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Háttér
Áttekintés: A Kishar elveszett völgye lokációalapú kaland 4-6 karakter számára. Nincs meghatározott történetíve; a parti eltérő okokból (lásd: kalandkampók, alább) bemerészkedik egy izolált,
veszélyes völgybe a civilizáció peremén, ahol különböző fakciókkal keveredhet interakcióba vagy
konfliktusba, és a helyszín felderítése során számos titokról lebbentheti fel a fátylat, míg eléri a
céljait. A kaland 7-8. szintű, jól felszerelt karakterek számára ideális.
Háttér: Valahol, alig egy-két napi járóföldre egy népes kereskedőúttól, háborítatlan vadon kellős
közepén áll egy völgy. Gyűrű alakú sziklafal veszi körül, amely természetellenesen meredek és
magas, akárha kéz formázta volna.
Ez a hely valaha Kishar, a termékenység istennőjének szent völgye volt, ahová gyermekáldásra
vágyó párok zarándokoltak. Varázslat ült rajta, amelynek a forrása a hiedelmek szerint a völgy közepén növő óriási, egyedülálló fajtájú fa volt. Kishar papnői óvták és gondozták a fát, ünnepnapokon feldíszítették, szent éjeken - napéjegyenlőségeken és napfordulókon - rítusokkal, drogok indukálta lázálmos táncokkal, vagy épp a fogantatás-születés örömét hirdető vad orgiákkal adóztak az istennőnek
egészen addig, amíg meg nem érkezett Beél Pakur, az amorális és őrült boszorkánymester.
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Beél Pakur meg volt róla győződve, hogy Kishar Szent Fája az űr mérhetetlenül hideg, sötét
mélységéből érkezett e világra. A boszorkánymester magával hozta fanatikus követőit, lemészárolta Kishar békés papnőit, vérüket pedig a fára csorgatta áldozat gyanánt. Csak kevés papnő volt
képes megmenekülni a vérontásból, de a gyalázat hírét messzire vitték. Számosan megpróbálkoztak a megszentelt hely visszafoglalásával, de bukás volt a jussuk, nagyon sokáig.
Beél Pakur eközben használni kezdte a Fa áldását, amely valóban óriási hatással volt a termékenységre. Nedveiből a boszorkánymester keze alatt potens varázsitalok születtek, amik lehetővé
tették istentelen, természetellenes keverékfajok létrehozását. Hogy a Fa életereje el ne apadjon,
lélektelen fanatikusai és hibrid szörnyetegei újabb és újabb áldozatokat raboltak a környező falvakból. A szerencsétlenek száma, kiknek vére a gyökereket táplálta, lassan ezrekben volt mérhető.
Sok-sok idő telt el, mire – nem kis részben Kishar bosszúszomjas papnőinek uszítására – a
környékbeliek megelégelték Beél Pakur rémtetteit, és előállt soraikból a Tizenkét Hős, élükön egy
Tharzim nevű bajnokkal. Megostromolták a Völgyet, és hatalmuk csakugyan óriási volt, mert számosat levágtak Beél Pakur kultistái és szörnyszülöttei közül. Végül magával a boszorkánymesterrel is végeztek, aminek hatására a sötét seregek fejvesztett menekülésbe kezdtek. A győzelemnek
ára volt: a Hősök közül tizenegyen hullottak el, Tharzimot pedig maga Beél Pakur átkozta meg
végső lehelletével. A Tizenkét Hőst a völgyben helyezték nyugovóra a környék hálás népei, hogy
szellemük a túlvilágról is őrizze a hely tisztaságát.
Kishar papnőinek kevés és megkeseredett maradéka megelégedett a bosszúval, és – egyszerű félelemből – sosem tért vissza a szörnyű események helyszínére. A Fa áldásos kisugárzása
azonban megmaradt. Mintegy megbabonázva, mindenféle állatok és bestiák költöztek a Völgybe
és vonzáskörébe, és Beél Pakur hibrid szörnyetegeinek maradéka is lassan visszaszivárgott<
idővel pedig előjöttek mások is. Olyanok, akik messzebbről érkeztek, mintsem bárki képzelné, és
régebb óta itt voltak, mint az első papnők...
Mi ismert mindebből? A szájhagyományban jártas emberek csak annyit tudnak, hogy a völgyben
valaha egy szentély állt, amelyet Kishar bölcs papnői emeltek. Ám a völgyet vérrel szentségtelenítették meg, ezért a papnőket kiűzték védelmet adó falai közül, és szörnyetegek költöztek a helyükre. Ezen közismert “tényeken” felül minden játékos karakter ismerhet egy pletykát az alábbi táblázatból (1d6). Papok, varázslók és tanult emberek kétszer dobhatnak, 1d10-zel:
1. Az elveszett völgyben egy szent fa állt. Ha valaki ráakasztott egy ágára valami apróságot, ami a
kedvesétől származott, az egy esztendőn belül gyermekáldáshoz vezetett (hamis)
2. A Völgy csak úgy vonzza a szörnyetegeket és különféle bestiákat, ezért a legtöbb vándor és vadász nagy ívben kerüli (igaz)
3. A Völgyet meredek sziklafal veszi körül, amelyen szárnyas pokolfajzatok fészkelnek. (igaz)
4. A Völgy környéke zsarnokgyíkok vadászterülete. (igaz)
5. A Völgy körüli vadon számos ősi település romjait rejti. Ezek akkor néptelenedtek el, amikor a Völgyet megszállta valamiféle sötét gonoszság. (igaz)
6. A Völgyet valaha szörnyek seregei lakták. Tizenkét önjelölt hős előlépett, és legyőzte az őket parancsnokló hatalmat – a szörnyetegek azóta sem veszélyeztetik a környék településeit, de maga a
Völgy továbbra is veszélyes. Tragikus módon mind a tizenkét hős rajtavesztett. (részben igaz)
7. A Völgy valaha egy békés hely volt, ami Kishar kultuszának adott otthont, amíg egy sötét erőkkel
paktáló boszorkánymester, Beél Pakur el nem foglalta, és ki nem űzte onnan a papnőket. (igaz)
8. A völgy közepében álló fa áldott gyümölcse erős afrodiziákum – egy Kishar-papnőtől hallotta valaki, márpedig ő biztosan tudja (igaz)
9. A Völgyet átok üli meg. Torz, természetellenes teremtmények lakják, és aki be merészel lépni a
sziklafalak mögé, lassan maga is átalakul. (részben igaz – a völgy nincs ilyen hatással azokra,
akik benne tartózkodnak)
10. A Völgy magának Kishar félisteni lányának adott otthont. A meredek sziklafalak őt védelmezték, a
hely szentsége is tőle eredt. Még ma is ott bujdokol az elhagyatott templomromok között, magányosan és bánatosan. Halandó szem csupán a hold fényében pillanthatja meg. (hamis)
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Kalandkampók: A Völgy felépítése komplex. Számos kihívást rejtő helyszín és egymással ellentétes fakció található benne, és nincs egyértelmű bejárási útvonala. Ezért célszerű legalább 2-3 kalandkampót a játékosok útjába ejteni, hogy legyen motivációjuk alaposan bejárni a játékteret.
Alább néhány javaslat:
● Elfogni egy szárnyas majmot: a kereskedőúton, nem is túl messze, áll egy város
(Fomalhauton például Délión), amelynek a címerállata a szárnyas majom. Közeleg az Alapító
Napja, amit tradicionálisan gladiátorjátékkal ünnepelnek meg; a város elöljárója szerint csodálatos volna, ha az arénában szét lehetne tépetni pár tucat rabszolgát a pompás címerállattal. Minő
szerencse, hogy nemrég szárnyas majom támadott meg egy karavánt az úton, és az egyetlen
túlélő – Bathul, a Félállat – szerint a bestia a Völgy felé repült... az élő állatért az elöljáró hatalmas summát fizetne – persze csak akkor, ha még az ünnepség előtt odaérnek vele.
● A varázsló tükre: a karakter, vagy a megbízója tudomására jut, hogy a Völgyből egy Beél
Pakur nevű gonosz varázsló űzte ki Kishar papnőit, és hogy Beél Pakurnak valami módon birtokába került az Éjtükör, egy ismeretlen hatalmú, de rendkívül potens – és valószínűleg veszélyes – varázstárgy. Nem tudni, hogy kézi-, fali tükör, korong, tányér, tál, vagy épp bödön
formájú-e ez az ereklye, de azt igen, hogy birtokosa olyan helyekre pillanthat általa, amelyekről halandó elme nem is álmodhat.
● A Tizenharmadik küldetése: a Völgy, úgy beszélik, egy békés, termékeny, ember lakta hely
volt – valaha régen. Aztán jött egy Sötét Hatalom, és uralma alá hajtotta. Csupán a Tizenkét
Hősnek, ezeknek az ismeretlen és feledésbe merült alakoknak volt köszönhető, hogy a Sötét
Hatalom nem volt képes a Völgy határain túl terjeszkedni< és ez a hatalom most sem nyugszik.
Obskurus legendák szerint a Tizenkettedik Hőst elátkozták, és a Sötét Hatalom rövidesen viszszatér az élők sorába< hacsak egy Tizenharmadik meg nem akadályozza ezt. Például Te.
● A kereskedő bánata: a sikeres, tekintélyes nemesnek vagy kereskedőnek megvan mindene,
amiről ember csak álmodhat – pénz, hatalom, kényelem. Csupán egyetlen dolgot nélkülöz: az
utódot. Kitartó kutatómunkával, pénzt nem kímélve felfedte a Völgy titkát: Kishar temploma állt
benne, aminek a papnői bárkit képesek voltak megajándékozni gyermekáldással. Bár a templom elveszett, a papnők pedig hírmondó nélkül eltűntek a régmúlt homályában, praktikáik sikerességének záloga továbbra is ott rejtőzhet valahol a Völgy falain túl< a kereskedő busásan fizetne érte, ha a csapat képes volna gyógyírt találni a bajára.
● Kishar kincsei: sokan suttognak róla, hogy a Völgy valaha egy mesésen gazdag templomnak
adott otthont, amelyet elárasztottak adományaikkal a hálás emberek. A templom elveszett, de
arról nem szól a fáma, hogy a mesés kincsek valaha is távoztak volna a Völgyből! Egy-két apróságot leszámítva< az egyik papnő például rendelkezett egy mágikus sarlóval, amit a világon páratlan, szinte sérthetetlen fémből kovácsoltak. Aki szerezne hasonló fémet, már kis
mennyiségekért is hatalmas összegeket zsebelhetne be!
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Dunn Knaut
Egy masszív, funkcionális, bár nem túl nagy erődítmény a kereskedőút tőszomszédságában, alig
több, mint egynapi járóföldre a Völgytől. A falait szurokba mártott fejek díszítik – bestiáké és bestiális természetű embereké, akiket Dunn Knaut zsoldosai vágtak le küldetésük teljesítése közben.
Az erődöt a külső gyűrű hét bástyáján túl egyetlen zömök, teraszos torony alkotja, a tetején szüntelenül máglya ég Istár tiszteletére.
A várban élő zsoldosok – akikből átlagosan száz tartózkodik otthon egy tipikus napon, bár a
teljes létszámuk a háromszorosára rúg – bárkit kifosztanak a kereskedőúton, aki nem fizet nekik
vámot; aki azonban enged a követeléseiknek, azt védelmükbe veszik, az erőd kapuit megnyitják
előtte, és elkísérik útján a következő védett városig.
A vár önjelölt hadura egy karizmatikus, jó humorú, ravasz, de eszelős férfi, Vasfogú Larr
(Harcos 10). Azt állítja, hogy király volt északon, de egy gonosz tudattal rendelkező lavina betemette a várát, míg ő fosztogatni volt. Feleségének és gyermekeinek lelkét a lavinakísértet az örök
fagy poklába zárta. Larr célja, hogy sereget állítson, akikkel bosszúhadjáratra indulhat a kísértet
ellen északon. A várában élő zsoldosok testvérisége és a küldetések, amiket vállalnak, egyfajta
“előszűrő” és kiképzés Larr szemében.
Dunn Knaut erődje kicsi hely, de kiváló bázisa lehet a Völgy felé induló karaktereknek. Rendelkezik egy szerájjal az átutazó karavánoknak, ahol mindig bőségesen vannak üres szobák és az
állatokat is el lehet látni; egy vegyesbolttal, ahol a karavánok feltölthetik készleteiket; egy műhellyel, ahol az utazások során elkopott holmikat meg tudják javíttatni; végül, de nem utolsó sorban, harcedzett zsoldosokkal, akik az ördöggel is szembe néznek, ha megfizetik érte őket.
Információforrások és segítők: A szerájban – a pihenőjüket töltő zsoldosokon és a fogadóson,
Kopogós Ascoron túl - két személy vendégeskedik, aki a csapat segítségére lehet: Bathul, a
Félállat, és Sztoikus Dioklész. (Ha kellően nagy a parti, meggondolandó némelyikük elhagyása a
kalandból.)
A csapat kikérdezheti a folyton és teljesen részeg Bathult, a Félállatot, a szárnyas majom által
széttépett karaván túlélőjét, aki készséggel elmondja, mit látott. A Sziklagyűrűt alaposan körbejárta. Látta, hogy
● Lepkeszárnyú, hárpiaszerű förmedvények fészkelnek a falán, több helyen is
● Egy hatalmas barlang nyílik a déli felén, ahonnan dögszagot hozott a szél
● A barlang felett valami ősi, folyondárral benőtt, kopott domborművet véstek a sziklafalba, nem
volt számára ismerős
● Amikor megpróbált behatolni a barlangba, bentről mély, torokhangú morgás ütötte meg a fülét;
valami óriási bestiától származhatott. Ennél többet ért számára az élete, úgyhogy megfutott.
Mivel Bathul nevetség tárgyává vált, a becsülete helyreállítása érdekében akár ingyen is a csapattal tart. Csupán bizonyítékot akar rá, hogy a szárnyas majom létezik, és legyőzetett.
Bathul: Barbár 2+1; VO 17 (láncing, nagy fapajzs, Ügy); Tám +3 csatabárd 1d8+1 vagy +3 kétkezes
kard 2d6+1 [pajzs nélkül] vagy +4 kétkezes csatabárd 1d12+1 [pajzs nélkül]; +5/+2/+2; KS.
Hp
13
Sztoikus Dioklész egy elvont filozófus, aki különös vonzalmat ápol a tűz és annak misztériuma
iránt. Őt magát is a Völgy híre vonzotta Dunn Knautba; vélekedése szerint a Völgyben található az
Élet Szikrája, amelyet mind Kishar papnői, mind a misztikus boszorkánymester, Beél Pakur megcsapolt a maga módján. Nem tud túl sokat a Völgy múltjáról, csupán homályos mesebeszédeket
hallott az ott tanyázó egyedülálló élőlényekről. Szeretné lerántani a leplet a Völgy titkáról, és ezért
nagyon szívesen a csapat mellé szegődne. Mindössze annyit kér, hogy ha bármi írásos emléket –
kőtáblát, fóliánst – találnak ott, az hadd legyen az övé (valójában abban reménykedik, hogy megkaparinthatja Beél Pakur varázskönyvét és tudásának maradványait). Ha a csapat visszautasítja,
Dioklész türelmesen várni kezd egy barátságosabb csoportra.
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Sztoikus Dioklész: Varázsló 5+2, VO 12 (Ügy); Tám +4 bot 1d6 vagy +4 dobótű 1d4+1; +1/+1/+6;
Int 17; S; 2 üvegcse gyógyital (1d8+1), varázskönyv, vándorbot, 12 dobótű.
Varázslatok: 5/4/3/1; NF 12+Szint; 0: fény, mágia érzékelése*2, mágia olvasása, trükkök; 1: pajzsvarázs, pókmászás, lángoló kezek*2; 2: láthatatlanság, feledés, lángoló gömb; 3: tűzgolyó.
Hp
22
Kopogós Ascor, a fogadós, egy igazi tahó, és a végletekig kihasználja, hogy az erődben nincs piaci
versenytársa. Sohasem kopog egyetlen ajtón sem – a nevét onnan kapta, hogy bal lábát egy székláb
helyettesíti, aminek jellegzetes hangja van a szeráj padlóján. Csúnya, ápolatlan, a fél füle is hiányzik,
az arcán pedig karomnyomok árulkodnak róla, hogy nem mindig élt békés életet. Nem szeret beszélni
és nem szereti az embereket sem – azért ő a fogadós, mert rég harcképtelen, de Vasfogú Larr őszintén kedveli nyers őszinteségéért. Ascor csupán annyi információval rendelkezik, hogy három nappal a
karakterek előtt megfordult a szerájban egy csapat vallási fanatikus – csupa fekete kendőbe burkolózó, görbe kardokat viselő, barátságtalan barom –, akiket egy Kecses Kalaput nevű, tetovált képű,
hízelgő és páváskodó férfi vezetett, és heves érdeklődést tanúsítottak Bathul beszámolója iránt a völgyet illetően. Ascor nem adja ingyen ezt az információt – tíz aranypénzről indul, de akár a tizedére is
hajlandó lemenni. (Kalaput és kompániája a Völgyben lelte halálát – lásd alább, a 12. pontban).
Ha úgy kívánja, a csapatnak adott időpontban 2d6 zsoldos áll a rendelkezésére, akit felbérelhetnek kísérőnek, a veszélyekre való tekintettel 3 at/nap áron. Egy heti bért előre kérnek (és nem
viszik magukkal).
Zsoldosok (2d6): Harcos 2+1; VO 15 (gyűrűvért, kis fémpajzs, Ügy); Tám +3 fejsze 1d6+3 vagy
+3 lándzsa 1d8+1 vagy +3 parittya 1d4+1; +4/+1/+1.
Hp
8
13
16
20
16
13
18
8
19
5
19
8

sosososososOsosososos
Események a vadonban
A Völgy egy-két napi járóföldre van a kereskedőúttól és Dunn Knaut erődjétől, a csapat tempójától
és a nyomolvasók alkalmasságától függően. Naponta háromszor ellenőrizzük, hogy történik-e véletlen találkozás vagy felfedezés: reggel, délután és éjjel. Az esély 1:6. A találkozás mibenlétét
1d10 dobás határozza meg. Mindegyik esemény csak egyszer következhet be – ismétlődő eredményeket hagyd figyelmen kívül, vagy dobj újat:
1. Felfedezés: a csapat egy ősrégi település romjaira bukkan. Az épületeknek már csupán
falcsonkjai maradtak meg, és azt is jórészt bekebelezte a természet. Szemfüles karakterek kikövetkeztethetik, hogy az épületeket annakidején felgyújtották.
2. Felfedezés: a csapat a növényzetben rozsdás, málladozó fegyverzetre lesz figyelmes. Alaposabb kutatást követően régi csontok garmadáját fordíthatja ki a földből. Csatamezőre bukkantak. Ha rááldozzák az időt, több száz holttestet is találhatnak, de semmilyen használható,
vagy értékes holmi nem kerül elő. Arra azonban felfigyelhetnek, hogy a csontok kb. fele erősen deformált, nem-emberi jegyeket mutat, pl. karmok, agyarak, szarvak.
3. Felfedezés: a csapat egy tisztásra bukkan, ahol jeleit találják annak, hogy néhány napja egy
kisebb csapat táborozott. Dunn Knaut felől érkeztek, és az általuk hátrahagyott csapás a
Völgy felé vezet. Ha a csapat követi, az eliminálja az eltévedés esélyét.
4. Találkozás: 1d10 elefánt. Békések, ha nem háborgatják őket, de a vezérbika nem tűri a közeledést.
5. Találkozás: 1d12 óriásdarázs. A darazsak rohadékok, mindig támadnak.
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Találkozás: 1d12 portyázó oroszlán (1:2 esély van rá, hogy nem éhesek).
Találkozás: 1d6 vadász. A völgyet messziről elkerülik, a türannoszauruszok miatt.
Találkozás: 1 mélyerdei baziliszkusz
Találkozás: a csapat keresztezi a Völgy szájánál fészkelő egyik zsarnokgyík útját, amint az
épp vadászik.
10. Dobj kétszer és kombináld

6.
7.
8.
9.

Elefánt (1d10): Sz 11+3; VO 15; Tám +13 ormány 2d6+3 és +13 agyarak 2d6+3 és +13/+13 taposás 2d6+3; +10/+6/+6; S.
Hp
76
87
92
90
76
86
72
89
71
82
Óriásdarázs (1d12): Sz 5; VO 15; Tám +5 fullánk 2d4+méreg (Közepes, bénulás); Spec: méreg,
immunis az elmére ható varázslatokra; +4/+1/+1; S.
Hp
28
17
28
28
15
13
21
31
15
22
20
20
Oroszlán (1d12): Sz 5+2; VO 15; Tám +7/+7 karmok 1d6+2 és +7 harapás 1d8+2; +6/+6/+3; S.
Hp
24
39
20
26
30
28
32
35
34
36
25
38
Vadász (1d6): Íjász 2+1; VO 14 (kivert bőrvért, Ügy); Tám +3/+3 rövidíj 1d6 vagy +3 rövidkard
1d6+1; +4/+1/+1.
Hp
4
15
11
14
14
8
Mélyerdei baziliszkusz (1): Sz 6+1; VO 16; Tám +7 harapás 1d10+1, Spec: kővéváltoztatás, külön forgó szemek, Mászás +7, Osonás +7; +6/+3/+3; S.
Olyan, mint a hagyományos baziliszkusz, csak emlékeztet egy kaméleonra; ügyesen rejtőzik és
lopózik, magabiztosan és fürgén mászik a fákon. Függetlenül képes mozgatni a szemeit, így egyszerre két külön ellenfélre is használhatja tekintetét!
Hp
31
Türannoszaurusz (1): lásd alább (2. pont, a déli barlang)

uououououououououou
A Völgy
Sziklagyűrű: a völgyet magas, mintegy száz méteres (300 láb) kráterszerű, nagyon meredek sziklafal övezi. Már-már tökéletes kört alkot; átmérője kb. 8 mérföld (12 km vagy 120 sztadión). Számos lepidohárpia fészkelőhelye (egy-egy fészek körül, látó- és hallótávolságban általában 3d4
teremtmény köröz). A territoriális rohadékok mindent elkövetnek, hogy a meredélyről alávessék a
mászókat, majd felfalják a maradványaikat, de a völgyön belülre nem merészkednek.
A fal mászható Nehéz Mászáspróbával, mert bár sok a kapaszkodó, az állaga csalárd. Vétett
próba és egyéb biztosítékok hiánya esetén a karakter 1d8*10’-ról a mélybe zuhan. Odafent, a
hegygerincen a völgy kényelmesen körbejárható (de a hárpiákról gondoskodni kell).
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Általános jellemzők:
● Az aljnövényzet és a völgyet borító dzsungel is egyaránt buja
● Mindenfelé hemzsegnek a kis termetű majmok, rágcsálók, rovarok és madarak; az erdő éjjelnappal döngicséléstől és rikoltozástól hangos (a vízesés környékét kivéve)
● Ösvények: a térképen a szaggatott vonal egy régi, kővel kirakott, szekérnyi széles út maradványait jelöli. Az állapota rossz, de nem falta fel teljes egészében a dzsungel.
● Nyomok: a csapat a pataktól délre könnyedén felfedezheti a behemót nyomait, a láp közelében pedig a sárkányteknőcét.
Véletlen találkozások: nappal óránként, vagy minden jelentős helyszín közt megtett úton ellenőrizzük, történik-e véletlen találkozás. Az esélye nappal 1:6. Éjjel csak egyszer dobunk, de az
esély 2:6. Ha tábortüzet gyújt a parti, vagy más módon felhívja magára a figyelmet, a találkozás
esélye 3:6. A találkozást d10 határozza meg:
1. 1d20 óriás futómadár. Vakok; denevérfüleik vannak, és a rikoltásaik visszangjával tájékozódnak.
2. 2d8 óriásbéka. Zagyva emberi beszédre emlékeztető hangjuk messze megelőzi őket.
3. 2d6 hegyi kecske, pompás, szivárványszínben játszó pikkelyekkel bunda helyett.
4. 2d6 ricsajgó pókmajom; nyolc szőrös lábuk van, hálókon hintáznak, és hatalmasakat ugranak. Ártalmatlanok.
5. 2d6 kecskelábú vadász (nappal)/1d6+2 szürke rém (éjszaka)*
6. 1d2 óriás szarvasbogár. Olajos-fémes hátpáncélja teljesen immunissá teszi a vágófegyverek
ellen, a tűzsebzéseket pedig felezi.
7. 1d6 szarvas/őz. Menekülés közben apró teleportációs ugrásokat hajtanak végre. Szürkés,
gyorsan oszló füstöt hagyva maguk után minden teleportációt követően.
8. Egy sárkányteknőc rothadó teteme. A Behemót végzett vele; a mocsárban tanyázó példány
párja volt. Ez a találkozás csak egyszer következik be.
9. A Behemót. Ebből a teremtményből mindössze egy létezik.
10. Dobj kétszer és kombináld
*A kecskelábúak a nyugati teraszon lévő falu, a szürke rémek a vízesés alatti búvóhelyen lévő
fajtársaik számát csökkentik
Óriás futómadár (1d20): Sz 3; VO 13; Tám +3/+3 rúgás 1d4 és +3 csőr 1d6; +3/+1/+1; S.
Hp
12
12
7
10
12
14
12
20
17
15
13
16
12
19
12
17
14
14
20
14
Ultrahanggal tájékozódnak. Nem azonnal aggresszívek, de könnyű őket provokálni.
Óriásbéka (2d8): Sz 2+1; VO 13; Tám +3 harapás 1d8+1; Spec ugrás +2, lenyelés; +4/+1/+1; S.
Hp
10
12
7
15
10
8,
9
11
14
16
12
4
8
4
4
5
Általában a víz alatt vagy a sásban rejtőznek, majd csoportosan támadnak ellenfeleikre.
Kecskelábú vadász (2d6)/szürke rém (1d6+2): lásd alább (15. A kecskelábúak falva, ill. 25. Tó
és vízesés).
Óriás szarvasbogár (1d2): Sz
7+2; VO 16; Tám +9 harapás 4d4+2; Spec: immunis az elmét
befolyásoló varázslatokra; +7/+4/+4; S.
Hp
35
40
Olajos-fémes hátpáncélja teljesen immunissá teszi a vágófegyverek ellen, a tűzsebzéseket pedig
felezi. Ha messziről elkerülik, veszélytelen.
Behemót (1): lásd alább (20. A behemót tisztása)
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Helyszínek a Völgyben
1. Lepidohárpia fészek: nagy méretű tákolmány, benne és alatta, a fal tövében is csontok és
egyéb emészthetetlen maradványok bűzölögnek. Egy-egy fészek körül 3d4 teremtmény köröz.
Gyalázatosan rosszindulatúak; azonnal megtámadnak bármit, amit a völgyön kívül megpillantanak,
és esélyük van elejteni. Ha valakit falmászáson kapnak, megpróbálják a mélybe taszítani (színes
permet, majd harci manőver).
Lepidohárpia (3d4)*: Sz 3; VO 13; Tám +3/+3 karom 1d4 és *+3 harapás 1d6; Spec színes permet 1/nap; +1/+3/+3; KG; III. típusú kincs.
Hp
21
9
16
14
21
8
19
16
19
8
12
14
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A lepidohárpiák szárnya akár a molylepkéé, szájuk helyén csáprágó van, szemük tányérnyi mozaikszem, amelyből képesek naponta egyszer színes permet varázslatot lövellni; nincs énekük,
csak disszonáns sikolyaik.
A lepidohárpiákat valaha őrszemnek alkotta Beél Pakur; a völgyben tenyésző teremtménykísérleteit azonban féltette tőlük, így tilos volt a sziklafal belső oldalán vadászniuk. Ez a tiltás mind
a mai napig élénken él a természetükben.
2. A déli barlang: a barlang bejárata felett egy Kishart ábrázoló dombormű található (fejéket
viselő, mosolygó asszony, duzzadt mellekkel és széles csípővel, egyik kezéből víz árad, másikban
szőlőfürtöt tart), de nem lehet felismerni, amíg valami módon meg nem tisztítják a folyondároktól
és liánoktól.
A barlang belseje gy hatalmas, öblös üreg, amelybe egy pár szokatlan kinézetű, színes tollkoronában pompázó türannoszaurusz vette be magát. A barlang tele van csontokkal és egyéb maradványokkal, és dögletes bűzt áraszt. A túloldalán egy lépcsősor vezet egy teraszra, amelyen
régi parázstartók feketéllnek. Innen egy kijárat nyílik a sziklagyűrű belseje felé, amely túl szűk hozzá, hogy a türannoszauruszok beférjenek rajta.
A dinoszauruszok egyike általában a környéken vadászik (1:2 esély van rá, hogy kiszagolják a
karaktereket, de az erdős területen a karaktereknek sikerülhet gyorsabban haladni náluk), éjjelente
mindketten a barlangban pihennek, és vigyázzák egyetlen tojásukat, amit egy kénes, termálvíztől
langyos, sáros medencébe raktak. Az egyik türannoszaurusz mindenképp hátramarad vigyázni a
tojásra, csupán elriasztani próbálja a behatolókat, ha túl közel merészkednek.
Dinoszaurusz, türannoszaurusz (2): Sz 15+4; VO 18; Tám +14 harapás 6d6+4 és +14/+14 karmok 1d4+4 vagy +14/+14 taposás 1d12+4; Spec lenyelés (HM, 3d8 Hp/kör, a bestia hasfala 12-es
VO-jú és 24 Hp-je van); +13/+9/+9; S.
Hp
124
116
3. Kénes szagú búvópatak tör a felszínre a sziklagyűrű délkeleti oldalán. A karakterek ezen keresztül beszenvedhetik magukat a völgybe, de átható szagra tesznek szert, amely megnehezítheti
a rejtőzködési kísérleteiket. A víz sodrása gyors, a patakmeder csalárd, ezért a bejutás
Szabadulóművészet próbát igényel, különben 1d4 Hp sérülést szenved el a próbálkozó.
4. Tiszta vízű búvópatak tör a felszínre a sziklagyűrű délnyugati oldalán. A völgy ezen keresztül is
megközelíthető. A vízben fehér színű, íjesztő kinézetű vak gőték úszkálnak (ártalmatlanok). A bejutás itt is Szabadulóművészet próbához kötött, különben 1d4 Hp sérülést szenved el a próbálkozó.
5. Kilátópont: a völgy összes kiemelkedő struktúrája látható innen. Alant forrongó dzsungel terül
el, a közepében egy tisztáson álló, hatalmas fával, amelynek furcsa, csüngő levelei vannak. A
völgy szemközti végében a sziklafalba toronyszerű építményt faragtak, amelyet háromszemű
koponya domborműve ékít (Beél Pakur saját címere). A nyugati sziklafalon egy keskeny ösvény
fut végig, és természetesnek tűnő teraszra vezet, amin kunyhók állnak. A keleti sziklafal tövében
tisztavízű tó felszínén csillog a napfény, amelyet vízesés táplál. A völgyet patak szeli át.
Éjszaka a karakterek fényre lehetnek figyelmesek a szemközti torony ablakaiban, a nyugati
plató kunyhóiban, és a keletre fekvő mocsárban is.
6. Magtárak: három üres, egyetlen légtérből álló, omladozó torony, amelynek csigalépcső fut végig
a külső oldalán, és a tető közelében is rendelkezik egy bejárattal. A tetőn lyukak tátonganak, a
tornyok belső szerkezete rég leomlott, a maradványok a padlón hevernek. Valaha ez a völgy és a
papnők éléskamrája volt.
7. Vörös virágok: a patakpart ingoványos ezen a szakaszon. Csodálatos, bronz módjára csillogó,
széles és húsos levelű virágok tenyésznek a sekélyesben. Rettenetesen büdös van; az iszap lassan bugyog, és langyos a hőmérséklete. Vadonismeret próbával kitalálható, hogy a láp talaja itt
kénes; a rajta tenyésző lótuszvirágok pedig bódítószerek, amelyeket sikeresen tartósítva egy
kisebb vagyont – akár 2000 aranyat is! – lehet keresni egy nagyvárosban.
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A patakban egy sárkányteknőc rejtőzködik mozdulatlanul. Meglepetésszerű rohammal próbál
a csapaton rajtaütni, ha a virágok közelébe merészkednek. Jelenlétéről a sárban hagyott nyomai
árulkodnak, amelyek felfedezhetőek Nyomkeresés próbával. Valójában a tojásait védi, amelyek
szintén a forró, kénes iszapban vannak elásva, helyüket kis dombok jelzik. Pontosan ezért a sárkányteknőc megelégszik a karakterek elriasztásával. A tojásokat a csapat feláshatja; három darab
van, és darabja 200 aranyat is megérhet egy ínyencnek, vagy ezret egy varázslónak. Különlegességről van szó, amit a sárkányteknőc életében egyetlen egyszer rak.
Sárkányteknőc: Szint: 7+1, VO 18; Tám +9 harapás 3d6+2; Spec gőzlehelet (5/nap, kúpformában
forró vízgőz, 32/16 Hp, de minden újbóli használata előtt nyelnie kell a patak vizéből); +6/+3/+3; S.
Hp
64
8. Láp: éjjelente 1d6 lidércfény jelenik meg a patak nádas-bogas, iszapos túlpartján. Ezen a területen tanyázik Tharzim. (A lápban a sikeres véletlen találkozás-dobás mindig Tharzimmal eredményez találkozást, 1d6 lidércfény kíséretében, akik a halott lovagot vigyázzák.)
A láp közepén egy kőből emelt körben, kőoltáron csontváz hever, amelynek minden darabkája megvan, kivéve a koponyáját. Tharzim egész éjjel és nappal az iszamós lápot – Beél
Pakur halálának helyét – járja, és sziszifuszi munkát végez, pajzsát ásóként használva: az utolsó,
hiányzó darabját keresi a kirakósnak, ami nem más, mint maga Beél Pakur koponyája. A koponya
másutt található – ironikus módon épp a kriptában (19.), ahol Beél Pakur végső átka felélesztette a
lovagot, és arra kényszerítette, hogy összeszedje a varázsló maradványait.
Tharzim, bár rémisztő halállovagnak tűnik, alapvetően nem ellenséges – felszólítja a csapatot,
hogy segítsenek Beél Pakur koponyájának felkutatásában. Ha a csapat ezt nyíltan megtagadja,
Tharzim akkor válik ellenségessé. Elméje rendkívül zavart, csakis Beél Pakur csontvázának helyreállítása érdekli és motiválja. Ügyes próbálkozásokkal félrevezethető.
Lidércfény (1d6): Szint: 3*; VO 13; Tám +3 delejes nyaláb 1d8; Spec anyagtalan, sebzésfelfogás
5/+1, fémpáncélok nem számítanak, immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és a villámra,
képes láthatatlanná válni; +1/+3/+1; KG.
Hp
16
19
15
18
10
12
Tharzim: Szint: 8+2*, VO 20 (nagy fémpajzs, teljes lemezvért); Tám +10/+10 karmok 1d6 Egs; Spec életerőszívás
(az általa megölt emberek 1d4 körön belül lidércfényként
térnek vissza holtukból), sebzésfelfogás 5/ezüst, immunis
a hidegre és az elmét befolyásoló varázslatokra; +8/+4/+4;
TG.
Hp
53
Beél Pakur helyreállítása: Akinek sikerül a helyére
illesztenie a koponyát is, és kihúzni belőle a szeget, az
visszaadhatja az öntudatát Beél Pakurnak – immáron
lich formájában. És imádkozhat, hogy jó kedvében találja. (Erre egyébként minden esély megvan, mert épp
hiányt szenved szolgálókból.) Beél Pakur, ha nem akadályozzák meg, visszatér tornyába (24.), végez Jirellel,
megöli a szárnyas majmokat, rabigába hajtja a tornya
körül élő primitíveket, majd megpihen kitalálni, hogyan
tovább. A csapatnak esetleg megparancsolja, hogy keressék elő a legbecsesebb varázstárgyát, az Éjtükröt.
(Kthon, az Éjdémon a zsebdimenziójában őrzi Beél
Pakur filaktériáját, bár ezt nyilván nem köti senki orrára!)
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Beél Pakur, Lich: Szint: 11***; VO 20; Tám +11 érintés 1d10+bénítás (Nehéz Kitartás); Spec immunis a hidegre, az elmét befolyásoló varázslatokra, az elektromosságra és bármiféle átváltoztatásra, sebzésfelfogás 5/+1, bénító érintés, félelemaura (5. szintű vagy gyengébb lényeknek Nehéz
Akaraterő), varázslatok; Int 18; +7/+3/+7; TG.
Varázslatok: 7/6/5/5/3/2; NF 13+szint; 0: fény*2, mágia érzékelése*2, mágia olvasása*3; 1: azonosítás,
lángoló kezek, láthatatlan szolga, Tensor lebegő korongja, varázslövedék*2; 2: gondolatok érzékelése,
gyengítő sugár, lángoló gömb*2, Mel savas nyila; 3: gázforma, holtak animálása, mágia megszüntetése, tűzgolyó, villám; 4: jégfal, polimorfizáció, tűzpajzs; 5: fagyos kúp, gyilkos felhő, teleport.
Hp
53
9. Gazebo: ezt a dombocskára épített karcsú pavilont benőtte a kúszónövény, márvány járólapjai között feltört a gaz. Egy asztalka és néhány kerevet található rajta, amelynek rothadó párnáiban hemzsegnek a pondrók. A kupolás tető belsején egy részben leomlott freskó található, amely Kishar szerelmes rítusait ábrázolja a tavaszi napéjegyenlőség csillagzata alatt, egy folyó rendezett partján.
A dombocskán, a gazebótól nem messze egy furcsa, zöldes-síkos csillogású (majdhogynem
kitinszerű), mohos, sötét szikla található. Nem túl nagy, de sehol a környéken nincs hasonló. Ez
valójában a föld mélyébe ágyazódott meteorit-űrhajó csúcsa. Ha kárt tesznek benne, napok leforgása alatt regenerálja magát.
Éjszaka a gazebót őrposztnak használják a közeli tóban élő szürke rémek (1d6+2). Statisztikáikat lásd alább (25. Tó és vízesés).
10. Beomlott híd: egy régi kőhíd maradványa, két csonkja közt mintegy három méteres (10’) rés
tátong. Ugráspróbával átugorható.
11. A völgyet átszelő patak partján sűrűn nő a sás, a tiszta vízben ékszerteknősök úszkálnak.
Valahányszor a csapat átgázol rajta, az alábbiak történhetnek (ez kiváltja a véletlen találkozásdobást, ha épp az is esedékes volna). 1d12:
1. 1d2 plesiosaurus emelkedik ki a vízből, és támad a partira (sikeres Megfigyeléssel vehető
észre). Ezek élnek a nyugati tóban, tehát összesen legfeljebb két plesiosaurus támadhatja
meg a csapatot.
2. egy lápi lidérc próbálja félrecsalni a karaktereket, hogy társai (1d6) a nádasból
orvtámadhassanak.
3. 1d4 fojtóhínár lendül támadásba a patak fenekét borító dús növényzetből. Ugyanazon a helyen ez a találkozás nem ismétlődik meg többször, ha a karakterek kiirtják a fojtóhínárokat.
4. 1d6 karattyoló óriásbéka próbálkozik meg egy karakter elragadásával. Fókuszálják a támadásukat.
5. 1d8 óriás pióca próbál megtapadni az átkelő karaktereken.
6. – 12. az átkelés zavartalan.
Plesiosaurus (1d2): lásd alább (13. Totem)
Lápi lidérc (1d6+1): 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.
Hp
22
22
20
20
12
17
13
Fojtóhínár (1d4): Sz 4+2; VO 14; Tám +6 hínár 3d4+2; Spec körülfonás (HM, automatikus sebzés), immunis az elmére ható támadásokra; +6/+3/+3; S.
Hp
32
25
28
36
Óriásbéka (1d6): lásd fentebb, a véletlen találkozásoknál.
Óriáspióca (1d8): Sz 2; VO 10; Tám +2 harapás 1d6+vérszívás; Spec: vérszívás (automatikus
sebzés), immunis az elmére ható varázslatokra, sóérzékeny; +3/+0/+0; S.
Hp
10
4
8
4
4
7
8
11
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12. Külső szentély: folyondárral benőtt, ősi romok, hepehupás kövekkel kirakott, kör alakú tér, egy
parányi zikkurat és oltár áll itt – Kishar külső szentélyének maradványai. A téren egy expedíció
táborozott, de kegyetlenül végeztek velük. Sátraik cafatokban lógnak, holmijukat feldúlták, és
minden nyilvánvaló értéküket elcipelték. Az alig egy-két napos nyomok furcsa, patás élőlényekre
vallanak, és nyugat felé vezetnek (kecskelábúak). A holttestek kreol bőrű, sötét köntösöket viselő
férfiak. Testük nagy részén furcsa, tekergő tetoválás borítja őket.
A támadók az írott szöveget a jelek szerint nem tartották értékesnek – az expedíciót vezető mágus
holmija közt a csapat találhat pár szétszórt tekercset, amely az alábbi információkat közvetíti:
● A halott mágust Kecses Kalaputnak hívták
● Átutazóban jártak Dunn Knautban, amikor meghallották egy részeg barbár beszámolóját a meredek sziklagyűrűről
● Kalaputnak rögtön eszébe ötlött egy régi legenda Beél Pakurról, a boszorkánymesterről, a
“Hús Szobrászáról”, aki egy efféle völgyben lakott és alkotott
● Kalaput reménye az volt, hogy fellelheti Beél Pakur valamely elfeledett ereklyéjét, a varázskönyvét, és talán magát az Éjtükröt is
● Kalaput varázskönyve nagyrészt megsemmisült, de kisilabizálható belőle három varázslat: feledés, gázforma és jégfal.
13. Totem: Kishar, a termékenységistennő szobra. A fejét (valódi) kosszarvakkal ékítették. Bárki
megmondhatja, hogy nem része az eredetinek. A szobor hasában egy rejtett fakkban réges-régi,
poros üvegcse található, amely vörös esszenciát tartalmaz.
A kecskelábúak 6 fős csoportja egy sámán vezetésével minden alkonyatkor megeteti itt a
tóban élő két plesiosaurust, többnyire valamilyen állat húsával (a patakon való átkelésnél ugyanezek a víziszörnyek támadhatják meg a csapatot). A plesiosaurusok ezért sosem támadják meg a
sámánt, vagy a kísérőit.
Plesiosaurus (2): Sz 7+2; VO 13; Tám +9 harapás 2d8+2; Spec víz alatt Megfigyelés próba szükséges az észrevételükhöz; +7/+4/+4; S.
Hp
51
41
Kecskelábú vadászok (6) és sámán (1): lásd 15. (A kecskelábúak falva)

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
Vörös esszencia: nagyon potens életenergiát tartalmaz. Egy adag teljesen begyógyítja a sebeket
és megszünteti a tulajdonságvesztést, betegségeket, mérgezést, stb. Az ereje azonban akkora,
hogy az így meggyógyítottnak azonnal Kitartást kell dobnia, vagy nem viseli el a terhelést és szörnyethal. Egy adag esszencia 1d3 adag közepes sebek gyógyítása itallá hígítható.

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
14. Keskeny hegyi ösvény: egyik oldalán meredek sziklafal, másikon szakadék, és az egész szélessége alig tíz láb – remek hely csapdát állítani, és a kecskelábúak éppen ezt teszik. Míg rejtekükből hatan az ösvényre ugranak, elállva azt, másik hat fajtársuk, harminc láb magasan a meredek sziklafal egy repedéséből köveket görget az alant elhaladókra, lavinát indítva be. A kőlavina
sebzése 2d6, és elvétett Reflex mentő esetén a mélybe taszítja a szerencsétlen áldozatot (sikeres
mentő a sebzést is felezi). A mélybe hulló karakterek ötven lábat zuhannak a patakba, amely további 3d6 sebzést okoz. A kecskelábúak a túlélőket megpróbálják odafentről lenyilazni. A falon
rendkívül ügyesen, ugrálva mozognak, és követik a célpontjaikat, amíg tudják.
Kecskelábú vadászok (12): lásd lent (15.)
Hp
13
13
18
14
19
9

13
7

12

18
16

15
11

15. A kecskelábúak falva: A kecskelábúak megjelenése rendkívül hasonló a szatírokhoz, de primitívek és erőszakosak. Felépítésük izmos és karcsú, hátsó lábukkal a meredek falfelületeken is
gyorsan és magabiztosan futnak, és kétszer olyan nagy ugrásokra képesek, mint egy ember.
Mintegy százan élhetnek itt, kőből rakott, kupolaforma kunyhókban. Ezeknek körülbelül a fele képes harcolni. Vezetőjük Ravasz Mekhet, az Álomjáró és négy sámánja. A behatolókkal szemben
alapvetően ellenségesek, bár hajlandóak szóba elegyedni azzal, aki képes átjutni az otthonukat
védő kelepcéken és szörnyetegeken, mert tisztelik az erőt.
A kecskelábúak valaha “Belpakur”, a gonosz isten szolgálói voltak, de hitük szerint felszabadította őket a Harc Tizenkét Istene (a Tizenkét Hős, akiknek kriptája északra fekszik a falutól, és
amely szent hely és tabu a kecskelábúak számára). Úgy gondolják, a Völgy jog szerint őket illetné,
de Belpakur ördöge, az O’boo lehetetlenné teszi a biztonságos vadászatot az erdőben, és a termékenységi rítusaikhoz szükséges gyümölcsöket is igen nehéz megszerezniük a Földanya Szent
Fájáról. (A behemótról van szó.)
Ha a csapat nem tudja őket meggyőzni abszolút jóindulatáról (vagy arról, hogy a Harc Tizenkét Istenének kiválasztottjai, amit például az O’boo legyőzésével demonstrálhatnak), valószínűleg
megpróbálják őket nyílt harcban legyőzni, vagy – ha különösen veszélyesnek néznek ki – vendégszeretetet mímelve elbódítani erős altatóval mérgezett nektárral és raguval (Kitartás, -2 mindenre/alvás). Ezután bezárják őket egy kőkunyhóba, és a következő adandó alkalommal rituálisan
feláldozzák őket a plesiosaurusoknál (13.) vagy az óriásviperánál (16.).
A kecskelábúak ősei elnyomásban éltek, ezért ha harcra kerül sor, nehezen hódolnak be a
nyers erőszaknak. Ha vesztésre állnak, visszavonulnak a kriptákat körülvevő kőfal védelmébe.
Amíg Mekhet él, vízköpők nem bántják őket (az őseik emelték a védőfalat). Magukba a kriptákba
nem merészkednek.
Ravasz Mekhet, az Álomjáró: Pap 6+3**; VO 17 (állatbőrök, nagy fapajzs, Ügy); Tám +7 lándzsa
1d8+3; Spec Mászás +11 (sziklafalon gyorsan!), Ugrás +11, varázslatok; +6/+6/+9; Böl 18; TG.
Varázslatok: 5/4/4/3; NF 13+szint, 18-as Bölcsesség. 0: fény*2, mágia érzékelése, méreg érzékelése,
étel teremtése; 1: áldás, kisebb sebek gyógyítása, parancs, menedék; 2: bénítás, közepes sebek gyógyítása, megbabonázás, szellemfegyver; 3: ima, súlyos sebek gyógyítása, mágia megszűntetése.
Hp
45
Kecskelábú sámánok (4): Pap 4+2*; VO 16 (állatbőrök, nagy fapajzs, Ügy); Tám +4 lándzsa
1d8+2 vagy +4 dobódárda 1d6+2; Spec Mászás +8 (sziklafalon gyorsan!), Ugrás +8, varázslatok;
Böl 15; +3/+3/+6; TG.
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Varázslatok: 5/4/4; NF 12+szint; 0: fény*2, mágia érzékelése, étel teremtése*2; 1: áldás, kisebb
sebek gyógyítása*2, parancs; 2: közepes sebek gyógyítása*2, szellemfegyver.
Hp
23
26
25
30
Kecskelábú elit harcosok (10): Sz 4+2*; VO 16 (állatbőrök, nagy fapajzs, Ügy); Tám +6 lándzsa
1d8+2 vagy +6 dobódárda 1d6+2; Spec Mászás +8 (sziklafalon gyorsan!), Ugrás +8; +6/+3/+3; TG.
Hp
28
22
25
33
21
30
24
17
26
27
Kecskelábú vadászok (30): Sz 2+2; VO 16 (állatbőrök, nagy fapajzs, Ügy); Tám +4 lándzsa 1d8+2
vagy +4 dobódárda 1d6+2; Spec Mászás +4 (sziklafalon gyorsan!), Ugrás +4; +5/+2/+2; TG.
Hp
14
18
13
18
15
17
11
18
12
18
13
12
14
17
10
15
15
16
12
15
12
18
19
15
15
7
10
14
10
12
16. Máglya: a kecskelábúak szüntelen őrtüzet táplálnak a Harc Tizenkét Istenének “lakhelyénél”.
A máglyát minden időpillanatban 4 kecskelábú őrzi. Hajnalban, délután és késő este váltják az
őrséget. Minden hetedik hajnalon egy sámán vezetésével a törzs vadászai húsáldozatot mutatnak
be a sziklafal tövénél tanyázó óriásviperának. A kígyó hozzászokott ehhez, és soha sem megy
messze a sziklafaltól.
Az óriásvipera inkább félelmetes, mint hatékony őrző; 4:6 eséllyel jóllakott és mozdulatlanul, bár
nyitott szemmel szendereg, amikor a csapat rátalál. Álmából legfeljebb erős fájdalom zökkenti ki.
(Kivéve, ha áldozatbemutatást megelőző nap van; akkor mindig élénk.)
Óriásvipera: Szint: 8+3*; VO 14; Tám +11 harapás 2d6+3; Spec: szorítás (HM, 4d4+3/kör), méreg
(Közepes, 1d6 Egs/1d6 Egs); +9/+5/+5; S.
Hp
59
Kecskelábú vadászok (4): lásd fent (15.)
Hp
18
9
14

17

17. Kriptákat védelmező fal és kapu: tizenkét kőszobor ül rajta, amelyek síró nőket formáznak.
Ha valaki megpróbálna behatolni a kerítés mögé, kísérteties, bár kivehetetlen suttogás hallatszik,
és minden átmenet nélkül eltűnik a gyász a nők arcáról - helyére harag ül. Ha ez sem riasztja viszsza a csapatot, támadásba lendülnek. Mindegyikük képes a harcban egyszer egy maroknyi rohadásférget köpni az ellenfélre. A szobrok nem üldözik messzire a menekülőket, hanem visszatérnek őrpozíciójukba.
Kőszobrok (12): Sz 4+1*; VO 15; Tám +5/+5 karmok 1d4+1 és +5 harapás 1d6+1; Spec sebzésfelfogás 5/+1, férgek okádása (célzás +5); +5/+5/+2; KG,
Hp
19
14
21
25
27
20
17
22
21
18
19
20
Rothadásférgek: Ha az áldozat a következő cselekvését nem szánja önmaga megtisztítására, a
férgek belefúrják magukat húsába. Két körön belül kivághatók vagy kiégethetők (öszszesen 2d6
sebzést okozva), de ezután csak a betegség gyógyítása varázslat segít. Egyébként 10 percenként
1d6 Egészségvesztést okoznak, amíg az áldozat meg nem hal.
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18. Kripták: 12 van, piramisszerűen három sorba
rendezve, egymás mellé, alá és fölé a sziklafalba
vájva. Az egyik kapuja feltörve - belülről. Valójában
mindegyik kripta ugyanoda vezet, egyet kivéve.
Tizenegy kripta egy barlangcsarnokba nyílik. A
barlang falait stilizált, régi festés díszíti, amely gigászi harcot ábrázol: tizenkét harcost, akik állatok,
emberek, és azok furcsa keverékeinek seregével
szállnak szembe. Vezetőjük, egy vörös, denevérszárnyas sisakot viselő férfi egy sáskarajt idéző varázslóval harcol.
A csarnokban, falba vájt fülkékben tizenegy mumifikálódott, felpáncélozott holttest álldogál a falnak döntve. Fülkéik felett nevek: Arn, Volgern, Rikoltó
Kyar, Forik, Megtért Akheus, Guzar, Ralan, Malomkezű Koresh, Hallgatag Beron, Eld, Vikar. Egy tizenkettediknek (Tharzim) is van fülkéje, ám az üres.
A múmiák felszerelése többségében porlepte és
rozsdás. A holtak lábánál apróságokat – többnyire
Kishar szertartásos műtárgyait, díszeket, ékszereket –
hagytak tiszteletből, akik a temetkezést végezték;
összértékük 5000 at-re rúg. Az üres fülke aljában fekete vasból kovácsolt csatabárd található. Két további
mágikus holmit találhat, aki bolygatja a holtakat.

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
Tharzim fülkéjében: feketebárd: +1-es, de forgatóját fonnyasztó átok éri, úgyhogy 2d6 hónap leforgása alatt elsorvad és lidérccé válik.
Akheus, a Megtért fején: az ellentétes jellem sisakja: Ez a mágikus, de elátkozott sisak visszájára
fordítja felvevője jellemét, vagyis a törvényesből kaotikus lesz, a jóból pedig gonosz. Semlegesekre nincs hatással.
Malomkezű Koresh kezein: ez a kemény bőrkesztyű 18-as Erőt ad viselőjének. További képessége, hogy viselője bármilyen evilági anyagot képes elmorzsolni, amit rendesen a tenyerei közé
tud fogni.

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
Tharzim fülkéje mögött egy rejtett, felfalazott üreg található. A fal zúzófegyverekkel ledönthető. Belseje üres, száraz fülke, amelynek a falait alvadt vértől barna karmolásnyomok borítják. Lakója Magur, a kecskelábú; azért zárták be ide, mert gyáva módon és orvul kiharapott egy darabot
Tharzim lábszárából, amikor a hős lesújtani készült Beél Pakurra, ezzel nyerve időt a boszorkánymesternek, hogy elátkozhassa ellenfelét.
Magur ghoullá változott, és félőrült az éhségtől. Egyetlen vágya, hogy a csapat engedje szabadon, hogy táplálkozhasson. Nem annyira bolond, hogy nekitámadjon a felfegyverzett karaktereknek (hacsak nem néznek ki nagyon gyengének), és ha elengedik, nagy szenvedve beszámolhat az eseményekről, amelyek több száz éve történtek a völgyben. Beél Pakur néhai alázatos
szolgájaként nagy vonalakban tisztában van a völgy történelmével, és azt is tudja, hogy Tharzimot
élőholtként keltette fel az átok, és arra van kárhoztatva, hogy megpróbálja összerakni a boszorkánymester maradványait, és ha sikerrel jár, Beél Pakur visszatér az életbe! (Azt nem tudja, hogy
Beél Pakur maradványai hol vannak.)
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Magur, kecskelábú ghoul: Sz 2+2*; VO 13; Tám +4/+4 karmok 1d3+2+bénítás és +4 harapás
1d6+2+bénítás; Spec: bénítás (2d6 kör), immunis az elmét befolyásoló varázslatokra, Mászás +6
(sziklafalon gyorsan), Ugrás +6; KG.
Hp
14
19. A titkos fülke: a kriptákból feltűnő lehet, hogy bár kívülről 12 lezárt ajtószerű kőtömb látható
(ebből egy bentről kitörve), bentről kifelé csak 11. Ez az ellentmondás azonnal szembe tűnhet az
ajtókat bentről vizsgáló karaktereknek, de egy Megfigyelés-próba is segíthet (ha a játékosok nem
gyanakodnak, a próba Nehéz). Az utolsó kőtömb egy különálló, kicsiny fülkébe vezet. Nincs zárszerkezete; muszáj felfeszíteni vagy betörni.
Odabent a falak mellett halmokban áll az ezüst- és aranypénz és a kisebb értéktárgyak kelyhek, gyűrűk, karperecek. A kincsek között fekete kőből faragott piedesztálon egy koponya
hever, amelynek homlokába rozsdás vasszeget vertek.
A barlang levegője egy láthatatlan gázt tartalmaz, amely nehezebb a levegőnél, és lassan előgomolyog bentről. Aki belép, vagy a bejárat közelében tartózkodik, Nehéz Kitartás mentőt dobhat (1d6
Böl/1d6 Böl + spec). A gáz másodlagos hatása, hogy belélegzője a koponyát iszonytató jelenésként éli
meg, ezért újabb Nehéz Kitartást kell tennie félelem ellen, vagy rögtön menekülőre fogja.
Kincs: a barlangban lévő halom mintegy 12,000 at összértékű. De nem csak sok és nehéz,
hanem átkozott is: amikor fizetnek vele, az érméken a fej egyszerre megelevenedik, és mantrázni
kezdi: “Beél Pakur vagyok, a Gonosz! Ez az ember szentségtörő, istenkáromló és tolvaj! Kirabolta
kriptám és a világra szabadított, ezért halál rá! Halál és kárhozat, és az istenek csapása mindenkire, aki kézbe vesz!”
A koponya: Beél Pakur, a rettegett boszorkánymester koponyája. Aki a közelében van, a fülében folyton alig hallható suttogást hall: “Segíts! Beszédem van veled! Segíts, és jutalmad nem
marad el!” Ha kihúzzák a szöget, a koponya megelevenedik.
Beél Pakur arra utasítja (és ha ez nem működik, kéri) a karaktereket, hogy vigyék a testéhez. Tudja, hol esett el, ezért képes a csontjaihoz irányítani hordozóját. Magától képtelen mozogni, de tud
használni olyan varázslatokat, amelyek nem igényelnek kézmozdulatokat vagy anyagi komponenseket. Egy szarkasztikus, önző rohadék, aki elég jól ismeri a Völgy történetét (hiszen maga is alakítója
volt), de semmit sem tud a föld mélyén rejtőző meteorit-hajóról, vagy a halála után történtekről. Folyamatosan kárál és gúnyolódik, de elég intelligens hozzá, hogy ne fedje fel pontos jövőbeni terveit.
Beél Pakur koponyája: Sz 3; VO 5; Mozgás -; Támadás -; Spec immunis a hidegre, az elmét befolyásoló varázslatokra, az elektromosságra és bármiféle átváltoztatásra, sebzésfelfogás 5/+1,
varázslatok (11. szintű Varázsló); +7/-/+7; Int 18; TG.
Varázslatok: NF 13+szint; mágia olvasása*3; gondolatok érzékelése.
Hp
13
20. A Behemót tisztása: Ezen a tisztáson honol a völgy rettegett bestiája, a két krokodilfejjel rendelkező, pikkelyes óriásgorilla, amelyet a Fa őrzésére alkotott Beél Pakur. A földet mocsok és –
többnyire állati – csontok garmadája borítja. Ha épp nem portyázik, itt tartózkodik a bestia is (1:2).
Territoriális; ha nem éhes (megintcsak 1:2), megpróbálja kiűzni a behatolókat a tisztásról, de jaj
annak, aki feldühíti! A behemót pikkelyes bőre vastag és ellenálló a fegyverekkel szemben. Köszönhetően majomszerű testalkatának, ugyanolyan ügyesen mozog a fák közt, mint a földön.
A tisztáson a csonthalmok között egy természetes üreg található, amely a föld mélyére – a
meteorit-űrhajó bejáratához – vezet (lásd alább, 27.).
A Behemót: Sz 9+3**; VO 16; Tám +12/+12 karmok 1d6+3 és +12/+12 harapás 2d8+3 és +12
farokcsapás 1d12+3; Spec: marcangolás, sebzésfelfogás 5/+1, Mászás +12, Ugrás +12; +9/+9/+6; S.
Akit egyszer a behemót valamely krokodilszájába kapott (sikeres harapása egyben harci manőver is),
az ellen minden körben automatikusan sebez, amíg áldozata ki nem szabadul Nehéz erőpróbával.
Hp
69
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21. Óriási fa: semmi ehhez foghatóval nem
találkozhattak még a karakterek korábban. A
kérge olyan, akár a cserzett bőr; a levelei, mint
csüngő lebenyek, amelyekben a finom erezet
mintha vértől lüktetne. Ágain vöröslő hólyagra
emlékeztető gyümölcsök lógnak. Ahogy az
enyhe szélben ingadozik, olyan hatást kelt,
mintha lélegezne.
A fa tövében dús az aljnövényzet, ám ha
megbolygatják, állatok és emberek százainak
csontjaira bukkanhatnak a karakterek. (Beél
Pakur áldozatai.) A fa gyümölcse szenzációs,
eufórikus bódulatot okoz (egy órán át -2 minden
dobásra), de garantálja a fogantatást egy hozzávetőlegesen kompatibilis élőlénytől.
Ha a fát megvágják, sűrű, barna levet ereszt;
a környező erdőből rettenetes ordítás hangzik fel,
riadt madárrajok emelkednek a levegőbe. Az erdőből 1d4+2 körön belül a Kétfejű Behemót (20.)
ront elő, hogy megvédje a fát. A gyümölcsök leszakítása nem okoz ellenséges reakciót!
Ha a Behemót elpusztul, és a csapat tovább próbálkozik ártani a fának, 2+1d4 körön belül a felszínre törnek a Föld Férgei (lásd: 28.), és megkísérlik megvédeni a fát. Amennyiben ez bekövetkezik,
a férgek járatain át megközelíthetővé válik a fa gyökerei közt húzódó üregrendszer és a sarj is.
22. Terrakotta sereg: az ösvényt több száz mohos, gyatra állapotban lévő, agyagból formázott katona
állja el. Nagy részüket körbenőtte a dzsungel, némelyik törött vagy felborult. Egytől egyig szigorú, páncélos amazonokat formáznak, akik kezükkel megálljt parancsolnak a délről érkezőknek. (Valaha rég,
ezen a ponton csupán Kishar felkent papnői haladhattak tovább a belső szentély felé.)
23. Falu: egy szándékosan megritkított, csupán kisebb bozótosokkal és aljnövényzettel tarkított
tisztáson álló, gallyakból meg nádból készült falu. A nagyjából 80 primitív ember – Kishar Gyermekei –, akik itt élnek, rendkívül békések. Királynőként imádják Jirellt (24.). Ha valakit észrevesznek a vadleseken strázsáló őrszemeik (6) az irtáson, riadóztatják a falut, és mind pánikszerűen a
toronyba menekülnek. A tisztáson számos rejtett veremcsapda található, amelyet kihegyezett,
mérgezett karókkal tettek halálosabbá (belezuhanni 2d6 sebzés, méreg: Kitartás, 1d6 Erő/1d6
Erő). Aki megpróbál egyszerűen átvágni az irtáson, biztosan belelép egy ilyen csapdába, csupán
sikeres Reflex mentődobással kerülheti el; ha ezután sem óvakodik, 2:6 esélye van, hogy ráhibáz
még egyre, ha pedig fut, 4:6.
Ha a látogatóknak sikerül őket meggyőzni róla, hogy szándékaik békések, remek információforrások lehetnek. Az alábbi tudással rendelkeznek:
● A toronyban él az Anyaistennő, akinek a szobrai szerte a völgyben láthatóak.
● Az istennő szent majmai hoznak táplálékot az égből.
● Nyugaton élnek a kecskelábúak, akik erőszakosak és territorriálisak, és a Harc Tizenkét Istenét
imádják, akik pedig a hegy mélyében élnek (részben igaz csak; a kecskelábúak is Kishart imádják,
de a Tizenkettőben tisztelik azt, aki felszabadította őket a Gonosz, Beél Pakur rémuralma alól).
● A patak déli oldalán tanyáz O’boo, a Behemót, ami szörnyű haragjában, ezért a vadászat a
területén még a szárnyas majmoknak sem biztonságos.
● Az erdőt gonosz ördögök járják éjjelente, amiket még senki sem látott, csupán a furcsa nyomaikat. Se nem patájuk van, se nem mancsuk vagy emberi lábuk.
● Egy holdtalan éjen elragadták a szent szárnyas majmok csemetéit, és majdnem az összes
falusi gyermeket is. Dadájukat, harmadik szárnyas majmot, az öreg és bölcs Luugart megölték: testéből teljesen kiszívták az életet.
● A szent szárnyas majmok nem találták meg a szörnyetegek búvóhelyét, és éjszaka is hiába
állítottak nekik kelepcét.
● Az Istennő megígérte, hogy megbünteti az ördögöket, de ehhez türelemre és bátorságra lesz
szükség.
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24. Torony: a belseje réges-régen romba dőlt, a teteje és két felső szintje beszakadt. A falon
megmaradt födémcsonkokon fészkel 30 láb magasban két relatíve okos szárnyas majom – Uugar
és Biigar –, és valaki fából egy parányi kunyhót is ácsolt rájuk. Ebben él Jirell, a Majmok Királynője – egy nárcisztikus, gyönyörű fiatal lány, akit gyermekkorában ragadtak el a majmok a
civilizációból, és azóta Kishar Gyermekei közt nevelkedik. Jirellt Kishar istennő megtestesüléseként imádják a tornya körül élő primitívek, és maga sem vonja kétségbe isteni származását és önnön fontosságát. Párducalkatú testén kevés ruhát visel, de annál többet Kishar ékköves, aranyból
készült, rituális ékszereiből (összértéke 1200 at).
Jirell tudja, hogy éjjelente árnyak járják a völgyet, amitől minden itt lakó élőlény retteg (lásd
25.). A titokzatos teremtmények megölték egyik szárnyas majmát a háromból, míg a másik kettő
élelemért portyázott a Völgyön túl, kölykeiket pedig falusi gyermekekkel együtt az éj leple alatt elhurcolták. Hevesen ellenzi, hogy a szárnyas majmok közül akár csak egyet is átadjon a csapatnak
(aggódik a fajtájuk fennmaradásáért, plusz ők Kishar kirendelt őrzői, akik ellátják élelemmel a falusiakat és gondoskodnak az istennő földi megtestesülésének utánpótlásáról, ha meghalna).
Jirelltől megszerezhető minden információ, ami a falusiaktól. Ezen túl további információkra is szert lehet tőle tenni:
● Volt régen egy Ka-Tol nevű falusi, aki
talált egy fekete üstöt a mocsárban, és
furcsaságokat kezdett beszélni, ezért a
többiek száműzték. Nemrégen visszatért, de a mondandójára senki sem volt
kíváncsi. Azzal fenyegetőzött, hogy halált hoz a falusiakra - ezután tűntek fel a
völgyben az “éjszaka ördögei”.
● A szárnyas majmok sehol sem bukkantak az ördögök búvóhelyére, sem KaTolra, de nyugaton a kecskelábúak, délen O’boo, a Behemót miatt nem biztonságos a keresgélés.
● Keleten egy lidérc járja a mocsarat. Ha
nem háborgatják, nincs vele probléma.
● Az egyik szárnyas gorilla akár hajlandó
is lehet a csapattal tartani, ha azok előbb
visszaszerzik a csemetéket, és ezzel
megalapozzák a faj fenntartását
Ha harcra kerül a sor, a két szárnyas majom
haláláig védelmezi Jirellt, aki pedig egy Beél
Pakur kincstárából származó varázspálca
segítségével egyesével húsevő majmokká
változtatja a falusiakat, akik a tornyában kerestek menedéket. Jirell ujján hordozza Kishar
Gyűrűjét is, amivel az övéit – extrém jó viszony esetén a karaktereket is – gyógyítja.
Jirell: Sz 3+2; VO 12 (Ügy); Tám +5 kés 1d4+2; Spec polimorfizáció pálcája, gyógyító gyűrű;
+3/+5/+3; KS.
Hp
22
Szárnyas majom (2): Sz 6+2; VO 14; Tám+8/+8 karmok 2d6+2 vagy +8 harapás 2d4+2; Spec
szaggatás (két találat esetén a vértől megrészegült majomszörny további 2d6+4 pontnyi sebzést
okoz áldozatának); +7/+3/+3; S.
Hp
40
35
Beél Pakur módosított szárnyas majmainak leszármazottai nagyobbak, erősebbek, okosabbak;
képesek még az egyszerű mondaton megformálására is. Kisebb fajtársaikhoz hasonlóan megpróbálják levegőbe ragadni, majd onnan ledobni ellenfeleiket. Ennek híján éles karmaikkal támadnak.
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Húsevő majom: Sz 5+1; VO 14; Tám +6/+6 karmok 1d6+1 vagy +6 harapás 1d4+1, Spec szaggatás 2d6+2; +5/+2/+2; S.
Hp
28
22
21
34
25
31
29
26
26
27
32
31

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
Polimorfizáció pálcája (4000 at): a pálca egyetlen funkciója a polimorfizáció (1 töltet, 4d10 töltettel rendelkezik). 220 percre lehet vele húsevő majommá változtatni a célpontot.
Kishar gyógyító gyűrűje (2000 at): 4d10 töltettel rendelkező gyűrű. Minden felhasznált töltet 1d6
pontot gyógyít a megérintett lényen.

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
25. Tó és vízesés: a tavat egy, a sziklafalból előtörő keskeny vízesés táplálja. Körülbelül 30’ mély.
Valaha egy építmény állt a partján, egy kisebb sziklameredélyen, de alámosta a víz, így a nagy
része a tóba omlott. A romok belseje légbuborékot rejt; a bejárat, mint sötét üreg, jól látszik az
alámerülők számára. Ebben él Ka-Tol, a
Száműzött, és tizenöt szürke rém szolgája. A
szürke rémek közül hatan mindig a romok külső
felén, kőtömbök között rejtőzködnek, és őrködnek – a víz tökéletes közeg számukra.
A tó medrében dél felé egy másik, elöntött
barlangjárat is szemet ölthet. Egy vaskos gyökér alatt alakult ki; a Völgy alatt húzódó járatokba – a meteorit-űrhajóhoz (26.) – vezet. Ezt a
járatot használja Ka-Tol, ha például egy újabb
vörös tartályra van szüksége.
A szürke rémek háromlábú, puhatestű teremtmények a külső űrből. Agyuk a medencéjükben helyezkedik el, féregszerű törzsükből három
csáp és egy háromszemű fej-tag nő ki. Lábaik
között szoknyaszerű lebeny feszül; ezzel ügyesen, polipmódra képesek úszni. A szárazon nehézkesen mozognak, akárha alig bírnák a súlyukat (ez az evilági gravitáció mellett pontosan így is
van). Egy fémpántot viselnek a nyakukon; ez
lehetővé teszi számukra egyfajta boly-tudat kialakítását, és a lassú levitációt, amit nyomaik eltűntetésére használnak. Beszédre képtelenek; egyfajta
zizegő, rezgő hangot tudnak csak kelteni, ami
ember számára értelmezhetetlen. Három csápjuk
egyike biomechanikus sugárfegyverben, másik kézszerű manipulátorban, a harmadik szívó szájszervben végződik. Utóbbival táplálkoznak, de harcban is effektív.
A szürke rémek féltudatos drónok, ezért csak kevés tudást képesek közvetíteni a mesterüknek,
azt is csak impulzusok és felvillanó képek útján. El tudnak azonban vezetni a meteorit-űrhajó középpontjába - általában ennek a képével és szorongó-sürgető érzéssel válaszolnak a komplex kérdésekre.
A boly-tudat miatt Ka-Tol azonnal értesül róla, ha az őrszemek behatolókat érzékelnek!
Szürke rém (15): Sz 4+1*; VO 12; Tám +5 sugár vagy +5 szívó szerv 1d6+1, Spec: sugár, immunis az elmére ható varázslatokra, kétéltű, Úszás +5, levitáció 10’/kör; +2/+5/+5; SG.
Hp
31
17
23
20
20
16
16
21
19
25
21
21
25
29
29
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A szürke rém a biomechanikus sugárvetőjéből kétféle nyalábot képes vetni. Az egyik sikertelen
Kitartás mentő esetén megbénítja az áldozat lábait (1d6 kör), második találatra a karjait (1d6 kör),
harmadikra kómába ejti (1d10 óra). A másik nyaláb egyszerűen 2d6+1 sebet okoz. A szívó szervük annyit gyógyít rajtuk, amennyit sebeznek vele. Okosak, ezért nyalábaikat általában egyetlen
ellenfélre – a legveszedelmesebbnek ítéltre – koncentrálják.
Emlékeztető: a Völgyben minden találkozás, ami szürke rémekkel történik, ezt a létszámot
csökkenti!

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
A fémpánt: ha valaki a fejére helyez egy ilyen pántot, mentődobásra kényszerül (Nehéz Akaraterő), máskülönben azonnal és maradandóan eszét veszti (szellemi főjellemzői 1-re csökkennek).
Aki felülkerekedik a próbán, az becsatlakozhat a boly-tudatba. Ekkor minden, a boly-tudatban
résztvevő személy Akaratmentőt dob; aki a legmagasabb dobással győztesen kerül ki, az veszi át
az uralmat a többi felett. A mester képes a többiek érzékeit használni, és minden tag kénytelen
legjobb tudása szerint végrehajtani az akaratát. Jelenleg a tudatot Ka-Tol uralja; ha ő elveszti
uralmát, és nem kapnak egyéb utasítást egy karaktertől, a szürke rémek visszatérnek a hajójukra,
és serénykedni kezdenek a hajtóművek feltöltésén és a tisztító protokoll beindításán. (Természetesen a további támadásoktól megvédik magukat.)

== O == O == O == O == O == O == O == O == O == O == O ==
25.a. A romok bejárata: könnyen észrevehető üreg.
Levegővel van teli, és függöny alkotja ajtaját. Két
szürke rém őrködik itt.
25.b. Központi terem: itt végzi a kísérleteit Ka-Tol az
elrabolt gyerekeken és szárnyas majom-porontyokon.
Munkálatait öt szürke rém felügyeli; Ka-Tol maga is visel
a fején egy fémpántot, amit a meteorit-űrhajón talált.
Ezen keresztül gyakorolja hatalmát a szürke rémek felett.
Ka-Tol végtelenül romlott lélek volt, és végül – ki tudja,
hogyan – megtalálta a maga lételemét: szörnyű tengeri
boszorkánnyá változott.
Kísérleti eszköze egy három lábon álló szerkezet,
amelyet egy vörös tartály táplál; a völgy közepén, a föld
alá temetett meteorit-űrhajóban találta. A szerkezet képes a szervezet növekedését módosító sugarakat kibocsátani. Pontos hatása az eszköz beállításaitól és a célpont szervezetétől is nagyban függ. Ka-Tol azt reméli,
hogy ha sikerül tökéletesíteni a módszerét, képes lesz
egy akkora sereg mutáns előállítására, amivel elfoglalhatja előbb Jirell faluját, majd az egész völgyet. Amire
még nem jött rá, hogy a sugár alacsony erőfokon inkább
hátrányos deformitásokat okoz, a magas erőfok elviseléséhez viszont igen erős szervezetre van szükség (amivel a fiatalkorúak ritkán rendelkeznek).
Az eszköz kitinszerű fémből van, hat különböző erőfokozatot ismer, ez egy nyálkásan recsegő tekerőkapcsolóval állítható. Ha testrészre ráirányítják, Kitartást kell dobni, különben a testrész pillanatok
alatt elburjánzik és szétrobban (végtag esetén egy újabb, sikeres mentő vagy azonnali mágikus közbeavatkozás segíthet megúszni a sokk okozta szívleállást). Egyéb esetben a fenti táblázattal kell konzultálni. Ha nem különösen céloznak vele sehová, random kockával is eldönthető, hová csapódik be
(1d8). Bármely esetben az adott testrész természetellenes méretűre mutálódik, így a rajta viselt holminak a karakter búcsút inthet. A hatás egy adott tagon nem kumulatív, mindig a legerősebb érvényesül.
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uuuxuuuxuMuxuuuxuuu
Erősség Kitartás
NF
1

12

2

14

3

16

4

18

5

20

6

22

Fej (1)

Törzs (2-4)

-3 Karizma, vakság és -2 Ügyesség, -2 Egészsüketség
ség, burjánzó hájtömeg
-1 Ügyesség, -1 Egész-2 Karizma, beszédség, daganatok és fekéképtelenség
lyek
-1 Ügyesség, merev
-1 Karizma
izomzat
-1 Karizma, +1 Intelli- -1 Ügyesség, +1 Egészgencia
ség
-2 Karizma, +2 Intelli-1 Ügyesség, +1 Egészgencia, telepátia késég, +1 VO
pesség 30’
-3 Karizma, +3 Intelligencia, telepátia ké- -2 Ügyesség, +2 Egészpesség 30’, láthatat- ség, +2 VO
lanság érzékelése

Kéz
(5: bal, 6: jobb)

Láb
(7: bal, 8: jobb)

-2 Ügyesség, moz- Mozgás: max. 10’, mozgásképtelen végtag gásképtelen végtag
-1 Ügyesség, lehetetMozgás: max. 20’, futás
len
finommotorikus
lehetetlen
mozgás a kézzel
-1 Ügyesség

Mozgás: max 20’

-1 Ügyesség, +1 Erő

Mozgás: max. 30’, +2
Ugrás

- 1 Ügyesség, +2 Mozgás: max. 40’, +4
Erő
Ugrás

-2 Ügyesség, +3 Erő

Mozgás: max. 50’, +6
Ugrás

uuuxuuuxuMuxuuuxuuu
Az eszköz fegyverként is használható (Ka-Tol meg is teszi!), de a hordozása rendkívül nehéz – 18as erő szükséges hozzá, és hordozója maximális sebessége 20’ lehet. Amúgy normál célzás dobás szükséges, ha valaki támadni kíván vele (-4 büntetéssel, ha nem állítja először a lábaira). Az
eszköz maximum 12 összerősségű sugár kibocsátára képes, mielőtt a tartálya kiürül. A tartály instabil; tűzzel – pl. tűzgolyó – érintkezve azonnal robban (5d6 Hp, Reflex ½).
Ka-Tol: Sz 3+2*; VO 14; Tám +5/+5 karmok 1d4+2, Spec: varázslatellenállás 14, szörnyű megjelenés (látványa Kitartás, 1d6 Erő), halálos tekintet (1/nap, kóma 4:6, megfullad 2:6, majd 1d4 körön
belül 4+1. szintű tengeri zombiként éled újjá); +5/+3/+5; KG.
Hp
21
Szürke rém (5): lásd fentebb.
25.c. Zárka: a két szárnyas majomporonty, egy tucatnyi fiatal vagy kimondottan gyermekkorú ember, és néhány kómába esett, kis termetű állat raboskodik itt. Felvigyázójuk két szürke rém.
25.d. Szeméthalom: ebben a teremben tartja Ka-Tol a félresikerült kísérletek semmire sem jó
eredményeit. Deformált, kicsiny testekkel – halottakkal, vagy haldoklókkal – van tele, legalább
másfél tucatnyival. Vannak köztük kisebb termetű állatok, és valahavolt embergyermekek is. Nehéz megállapítani, miből mennyi.
25.e. Ka-Tol privát szállása. Primitíven berendezett és mocskos. Egyetlen értéket tartalmaz: egy
furcsa, fekete fémből kovácsolt üstöt. Az üst oldalát obszcén, de valahogy mégis megfoghatatlan ornamentika csúfítja. Köztük relief egy kancsót ábrázol, amiből világos folyadék, valamint egy
kezet, amelynek ereiből sötét folyadék szivárog egy üstforma dologba. Ez az eszköz az Éjtükör.
Ha vízzel kevert vért töltenek belé, az tüstént feketévé változik, és kitekint belőle egy arc, amelynek sápadtan fénylő csillagok a szemei.
Az arc – Kthon, az Éjdémon – bemutatkozik, és konstatálja hajlandóságát három kérdés
megválaszolására három balszerencséért cserébe (a kérdező karakter következő természetes
20-as dobása természetes 1-esnek minősül és valamiféle szélsőségesen kellemetlen velejárója
lesz – ezt természetesen ne áruljuk el). Egy negyedik kérdést is fel lehet tenni neki, egy lélekért
cserébe. Megkérdezni, mi az a balszerencse önmagában is kérdésnek minősül, és csupán azt a
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választ eredményezi, hogy egy nem várt pillanatban, amikor valami jó történne a karakterrel, az a
visszájára fordul majd. Bármit kérdezni az arctól kérdésnek minősül.
Az arc nem hazudik, de nem feltétlen pontos, és nem ad terjengős válaszokat. Ha megpróbálják elpusztítani az üstöt, vagy felteszik a negyedik kérdést is – amire szintén válaszol –, manifesztálódik egy fekete láng alakjában – Hatodik típusú démon –, átgázol a neki ártani próbálókon,
végez a negyedik kérdést feltevővel, majd a lelkével visszatér a túlvilágra (a karaktert nem lehet
feltámasztani!).
K’thon őrzi Beél Pakur filaktériáját, egy bordó amulettet, ami háromszemű koponyát ábrázol.
K’thon, hatodik típusú démon: Sz 8+3***; VO 22; Tám +12/+7 +1-es kétkezes kard 2d6+4 és
+11 tüzes korbács 3d6+3; Spec immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és az elektromosságra, ½ sebzés a savtól, a hidegtől és a tűztől, varázslatellenállás 17, sebzésfelfogás 10/+2, tüzes
aura, varázslatok (8. szintű varázsló); +9/+9/+9; KG.
Varázslatok: 5/4/4/2; NF 13+szint; 1: személyi bűbáj, színes permet, Tensor lebegő
korongja, varázslövedék*2; 2: lángoló gömb*2, levitáció, örök sötétség; 3: bénítás, gyorsítás, mágia megszüntetése, villám; 4: dimenzióajtó, tűzfal.
Hp
61
Ezek a démonok mágikus pallossal és tüzes korbáccsal harcolnak; ha a korbáccsal lángjaikba
húzzák áldozatukat (+5-ös manőver), az 4d6 pont sebzést szenved. Sem a korbács, sem a démon
lángjai ellen nem hatásosak a tűztől védő varázslatok vagy varázstárgyak!
26. Az űrhajó: egy meteorit csapódott réges-régen a földbe. Ennek köszönhető a Völgy kráterszerű alakja. A meteorit kőzetszerűen kemény, szerves anyagból áll, a belseje pedig biomechanikus;
a szerves technológia az egész űrhajóra jellemző. Az eltelt évszázadok-ezredek során a sérüléseit
lassan regenerálta a földben található tápanyagokból. Ha az energiatartalékait fel lehetne tölteni,
akár távozhatna is erről a világról. A hajó belső ajtajai recsegő-cuppogó hang kíséretében maguktól kinyílnak amikor valaki közel lép hozzájuk; a kivételek a szövegben említve vannak.
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26.a. Bejárat: Egy nehéz levegőjű, föld alatti terem, amelynek az egyik falát sima, zöldesen csillogó kő alkotja. Rajta egy íves, háromszögforma hasadék hívja fel a figyelmet – valamiféle ajtó. Redős, lamellás, de nincs rajta látható nyitószerkezet. Erőpróbával nyitható, illetve egy kellően hangos és zengzetes kiáltás vagy robaj is nyílásra serkenti.
26.b. Központi csarnok: néhány nyálkásan csillogó, ravatalhoz hasonlatos asztal a helyiség minden berendezése. Több járaton is elhagyható ez a terem, például a földön tátongó kerek, csúszdaszerű sötét lyukon is (a 26.h-ba vezet).
26.c. Laboratórium: félbevágott kókuszdióra emlékeztető, szőrös, nyálkás kancsók sorakoznak e
helyiség polcán. Egy falon kampókra akasztva leeresztett tömlőre emlékeztető, száraz, ráncos,
bíbor és padlizsánszín dolgok lógnak. Egy méretes asztal is található itt, amelyen a por arról árulkodik, hogy nemrégiben valami nagy dolgot elmozdítottak róla.
26.d. Raktár: a helyiségen falba süllyesztett, polcszerű üregek sorakoznak. Legtöbbjük üres,
négyben azonban vörös színű, nagyobb hátizsák méretű, szabályos tartályok vannak. A tartályok
egy speciális, földöntúli szubsztanciát tartalmaznak, amely ha hőnek vagy nyílt lángnak van kitéve,
5d6 Hp-t sebző tűzgolyó gyanánt felrobban. A tartályok oldalán sörcsapra emlékeztető szelep található; ha ezt megnyitják, bíborvörös gáz áramlik elő belőle, amelynek hatása légzés útján támadó méreg (Kitartás, összezavarás*/ájultság. *Mint a varázslat, hatóideje 5 kör. Az ájultság 1d8
órán át tart.)
26.e. Hibernációs kamrák: ennek a teremnek a falán körös-körül emberméretű, nyálkás üregek
találhatók, amelyek szélére és belső falára mintha valamiféle fehér, csillogó hab száradt volna. Az
üregek ajtaja olyan, mint a cserebogár nyitott szárnya. Mindegyik üres, összesen nyolc található itt.
A földön egy csúszdaszerű, nyálkás lyuk tátong (lefelé, a 26.f.-be vezető járat).
26.f. Hibernációs kamrák, alsó szint: akár a 26.e, amellyel a tetején lévő csőszerű lyuk köti öszsze. Itt is nyolc kamra található a falba süllyesztve, ám ebből egy zárva van; ha valaki sikeres
Erőpróbával felfeszíti a bogárszárnyszerű, nehezen és recsegve nyíló ajtaját, fehéres hab ömlik ki
belőle. Egy zavarodott szürke rém lép elő. Most, hogy magához tért, azonnal kapcsolódik a bolytudathoz, és ha Ka-Tol kezében van a kollektíva irányítása, támadásba is lendül!
Szürke rém (1): lásd fentebb (25.).
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26.g. Fegyverraktár. A falon lévő tartóállványokon furcsa, csőszerű, kitines tapintású gépezetek
sorakoznak, oldalukon fogantyúkkal, a végükön tojásdad tartályokkal és hüvelykujj vastagságú
szelepekkel. Összesen nyolc darab van belőlük. A nyugati falhoz egy hatalmas, fekete tartály van
rögzítve, oldalán csap; nem kell hozzá sok ész, hogy valaki felfedezze, a csőszerű fegyverek rácsatlakoztathatók.
A fegyverek egy lézerpisztoly tulajdonságával bírnak; a tartályaik alapesetben üresek, egy teljes töltés 30 lövésre elegendő üzemanyaggal látja el őket. 20 egységnyi töltés után azonban a
főtartályon repedés jelenik meg; ha valaki megpróbál tovább tölteni belőle, a tartály szétrobban, és
egy óriási fekete puding mászik elő belőle (a lézerfegyverek a fekete puding szöveteből állítják
elő halálos sugaraikat), és azonnal támad. Ezt a fajta fekete pudingot nem sebzi a lézer.
Fekete puding: Sz 10; VO 13; Tám +10 kocsonya 4d6; Spec kocsonya (savak, fegyverek 1-2 kör,
páncélok 1-3 kör), immunis az elmére ható varázslatokra és a lézerekre, éles fegyverek kettéosztják; +7/+3/+3; S.
Hp
53
26.h. Központi irányítóterem. Nagyrészt üres,
kupolás csarnok, tetején egy csőszerű lyukkal (a
26.b-be vezet). Minden berendezése néhány kúpforma ülőalkalmatosság; egy félgömb formájú
konzol, a közepén terebélyes, gombaforma eszközzel; valamint egy sík, szentjánosbogárként derengő zöldes “tükör” – egy képernyő.
A képernyőn négy szimbólum látható, a négy
égtájnak megfelelően. Középen karika. A gombával,
mintegy vezérlőkarral mozgatható a karika, ezzel
választani lehet a szimbólumok közül. A “menü” egyszerű, a logikája a következő (a karaktereknek nyilván a szöveges segítség nem áll rendelkezésére):
Hangvezérlés szimbólum: a képernyő egy szörcsögő hang kíséretében félrecsusszan, és egy
bevarrt szemű, hatalmas, torz arc és egy még hatalmasabb agy tárul fel mögötte, amely mintha egy
volna a terem falával. Száraz, nyöszörgő hangon szólal meg; hangjának különleges és felsőbbrendű
rezonanciáját ösztönösen érti mindenki. (Lásd alább.)
Hajtómű indítása: mély, erősödő búgás hallatszik; a terem, sőt, az egész völgy belerázkódik. Ha azonban az energiaforrás nem volt előbb feltöltve, amilyen gyorsan jött, olyan
gyorsan el is múlik. Ellenkező esetben azonban a hatás erősödik, majd 2-3 perc elteltével
az egész meteorit-hajó kiemelkedik a földből, és visszatér a csillagok közé< akár rajta
vannak a karakterek, akár nem.
Tisztítási vészprotokoll: utat nyit az igen/nem almenübe (lásd oldalt). Ha a választás
“nem”, a képernyő visszalép a főmenübe. Ha “igen”, életbe lép a vészprotokoll, kinyílik a 26.j
terem ajtaja, előlépdel belőle a “Pusztító” (skorpitron), és megkezdi minden élet megtisztítását
tízmérföldes körzetben, vagy amíg el nem pusztul.
Hozzáférés energiaforráshoz: kinyitja a 26.i. terem ajtaját, és az “energizálás indítása” menüre váltja a képernyőt. Ha a választás “nem”, visszalép a főmenübe. Ha
igen, a 26.i. terem ajtaja bezáródik (csupán Hősies Erőpróbával feszíthető fel), vészjelző szirénázás kezdődik és villogó zöld-vörös vészfények, majd 3 kör múltán
dezintegrálódik a terem aktuális tartalma. (Ezalatt a 3 kör alatt a folyamat a “nem” kiválasztásával leállítható.) Amennyiben a terem kellően erős mágikus vagy túlvilági lényt
tartalmazott (lich, démon), esetleg ereklyeszerű varázstárgyat (az Éjtükör) a
dezintegrálás pillanatában, az energiaforrás feltöltődik.
Az űrhajó hangvezérlése: a képernyő mögött élő mutáns agy szenvtelen, érzelemmentes, intellektuális lény. Az összes fentebb ismertetett funkció végrehajtására képes, és felvilágosítást is hajlandó
adni róla. Arról is be tud számolni, hogy mi történt itt - az alábbi információk szerezhetőek meg tőle:
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Egy távoli világról érkeztek, 15 gyenge akaratú szolgalény volt a legénység az “utazótesten”,
és egy “biofegyvert” szállítottak, amelynek a tesztjére készültek; nem terveztek leszállni ezen
a világon, de egy meteorit lyukat ütött a hajó oldalán, így lezuhantak.
A hajó kérge szerves és regenerálódik. Most már képes volna távozni a bolygóról, de ehhez
óriási energiamennyiségre volna szüksége, pl. egy olyan energiahordozó dezintegrálására az
átalakítókamrában, amit egy nagy hatalmú varázstárgy hordoz (alkalmas lehet például az Éjtükör, vagy a “Pusztító” energiamagja)
A Pusztító egy lezárt teremben várja az aktiválását. Ha ez megtörténik, feladata minden élőlény elpusztítása minél nagyobb körzetben: a hajó szállítmányát, legénységét, és minden
egyéb organizmust is
A biofegyver megszökött. A működése a megfelelő táplálás nélkül lassú, de ha eléri a kellő
fejlettségi szintet, a világnak ebben a formában vége szakad
A fegyver egy növényi jellegű életformának tűnik, de pusztán egy inkubátor; a gyökérzetével felszívja a környéken elpusztult, komposztálódott teremtmények alkotóanyagait (DNS-ét), amelyből
egy, az adott planétán életképes, mindenféle előnyös tulajdonságot ötvöző lényt “növeszt” a földkéreg védelmében, titokban. A teremtményeket különleges “gyümölcsével” csalja a közelébe.
Az “utazótest” alig 1-2 évezrede esett le, a teremtmény nem szabadult ki azonnal, a sarj így
még biztosan nem kifejlett, de garantáltan nem is védtelen, és pszionikus hatalma van (az
ilyesmit elsőként fejleszti ki az agyában, hogy megfelelő védelemről gondoskodhasson helyi
létformák leigázásával).
A szolgalények fülkéit valaki felfeszítette, megszakítva ezzel a hibernációjukat. Ugyanez a valaki egy boly-tudatba belépést szolgáló pántot is elvett a hajóról, és most parancsol a szolgáknak, felülbírálva az ő (a hajó) utasításait.
Szintén eltulajdonították a “biomodifikációs sugárgenerátort”.
Az agy/hajó a “küldetést” kudarcnak ítéli meg, mindössze szeretne visszatérni a világára amihez az energiaforrás feltöltése szükséges.

26.i. Energiaforrás terme: az ide vezető ajtón törhetetlen, kristályos hártyából álló ablakocska
van. Odabent egy sötét kristály található egy üres terem közepén. Az ajtó csupán a központi vezérlőegységgel, vagy Hősies Erőpróbával nyitható. Ha valaki odabent tartózkodik, amikor az energizálás aktív, menthetetlenül dezintegrálódik. (Lásd az előző pontban.)
26.j. A Pusztító kamrája: egy kitines testű, lángvetőkkel és lézerrel ellátott skorpitron pihen odabent. Ez az ajtó is csak a központi vezérlőegységgel, vagy hősies Erőpróbával nyitható, azonban
ha ez megtörténik, a skorpitron nekilát végrehajtani a feladatát: módszeresen annihilálni minden
életet a környéken, amíg el nem pusztul vagy sikerrel nem jár.
Biomechanikus skorpitron: Szint: 8+3 MAX***; VO 22; Tám +11/+11 ollók 1d10+3;
Spec lézer 1/3 kör (célzás, 4d10+ Hp, 5/nap), lángszóró 1/2 kör (20’ csóva, 3d6 Hp, Reflex ½),
immunis az elmére ható varázslatokra, ½ sebzés a fagytól, az elektromosságtól és a tűztől,
lézerdiffrakció; +9/+5/+5; S.
Hp
88
A Skorpitron ízelt acélteste rendkívül ellenálló; a rá irányított lézerek is lepattannak róla. 4d10 Hp sebzést okozó lézernyalábbal van felszerelve, ami minden harmadik körben, naponta legfeljebb öt alkalommal használható sugár típusú támadás. A lézer kisebb falakat is áttör, és az eltalált áldozatot 10’-al
hátralöki. Ez a fajta skorpitron két lángszóróval is fel van szerelve az ollói közt, amelyeket kétkörönként
képes használni. A csóvát 20’ távolságra képes vetni, és 3d6 tűzsebzést okoz (sikeres Reflex mentő
felezi). A skorpitron egyetlen Akhillész-sarka testtömege, ami megnehezíti a mozgást a szűk terekben.
A skorpitron rendelkezik a testébe ágyazódva egy vöröslő kristálygömb-forma “energiamaggal” a
hasán. Ez az eszköz alkalmas lehet a meteorit-hajó energiaforrásának feltöltésére.
26.k. Raktér: ebben a teremben szállították az idegenek a kísérleti fegyvereiket. Három hibernációs kamra volt a falon – az egyik kamra megsemmisült, amikor az űrhajó földet ért, helyén most
óriási, hegszerű képződmény található. A másik két kamra is megsérült, ezek tartalma biomasszaként hever a földön. A terem közepén volt egy padlóba épített üvegburok, ami szilánkokra tört - a
belsejében régi, száraz, halott föld található. A terem nyugati, belső falán egy repedés tátong, ami
a 26.l-be vezet.
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26.l. Raktéri bejárat: ebből az üres, zsilipszerű teremből egy természetes föld alatti üregbe vezet
egy ajtó, amelynek lamelláit a 26.a-hoz hasonlóan fel kell feszíteni, vagy kiáltással kell nyílásra
bírni.
27. Verem: a völgyben szétterültek a Szent Fa gyökerei, és számos kisebb, természetes alagút alakult
ki közöttük az idők során. Szűk, nyirkos helyekről van szó, ahol hemzsegnek a férgek és pondrók. Érdekes módon mindegyik ilyen kacskaringós alagút a meteorit-űrhajóhoz vezet, a bejárat előtti üreghez.
28. A sarj: a szent fa gyökerei között bizarr, két ember méretű, csökött testtel rendelkező, embrionális
teremtmény függeszkedik. Feje hatalmas, csaknem megkétszerezi a méreteit, és lüktető erek hálózzák
be, egy vastag gyökér pedig köldökzsinórként táplálja. A sarjról látszik, hogy fejletlen, környezetének
alig van tudatában, szemei világtalanok. Számos fejletlen szervvel rendelkezik, ami véletlenszerű és
kiterjedt rokoni kapcsolatokat mutat a Völgy élőlényeivel: pikkelyek, szarvak, patás tagkezdemények<
Beszélni képtelen, ám pszionikus képességei már így is hatalmasok.
A sarj képes telepatikus kapcsolatra lépni másokkal, bár gondolatban is csak tőmondatokat
képes formázni. Nem tudja, ki ő, hol van, vagy honnan jött, csak, hogy ki akar fejlődni és élni akar;
táplálékért esedez a behatolóknak – vér és halott testek formájában, amelyet a gyökerek elé kell
vetni. Éhsége csillapítása érdekében nem rest bűbáj-varázslatokhoz folyamodni.
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A sarj ürege alatt, a földben tanyáznak a Föld Férgei, a Fa “védelmi mechanizmusa”, amelyek
– hacsak nem végeztek már velük – vész esetén válaszolnak a sarj hívására, és megpróbálják
megvédeni őt. Segítségére van maga a fa is; összesen négy, csápszerű gyökér lendül támadásba,
ha valamely karakter elérési távolságba kerül hozzá.
Senki, még Beél Pakur sem járt sohasem ezen a helyen, és nincs is tudatában az itt élő lényeknek. Ha végeznének a sarjjal, a “szent fa” rövidesen egy új embrió lassú, évszázados növesztésébe kezd. (Kivéve, ha végeznek magával a fával is.)
A sarj: Sz 6+3*; VO 13; Mozgás -; Tám -; Spec pszionika, immunis az elmére ható varázslatokra,
láthatatlanság érzékelése; +5/-/+5; SG.
Hp
46
A sarj akarata szerint használhatja az alábbi varázslatokat, azonban mindegyik hatóidővel rendelkező varázslatából egyszerre legfeljebb egy-egy lehet aktív. 6. Szintű varázslónak számít. NF
13+szint: 1: parancsvarázs, láthatatlan szolga, személyi bűbáj; 2: bénítás, gyengítő sugár, Tahssa
ellenállhatatlan szörnyű nevetése, feledés; 3: Tahssa tébolyult tarantellája; 4: összezavarás.
A föld férgei (12): Sz 3+2; VO 15; Tám +5 harapás 2d4+2 vagy +0 savköpés 3d6; Spec: immunis
az elmét befolyásoló varázslatokra, a savra és zúzófegyverekre, savköpés, tűzérzékenység, ásás
10’; +5/+1/+1; S.
Hp
22
20
15
14
13
16
26
15
11
26
15
20
Ezek az emberméretű, sárgás, csillogó pajorok fűrészes fogakkal rendelkeznek, de veszélyesebb
a tulajdonságuk, hogy képesek savas emésztőnedvet köpni. Rugalmas testük teljesen sérthetetlen
a zúzófegyverek által, de kiszolgáltatottak a tűznek: mentődobásaik tűzolyó és hasonló varázslatok
ellen mindig sikertelennek számít.
Gyilkos gyökér (4): Sz 4+2; VO 15; Mozgás -; Tám +6 inda 1d6+2+megragadás; Spec: fojtogatás
(HM,
2d6
Hp/kör),
immunis
az
elmére
ható
varázslatokra;
+6/+3/+3;
S.
Hp
34
21
25
29
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Legal Appendix
This version of Kishar Elveszett Völgye is done under version 1.0a of the of the Open Game License, below, by
permission of Wizards of the Coast, Inc.
Notice of Open Game Content: This product contains Open Game Content, as defined in the Open Game License, below. Open Game Content may only be Used under and in terms of the Open Game License.
Designation of Open Game Content: All text containing rules-related content within this book is hereby designated as Open Game Content, subject to the Product Identity designation below.
Designation of Product Identity: The following are hereby designated Product Identity, as per section 1(e) of
the Open Game License: all artwork, illustrations and maps or other visual references, plot elements, 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 reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d) "Open Game Content" means the game mechanic and includes the
methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any
additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and
means any work covered by this License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity; (e) "Product
Identity" means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures; characters; stories, storylines, plots,
thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic
and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other
trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game
Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated
products contributed to the Open Game License by the Contributor; (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and
otherwise create Derivative Material of Open Game Content; (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in
terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as
described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.
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.
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# Vendégszerző műve
+ Angolul is megjelent

QQQ
Kishar Elveszett Völgye
alig egy-két napi járóföldre egy népes kereskedőúttól, háborítatlan vadon kellős közepén
áll egy völgy. Gyűrű alakú sziklafal veszi körül, amely természetellenesen meredek és magas, akárha kéz formázta volna. Már senki
nem emlékszik rá, eredetileg kik emelték a völgyben álló romokat,
és kik gondozták azt a csodatévő fát, amelyhez egykor messze földről érkeztek zarándokok. Kishar papnőinek neve a feledés homályába veszett – a Fa áldásos kisugárzása azonban megmaradt.
Mintegy megbabonázva, mindenféle állatok és bestiák költöztek a
Völgybe és vonzáskörébe, idővel pedig előjöttek mások is. Olyanok,
akik messzebbről érkeztek, mintsem bárki képzelné, és régebb óta
itt voltak, mint az első papnők…

Valahol,

