találnak módot a sír bejáratának azonnali betemetésére, a békák serege elszabadul, és 
iszonytató pusztításba kezd, elnyelve a Békák Kolosotrát, végigvonulva a mocsárvidéken, 
majd pedig Szilvas városa ellen fordulva. A békahorda együttesen kollektív intelligenciával 
bír (Int 16), és racionális cselekvésre is képes. A szarkofágban nincs kincs. 
 
Gyilkos békák (666): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás 20’ +2 Tám; 
+3/+1/+1; S. 
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Legal Appendix 
 
This version of A Békák Kolostora is done under version 1.0a of the of the Open Game License, below, by per-
mission of Wizards of the Coast, Inc.  
Notice of Open Game Content: This product contains Open Game Content, as defined in the Open Game Li-
cense, below. Open Game Content may only be Used under and in terms of the Open Game License. 
Designation of Open Game Content: All text containing rules-related content within this book is hereby desig-
nated 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, descrip-tion 
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 repro-
duce, 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. 
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 COP-
YRIGHT 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 permis-
sion from the Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to 
statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected. 
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming 
aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 

 

15. COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 
System Reference Document Copyright 2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, 
Monte Cook, Skip Williams, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
A Békák Kolostora © Copyright 2018 by Gabor Lux. All rights reserved. 
Artwork on the cover, pp. 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 35, 38 © Copyright 2018 by Denis McCarthy. All 
rights reserved. 
Artwork on p. 3 © Copyright 2018 by Andrew Walter. All rights reserved. 
Artwork on p. 9 © Copyright 2018 by Matthew Ray. All rights reserved. 
Artwork on p. 24 © Copyright 2018 by Stefan Poag. All rights reserved. 
 

No frogs were harmed during the production of this adventure module.



 
 

 
 

 



 
 

 

 Pompázatos Portéka  
 

2003 
EMDT 1 – Al-Astorion Kertje + 

2008 
EMDT 2 – KARD ÉS MÁGIA 
EMDT 3 – SZÖRNYEK ÉS KINCSEK 
EMDT 4 – MESÉLŐI IRÁNYELVEK 
EMDT 5 – Pazuzu Temploma (+) 
EMDT 6 – Fekete Vér + 
EMDT 7 – Áldozati Bárány # 
EMDT 8 – Törött Puszták + 
EMDT 9 – Protorosz Szentségtelen Titkai # 
EMDT 10 – Sztrabónusz + 

2009 
EMDT 11 – A Menesztratosz Iskola # 
EMDT 12 – A Tengerek Urai + 

2010 
EMDT 13 – Molonei + 
EMDT 14 – A Vízitündérek Szigete + 
EMDT 15 – Városi Találkozások # + 

2011 
EMDT 16 – Towards Fomalhaut + 
EMDT 17 – A Kínok Temploma # 
EMDT 18 – A Barbárkirály + 
EMDT 19 – Fomalhaut Városai I. (+) 
EMDT 20 – Tengerdémon + 
EMDT 21 – Városi Találkozások II. 
EMDT 22 – A Princípium Nevében! + 
EMDT 23 – A Város Alatt + 
EMDT 24 – Oolar Ideje # 

2012 
EMDT 25 – Szipolyok Yukumban # 
EMDT 26 – Khosura: A Négy Misztérium Városa + 

2013 
EMDT 27 – Szenvedés a Szigonyhal-Szigeten 
EMDT 28 – Tűztollak # 
EMDT 29 –Arun-Kha Szellemvárosa # 
EMDT 30 – Manisztrid Tornya # 
EMDT 31 – Viharos Álmok # 
EMDT 32 – Carnaic Arnoc Sírkamrája # 
EMDT 33 – Patkányfogó # 
EMDT 34 – HELVÉCZIA 
EMDT 35 – MESÉLŐI ALMANACH 
EMDT 36 – Ammertal és az Oberammsbund 
EMDT 37 – A Megátkozott Pincze 
EMDT 38 – Mészárlás a Sógödrökben + 

2014 
EMDT 39 – Különös Házasság # 
EMDT 40 – Kivilágos Virradatig 
EMDT 41 – Ebül Szerzett Jószág 

2015 
EMDT 42 – A Kolostor Rejtelme # 
EMDT 43 – A Kígyóvá Változott Leány &c. # 
EMDT 44 – A Fürocheni Bolondünnep # 
EMDT 45 – Az Igaz Fegyveres Ládikó &c. # 

2018 
EMDT 46 – Echoes From Fomalhaut #01 + 
EMDT 47 – The Barbarian King (revised ed.) + 
EMDT 48 – Echoes From Fomalhaut #02 + 
EMDT 49 – Echoes From Fomalhaut #03 + 
EMDT 50 – A Békák Kolostora +

 
# Vendégszerző műve 

+ Angolul is megjelent 

Q�Q�Q 
 

A Békák Kolostora 
 

kolostora időtlen idők óta áll a lápvidék fölé magasodó 
hegygerincen. A hatalmas és szörnyűséges istenség, 

Tsathoggusz első szentélyének eredete a homályos múltba vész, és bár a kükloptikus 
állóköveket az emberek eljövetele után lerontották, a föld mélyén nyugvó szenté-
lyek és grottók túlélték a felszínt megtisztító ősi háborúkat. Később rosszindulatú za-
rándokok jöttek a faragott bálványok előtt hódolni és titkaikat ellesni, és a Béka hite 
új fajra szállt. A csuhát öltött rend test-vériségét csak erősebbé tette a félelem, amely 
kolostorukat és szentségtelen liturgiájukat övezte, és nem egy ártatlan küldött busás 
váltságot élete és biztonsága megváltására. Aki nem hódolt meg a Béka előtt, azt 
tűz és a kard pusztította el. Még Murtár, a Zavaros Vizek Istene is megremegett nyír-
fafüstös hajlékában, amikor a szerzetesek bárkái kikötöttek Szilvas városában. 

Mindez régen volt már. A rend megöregedett és legyengült, és a bárkák sem 
jönnek többé. De a gonosz még így, félig megtörten is ott szendereg a kolostor kö-
dös romjai között, és kémei mindenhol ott vannak a lápvidéken. A szerzetesek pedig 
minden éjjel és minden nap megtartják vigíliáikat, arra kérlelve könyörtelen urukat, 
hogy ismét jöjjön el – és ne őket eméssze el nagy haragjában! 

A Békák 


