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vvvvvvvvbvvvvvvvv
Háttér 

 
Karttekeza, az emberből lett isten bajban van. A szépségért való rajongását használta ki 
Vashundara, a kígyódémon, amikor szépséges nőalak formájában érkezett hozzá. Lassan el-
csavarta az ifjú istenség mind a hat fejét, tőrbe csalta, leláncolta, udvarát pedig feldúlta. A démon 
elnyelte Karttekeza egyik kocsihúzó páváját, akit most az istenség kényelmes otthonában 
emészt. Amrita, Karttekeza óriás harci pávája méregtől bénultan haldoklik, de Praveena, a párja 
útra kel, hogy a világokon átrepülve segítséget hozzon. Nincs sok idejük, mert Vashundara las-
san magához tér, és vélhetően befejezi, amit elkezdett: megöli Karttekezát! 

Egy lehetséges kaland-indítás lehet a következő: A játékos karakterek Praveenával, az óri-
áspávával találkoznak. A pompázatos teremtmény intelligenciája Amritáéval vetekszik, de be-
szélni ő sem tud – legalábbis az emberek nyelvén. Nincs így lehetősége elmondani, hogy mit is 
akar, a hősnek kiszemelt kalandorok elé áll csak, szárnyát eléjük teríti és várja, hogy mindannyi-
an felmásszanak a hátára. Szárnyra kap és lassan, de biztosan felemelkedik velük a felhők fölé. 
Messze szárnyal, míg végtelennek tűnő óceán, utána pedig sűrű őserdő nem látszik előttük. 
Napnyugtakor a hegyoldalban feltűnő pompás, hófehér épület felé veszi az irányt, majd a nagy 
kapunyílás előtt száll le az őserdőben. Megvárja, míg a karakterek leszállnak róla, ő pedig ello-
pakodik, de nem messze: óvatosan figyeli a hatalmas villaépületet és a karakterek tetteit.  

A karakterek bejárhatják Karttekeza villáját, beszélhetnek az itt élő állatokkal, kiszaba-
díthatják az istenséget és legyőzhetik a démonokat. Esetleg fordítva? 
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Tanácsok a meséléshez 
A villa hatalmas: Karttekeza hat méter magas óriás, és a világ az ő méreteihez idomul. Ez azt 
jelenti, hogy a térképen egy négyzet Karttekeza méretei szerint 2 méter, a karaktereknek viszont 
5 méter. A villa egy-egy szintjének magassága 8 méter Karttekeza arányai szerint, 20 méter a 
karakterek léptékével. Egy díszpárnán bármelyik karakter végig tud feküdni anélkül, hogy bár-
mely végtagja lelógna róla, Karttekeza tőrét hosszúkardként, nyílvesszőjét dárdaként használhat-
ják. A helyi élővilág tagjai óriási tereményekként veszik körbe őket, az őserdő fái több száz méter 
magasságba nyúlnak. Vashundara és szolgálói nem ebből a világból valók, így méretük is a ka-
rakterekéhez mérhető. A démonúrnő bűvigék segítségével vette fel Karttekezához igazodó, 
szépséges nő méreteit.  
 
1. Hangsúlyozd a méretből fakadó problémákat.  
2. Legyen a helyszín dinamikus, az őrök járőrözzenek.  
3. Ne bánj szűkmarkúan az információkkal: a villában sokhelyen találkozhatnak beszélő álla-

tokkal, akik egyébként jól ismerik a villát (vagy legalább egyes részeit) és akár felderítésben 
segíthetik is a karakteket. Az állatok egyébként kedvelik a villa gazdáját, így akkor segíte-
nek, ha a karakterek is ezen dolgoznak.  

 

vvvvvvvvbvvvvvvvv�
Villa a hegyoldalban 

A Vashundara Bája egy helyszínalapú kaland. A játékos karakterek úgy fedezik fel a villát, 
ahogy kedvük tartja. Nincs egyetlen ideális út Karttekeza megmentésére vagy Vashundara le-
győzésére, ráadásul egyes helyszíneken is többféle problémával szembesülhetnek a játékosok. 
Mesélőként kezeld dinamikusan a helyszínt, Vashundara szolgálói járnak-kelnek, ha bármi gya-
núsat látnak, akkor fokozzák a foglyuk őrzését és úrnőjük védelmét. A játékosok számára több 
igencsak veszedelmes, gyakorlatilag legyőzhetetlen ellfenfél tanyázik a villában, de ha ügyesek 
és szövetségesekre tesznek szert, akkor sikerrel járhatnak. Karttekeza birtokán mindig olyan 
napszak van, amit az istenség megkíván, de most Karttekeza az ájult fogságban nem igazán 
ura az időjárásnak. Amikor a mesélő jónak látja, dobjon 1d12-vel, az eredmény alapján pedig:  

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP�
 

1-2  Csillagfényes éjszaka: Egy órán át sötét, csak a csillagok szikrázó fénye világít. 
3-4  Monszun: Egy órán át felhőszakadás, félhomállyal és nagy zajjal jár.  
5-6 Csendes napnyugta vagy napkelte, árnyékokba vagy fényárba borítva a villát.  
7-10  Hőség: A nap a delelőre hág és perzselve tűz le az égből. 
12  Napfogyatkozás: Egy órán át teljes sötétségbe borul a villa és az őserdő.  

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP
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A kert és az alsó szint 
 

A. Kapunyílás: A kapunyílás mögött jól látszik a hatalmas függőkertes villa a lépcsősorral. 
Kapu maga nincsen, Karttekeza otthona mindenki előtt nyitva áll. Két fekete gyolcsokba te-
kert, kemény fekete anyagból készült mellvértet viselő alak strázsál a kapu két oldalán (kár-
hozott lelkek). Egyikük csatabárdot, a másik görbe kardot visel az oldalán. Nem képesek 
értelmes beszédre, csak megkínzott ordításra telik tőlük. Nem különösebben összetartó tár-
saság, Vashundarát félik és gyűlölik egyszerre.  
 

Kárhozott lélek, démon (2): Harcos 3+1; VO 17; Tám +4 görbe kard 1d8+3 vagy +4 csata-
bárd 1d8+3; Spec: immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és az elektromosságra, ½ 
sebzés a savtól, hidegtől és tűztől, varázslatellenállás 12; +4/+2/+2; KG. 
Hp 16  12 
 
B. Lépcsősor: Széles lépcsősor vezet a kapuval szemben a villa első szintjére, ahol egy 
magas szobor részletei látszanak: szigonyt tartó óriásnak tűnik innen. A lépcső tetején két 
kárhozott lélek strázsál. 
 

Kárhozott lélek, démon (2):  
Hp  9  26 
 
C. Tulipánfaliget: Laza elrendezésben nagy levelű bokrok, rajtuk bódító sárga és ciklámen-
szín virágokkal, döngő méhekkel és darazsakkal. A bokrok között viszonylag könnyű elrej-
tőzni, de több ellenféllel is összeakadhatnak akár elől, oldalt vagy a villaépület mögött is. A 
találkozás meghatározásához dobj 1d6-tal. 

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP�
 
1 Gyöngytyúkok (óriás futómadár) kis csoportja (1d3+1) kapirgál.  

2 Óriáskígyó csap le éppen egy gyöngytyúkra (óriás futómadár).   
3 Óriás százlábúak (1d4+1) lakmároznak egy gyöngytyúk tetemén. 
4 Óriás pók finom hálói rejtőznek a levelek között. Ha nem különösen óvatosak (Köze-

pes Ügyesség), akkor hozzáérnek, és érkezik az óriáspók zsákmányra lesve. 

5 Pókfészekre bukkannak a levelek között: ezernyi fehér golyóbis. Ha piszkálják, két 
óriáspók érkezik, megvédeni a tojásokat. 

6 Semmi különös. 

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP�
 
A villa hátsó részén a falat sűrű kúszónövények borítják. Jól mászható (Könnyű Mászás, 
szintenként kell próbát dobni, egy szint 20 méter magas), de 25% eséllyel a karakter gyilkos 
inda közelében próbál felkapaszkodni.  
 

Futómadár: Sz 3; VO 13; Tám +3/+3 rúgás és +3 csőr 1d6; +3/+1/+1, S. 
Hp  18  13  9  18  14 
 

Óriáskígyó: Sz 4+2; VO 14; Tám +6; Spec szorítás HM 2d6+2/kör; +6/+3/+3; S. 
Hp 15 
 

Óriás százlábú: Sz 1; VO 11, Tám +1 harapás 1d4+méreg (Közepes, 1d6 hp/1d6 hp); Spec 
méreg; immunis az elmét befolyásoló varázslatokra; +0/+2/+0; S. 
Hp  4  3  8  8  5  5 
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Óriáspók: Sz 4; VO 15; Tám +4 harapás 2d4+méreg (Közepes, 1d6 Erő/1d6 Erő); Spec: 
méreg, immunis az elmét befolyásoló varázslatokra, pókhálók; +4/+4/+1; S. 
Hp  28  23  20 
 

Gyilkos inda: Sz 4+2; VO 15; Tám +6 inda 1d6+2+megragadás; Spec: fojtogatás (HM, 2d6 
Hp/kör); immunis az elmére ható varázslatokra; +6/+3/+3; S. 
Hp 15 
 

Gyömbérvirágos-kert: A fehér és vörös gubós növények vastag, széles, sötétzöld levelei 
nem túl magasak (1 méter). A kertnek ezen a részén túl a villa alsó sarkát tartó oszlopok 
látszanak, előtte és körülötte kámzsás őrök strázsálnak, összesen négyen. 
 

Kárhozott lélek, démon (4): Harcos 3+1; VO 17; Tám +4 görbe kard 1d8+3 vagy +4 csata-
bárd 1d8+3; Spec: immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és az elektromosságra, ½ 
sebzés a savtól, hidegtől és tűztől, varázslatellenállás 12; +4/+2/+2; KG. 
Hp  11  9  17  24  
 

D. Pávapihenő: Az istállószerű nyitott helyiségben a szalmával borított padlón térdel 
Karttekeza, az óriás. Mind a hat kezét bilincs rögzíti, az oszlopokhoz, falba vert karikákhoz 
futó láncokat összesen három lakat fogja össze: egy bronz, egy ezüst és egy arany. Az óri-
ás magatehetetlen, amíg a láncok fogják, transszerű állapotban, csukott szemekkel térdel, 
felébreszteni vagy kommunikálni vele lehetetlen. Amennyiben kiszabadítják, könnyedén el-
bánik a megszálló démonokkal és megjutalmazza a karaktereket.  

Az itató mellett óriásskorpió lapul.  
 

Óriásskorpió: Sz 5; VO 15; Tám +5/+5 ollók 1d10 és +5 farok 1d6+méreg (Közepes, 1d6 
Egs/1d6 Egs); Spec: méreg, immunis az elmét befolyásoló varázslatokra; +4/+1/+1; S. 
Hp 24 
 

Karttekeza, hatfejű óriás: Sz 15+4; VO 24; Mozgás 30’; Tám +14/+14 hullámos pengéjű 
kard 2d10+4 vagy +14 íj 2d10+4; Spec: minden körben a támadása mellett varázsolhat is 
egyet, varázslatok; +11/+7/+7; KJ. 
Varázslatok: tűzgolyó, villám, dimenzióajtó, a sebezhetetlenség kisebb gömbje, varázsszem, 
álom, kőformázás. 
Hp 83 
 

E. Magtár: Zsákokban rizs, búza és kukorica, a pávák eledele. Ezen kívül semmi különös. 
 

F. Fegyverterem: Középen oszlop, körülötte széles kerengő. A falakon Karttekeza fegyve-
rei: hullámos pengéjű kardok, lándzsák, íjak és pajzsok. A legtöbbjét a karakterek el sem 
bírják, de ha egyet le tudnak emelni a falról, használhatják Karttekeza hullámos pengéjű tő-
rét. Ezt a karakter rövidkardként használhatja, azon belül is amíg a villában vannak, szeren-
cse kardjaként működik (+2-es rövidkard, +2-t ad viselője mentődobásaira, egy tetszőleges 
dobását minden nap újradobhatja).  
 

G. Közlekedő: Karttekezát ábrázoló szobor díszíti a szoba sarkát: az istenség páva-
vontatta kocsiján áll, miközben karjaiban egy dús keblű nőalakot, verseskötetet, felajzott íjat, 
két hullámos pengéjű kardot és egy elejtett nyúl tetemét tartja. A verseskötet nyitott oldalán 
az alábbi olvasható: 
„Sugár szökellt szét születése napján, 
örömre gyúltak a teremtett lények, 
virág esőzött, üde szellő lengett, 
és harsonáztak a nagy égi kürtök.” 
Aki a verset fennhangon elszavalja, annak begyógyulnak sebei, a szervezetéből a méreg 
elszáll és jól is lakik a lakomától, amit csak el bír képzelni. Napjában egyszer használható.  
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H. Borospince: Hűvös helyiség, a falak mentén gigászi boroshordókkal. A hordók között 
Sheela, Karttekeza macskája bujkál. A beszélő, lángvörös szőrű kandúr rettentő gyáva, 
retteg a kígyóktól és nagyon régen evett utoljára. A villát jól ismeri, némi friss hús ellenében 
szívesen mesél arról, hogy mit merre találnak a karakterek. Szükség esetén az oroszlán sta-
tisztikái használhatóak.  
 

Sheela: Sz 5+2; VO 15; Tám +7/+7 karmok 1d6+2 és +7 harapás 1d8+2; +6/+6/+3; KJ. 
Hp 27 
 

I. Fürdő: Kristálytiszta vízű medence, középen cetet formázú szoborral díszített kút. A me-
dence padlóját mozaik díszíti, Karttekeza dicső csatáival: hidra, tengeri kígyó, főnixmadár és 
háromfejű elefánt. A gőzkamra oldalában kereveten ciklámen színű fürdőlepedő és két ha-
talmas tűztartó állvány, amikben füstölők pora van elszórva.  
A vízben a bronzkulcs lebeg a mozaikpadló felett másfél méterrel. A kulcs egy zselatin-
kocka testében lapul, amely a vízben szinte teljesen észrevehetetlen (Nehéz Megfigyelés). 
 

Zselatinkocka: Sz 4+3; VO 10; Tám +7 kocsonya 2d6+bénítás+bekebelezés; Spec: bénítás 
(Kitartás, 3d6 kör), bekebelezés, áttetsző, immunitások; +7/+4/+4; S. 
Hp 24  
 

J. Gőzkamra: Az ajtón parázstartó rajza, fölötte pedig stilizált gőzfelhő gomolyog. Kinyitva 
száraz hőség érződik, belépve a kamrába a karakter körönként 1 Hp-t sebződik (kétszer any-
nyit, ha előtte nem vetkőzött le). A kamrából kilépve és a medence hideg vizében elmerülve 
2 Hp-t gyógyul minden, a gőzkamrában töltött kör után. Napjában egyszer fejti ki jótékony 
hatását. 
 

vvvvvvvvbvvvvvvvv�
A középszint 

 

K. Szobor: Óriás és tengeri kígyó harcát ábrázoló márványszobor, melynek talapzatából víz 
zúdul a középső szint, a kígyó szájából pedig a felső szint medencéjébe. 
 

L. Olvasó: Kényelmes kerevet, körben tekercstartó polcok és olvasnivalók tömkelege. A 
démonok feldúlták a helyet: sok tekercset vetettek a tűzre, polc tartalmát lesöpörték a földre. 
Az olvasó mögötti hálószobát két kárhozott lélek őrzi.  Középen 10 méter átmérőjű tűztar-
tó állvány, melynek alján az alábbi vers olvasható:  
„És nődögélvén, sokasult erénye, 
szépsége kincsét a napok növelték, 
miként növő hold halovány karéja 
mind fényesebben ragyog éjről éjre.” 
A vers felolvasásával a tűz fellobban és egy órán át ragyogó fénybe borítja a helyiséget, el-
emésztve mindent, ami a tűztartóba kerül. 

 

Kárhozott lélek, démon (2): Harcos 3+1; VO 17; Tám +4 görbe kard 1d8+3 vagy +4 csata-
bárd 1d8+3; Spec: immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és az elektromosságra, ½ 
sebzés a savtól, hidegtől és tűztől, varázslatellenállás 12; +4/+2/+2; KG. 
Hp  14  27 
 

M. Hálóhelyiség: A kényelmes hálóhelyiségből nyílik a kincstár (az ajtaja előtt két kárho-
zott lélek áll őrt), egy hatalmas emelvény szolgál Karttekeza párnákkal és állatprémekkel 
borított ágyaként, a falon pedig kútból csorog tiszta, hideg víz.  
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Az ágyon szénfekete bőrű óriás nőalak terül el és alszik. Bokáján aranylánc, dús keblei 
közt láncon lóg egy arany kulcs, a hasa pedig gigászi, egy óriáspávát emészt ugyanis. 
Amrittát a szobában zajló harc körönként 20% eséllyel felébreszti. Egyébként a karakterek 
érkezésének napjától számított 1d4 nap múlva tér magához és nyeri vissza erejét. Harci ér-
tékeit az emésztés állapota befolyásolja:  
 

Vashundara, a kígyódémon (emésztő óriásasszony alakjában): Sz 7+3; VO 18; Tám +9 
harapás 3d4+1+méreg (Nehéz, 2d6 Egs/2d6 Egs); Spec: immunis az elmét befolyásoló va-
rázslatokra és az elektromosságra, ½ sebzés a savtól és a tűztől, varázslatellenállás 13, 
sebzésfelfogás 5/+1; méreg, bűvös tekintet, varázslatok, démonidézés; +9/+9/+9; KG. 
Varázslatok: kisebb illúzió *2, illúzió, láthatatlanság, tükörképmás, hallucináció területe, na-
gyobb illúzió, sugallat. 
Hp 32 
 

Kárhozott lélek, démon (2): Harcos 3+1; VO 17; Tám +4 görbe kard 1d8+3 vagy +4 csata-
bárd 1d8+3; Spec: immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és az elektromosságra, ½ 
sebzés a savtól, hidegtől és tűztől, varázslatellenállás 12; +4/+2/+2; KG. 
Hp 14  9 
 
N. Kincstár: A kincstár ajtaja zárva, az ajtón felirat:  
„S hogy zsendülőben ama korba lépett, 
mely drágakőnél ragyogóbb a testen, 
mely részegítőbb sűrű pálmabornál, 
mely szomjú vágyak kifeszített íja, 
 
mint kép, ha éled az ecsetvonásra, 
mint napsugárban ha kinyíl a lótusz, 
kiteljesedvén olyan égi-szép lett 
szirom-kibontó, üde [[ifjúsága]].” 
 

Aki az „ifjúsága” szót kimondja (vagy valami hasonlót, ami illik a versbe), annak az ajtó feltá-
rul. A kincstárban az alábbiakat találni:  
• Ruhaneműk Karttekeza méretében: köpönyegek, csizmák, egy cetbőr és egy aranypik-

kely páncél, legtöbbjük mágikus. 
• Könyvritkaságok sora (20-40 kg darabja): enciklopédiák, úti beszámolók, legendák és 

vallási értekezések. 
• Egy dobozban ékkövek (ökölnyi méretűek), több ezer arany értékben. 
• Egy tegeznyi nyílvessző, főnix tollából és fogából. A játékos karakterek +2-es dárdaként 

használhatják, amely +1d6 tűz-sebzést okoz. 
• Három varázsitalt tartalmazó üvegek (emberfej méretűek): méreg semlegesítése, ifjúság 

itala, tüzes lehellet itala. 
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O. Híd: Széles híd ível át a medence fölött. Nincs rajta semmi különös: korlát, fehér kőlapok, 
pár lépcsőfok. 
 

P. Lótuszvirág tó: A tavon ezernyi lótuszvirág úszik, sötétzöld kerek levelek között. (Mére-
tükből fakadóan elbírják a játékos karaktereket.) A víz 3 méter mély, a felszín alatt egy óriás-
teknős és négy óriásrák él. A teknős gyomrában rejtőzik az ezüstkulcs, amiért vagy le kell 
menni a teknős gyomrába, vagy valami módon ki kell vele hánytatni. A teknős tud beszélni, 
és bár nem különösebben okos, nagyon szereti Karttekezát és szomorú, hogy ilyen helyzet-
be került. Könnyen kér segítséget a karakterektől. A rákok nem tudnak beszélni és kifejezet-
ten agresszívak. 
 
Óriásteknős: Sz 10+2; VO 20; Tám +12 harapás 4d6+2; +7/+5/+5; S. 
Hp 51 
 
Óriásrákok (4): Sz 3+2; VO 18; Mozgás 20’; Tám: +5/+5 ollók 1d6+2; Spec: immunis az 
elmét befolyásoló varázslatokra; +5/+3/+3; S. 
Hp  17  15  12  22 
 
Q. Sziget: A szigeten egy kényelmes párnákkal borított márványkerevet áll, itt szokta élvezni 
a kilátást Karttekeza.  
 

vvvvvvvvbvvvvvvvv�
 



 
 

10

Az égi kertek 
 

A villa legfelső szintjén pálmák, orchideák és fikuszok alkotta kert található. A démonok je-
lenlétében a kert lakóinak viselkedése agresszívvé vált és minden behatolót megtámadnak. 
Minden, a függőkertben töltött tíz percben dobj 1d6-tal: 

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP�
 
1 Semmi különös. 
2-3 1d4 óriásvarjú figyelmét keltették fel. 

4-6 1d6 óriáslepke figyelmét keltették fel. 

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP�
 
Óriáslepkék: Sz 2+2; VO 12; Tám +4 nyelv 1d4+méreg (Közepes, 1d6 Hp/1d6 Hp); Spec: 
pollen, méreg, immunis az elmére ható varázslatokra; +2/+5/+2; S. 
Hp  8  10  15  11  12  14 
 
Óriásvarjak: Sz 3; VO 14; Tám +3 csőr 1d10; +3/+1/+1; S. 
Hp 7  6  17  12 
 
R. Pihenő: Kőből épült pavilon, karcsú oszlopok tartják. A földön hever a haldokló Amrita, 
Karttekeza hátas pávája. A madarat megmérgezték, talán néhány órája lehet hátra. Ha segí-
tenek rajta valami módon, akkor szövetségre lép velük, és a felsőkert összes fenyegető tá-
madóját elriasztja. 
 
Amrita, az óriáspáva: Sz 5; VO 14; Mozgás 20’, repülés 60’; Tám +5 csőr 1d10; +2/+2/+0; 
S. 
Hp 5/24 
 
A pihenő boltozatán felirat olvasható: 
„Előrehajló nyaka, háta íve 
hattyút utánzott, a rekedt madár meg 
csilingelő sok aranyéke, lánca 
ezüstös hangját irigyelte tőle.” 
A pihenő tetején – bár a 20 méter magas oszlopokat megmászni Nehéz próba – a varjak 
fészke található, benne az általuk összelopott kincsekkel: 30 ezüstérme egy bronz tálban (25 
arany). 
 
S. Sástó: Az alig két méter mély medencében magas sás nő, a gyökérzet között két óriás-
kagylóval. Mindkét kagylóban ökölnyi gyöngy rejtőzik (320 és 200 arany). 
 
Óriáskagylók (2): Sz 4+3; VO 18; Tám +7 száj 2d6+3 és megragadás (2d6+3/kör); Spec: 
immunis az elmére ható varázslatokra; +7/+0/+4; S. 
Hp 15  21 
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Az istenség jutalma 
Karttekeza kiszabadítása és esetleg Amritta elpusztítása örök hálára kötelezi Karttekezát. 
Jutalom gyanánt az alábbiak közül választhat minden karakter: 
• Naponta egyszer szintjének megfelelő papként képes lesz elvarázsolni egy első szintű 

varázslatot (választhat: áldás, szenteltvíz teremtése, védelem a gonosztól). A karakter 
ellenállhatatlan vonzalmat érez az egzotikus szépségű, feltűnő ruhák iránt.   

• Egyszer képes lesz elvarázsolni a feltámasztás varázslatot. A karakter homlokán páva-
szem jelenik meg, a varázslat elhasználása után eltűnik.  

• Egyszer hívásra elküldi Praveenát és az elviszi őket oda, ahová kívánják. A világban 
bármerre jár, a pávák feltűnő érdeklődéssel és rajongással fordulnak feléje és követik őt, 
amíg biztonságos. 

• Hullámos pengéjű tőrét adja oda ajándékba, ami +2-es fattyúkardként használható. Aki 
az ajándékot megkapja, az automatikusan képzetté is válik a használatában. A kard az 
első támadást a harcban éles rikoltással kíséri. 

• A karakternek harmadik keze nő (+1 akció minden második körben), bizonyos képzett-
ségek használatakor is praktikus lehet. Több vallás papja ellenségként tekint majd rá.  

• Mechanikus páva, mely gyönyörű nő hangján tud énekelni. Harcolni nem tud, de bárki a 
csodájára járna, ha látná, ráadásul őrszemként funkcionál és jelzi, ha ártó szándékkal 
közelednek az alvó karakter felé.  

• Egy óriási smaragd, értéke 2000 at. 
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Legal Appendix 
 
This version of Vashundara Bája 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. 
Kard és Mágia © Copyright 2008 by Gábor Lux. All rights reserved. 
Kard és Mágia: Szörnyek és Kincsek © Copyright 2008 by Gábor Lux. All rights reserved. 
Vashundara Bája © Copyright 2018 by Zsolt Varga. All rights reserved. 
Artwork on p. 11 © Copyright 2018 by Gábor Lux. All rights reserved. 


