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Háttér 
Port d’Charmant: A Mer Cadeau mediterrán szigetcsoport ékkövének számító Perle-sziget, 
melynek kiterjedése majd 150 000 km2, messze földön híres északi kikötővárosáról, a több 
mint 5000 lakóval büszkélkedő Port d’Charmant-ról. Kedvező fekvésének köszönhetően je-
lentős átutazó- és kereskedelmi forgalommal bír. A város körül fekvő ültetvények további 
bevételi forrásul szolgálnak a település számára. 

A kikötővárostól nyugatra, alig pár mérföld távolságra egy több száz hektár kiterjedésű 
mocsár húzódik. A titokzatos láp komor és vérfagyasztó történetek színteréül szolgál. Lakói 
csak nagyritkán és akkor is csak kereskedelmi célzattal érintkeznek a városi és ültetvényes 
népekkel, de ha tehetik, messzire elkerülik a zajos és pöffeszkedő urak és hölgyek magamu-
togató világát. Ez fordítva is igaz: a városiak tartózkodnak attól, hogy a bűzös lápi útvesztő-
ben bóklásszanak, és különösen gondot fordítanak arra, hogy éjszakára minél távolabb hú-
zódjanak a mocsártól és a mélyén megbúvó rettenetes lényektől. 

Az átlag helyi ember bőre a barna valamely árnyalatában tündököl, haja és szeme 
ugyancsak sötét színű. A városban élők többsége valamelyest világosabb bőrű a mocsárban 
lakókhoz képest, tekintettel a rengeteg utazóra, akik évről évre megfordulnak a városban, a 
polgárok nagyrésze félvér. 
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Port d’Charmant két egymástól jól elkülöníthető városrészre tagolódik: a magaslatra 
emelt óvárosra, melyet manapság elhelyezkedése folytán Felső Városnak neveznek; vala-
mint a kikötő mellé épült Alsó Városra. A kőfallal körülvett Felső Városban találhatók a városi 
elöljárók hivatalai, illetve a módosabb családok kúriái és fényűző többszintes lakóházai. A 
kiskereskedő, iparos és szegényebb polgárok a cölöpkerítéssel határolt Alsóvárosban talál-
tak otthonra. Általában elmondhatjuk, hogy minél nyugatabbra haladunk az utcákon, annál 
szegényebb kerületek követik egymást és annál jobban megcsapja orrunkat a nincstelenség 
és a távolban felsejlő mocsár bűze. A többszintes bérházak látványát szép lassan düledező 
viskók sora váltja fel. 

A várost egy választott testület, a Tanács vezeti élén a polgármesterrel. Azok a városi 
polgárok, akik kellő éves jövedelmet mondhatnak magukénak, öt évente részt vehetnek a 
Tanács tagjainak megválasztásában, és maguk is indulhatnak tisztségekért. Port d’Charmant 
rendjének fenntartásáért a Tanács által kinevezett bíró és a városőrség parancsnoka felel. A 
polgármesteri tisztséget jelenleg Pierre Dejean, a parancsnokit pedig Barthelomeo Desante 
tölti be. A pár napja elhunyt Clément Fontaine bíró posztja még betöltésre vár. 
 
A Mesélőnek: Az utcákat járva a Mesélőnek többször is fel kell hívnia a játékosok figyelmét 
arra, hogy a legtöbb ház ablakában egy kislányt ábrázoló zenedoboz látható, valamint 
ugyanez a játék számos az utcán lófráló gyerek kezében is felbukkan. A zenedobozok 
Esteban mester utolsó munkái (lásd lentebb). Ha a karakterek csak úgy véletlenszerűen be-
szélgetésbe bonyolódnak a helyiekkel, a Mesélő dobjon 1d10-zel: 
 

qqqqqqqqqq 
1-2: A helyiek gyanakvók és távolságtartók, nem hajlandók hosszan beszédbe elegyedni 

idegenekkel. 
3: Egy ékszerekkel kicicomázott pocakos kereskedő zsoldosokat toboroz a sziget déli fertá-

lyába indított karavánjához. 
4: Egy testes háziasszony arról panaszkodik, hogy főzés közben egyszer csak kiugrott a 

kezéből a főzőkanál, és jól rávert a tomporára. A szomszédai is hasonló furcsa esetekről 
számoltak be. Mindenfelé életre kelt tárgyak bosszantják a békés polgárokat. 

5: Két helyi férfi panaszkodik a Kupolában székelő varázslókra. Szerintük csak bajt hoznak a 
város becsületes polgáraira. Úgy vélik, ők a felelősek a különböző furcsa jelenségekért. 

6: Egy átutazóban lévő kereskedő panaszkodik amiatt, hogy rájuk sokkal magasabb adókat 
ró ki a város, mint az ideköltöző varázslókra, pedig ahogy hallotta, azokkal sokkal több 
gondja van a helyieknek. 

7-8: Egy fiatal anya a két kislányával lelkendezik, hogy milyen pompás előadást láttak az 
alapítóatyák küzdelmeiről a Bazárban. 

9: Egy írnok panaszkodik arról, hogy mióta a bíró meghalt mindenki csak ide-oda tologatja a 
papírokat a hivatalban, és senki sem tudja, hogy kinek kéne aláírnia őket. 

10: Egy inas meséli nagy boldogan, hogy a hétvégén ellátogatott Dupuis kisasszony mesés 
panoptikumába, és csodálatos élményben volt része. 

qqqqqqqqqq 
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A Fontaine-család kálváriája 
(csak a mesélőnek) 

 
A Fontaine família Port d’Charmant alapítócsaládjainak egyike. A Suhogó Ligetből kimagasló 
Sziklahant Torony, mely a város egyik legősibb építménye és jóval a város kőfallal történő 
körbekerítése előtt is létezett, mindig is a Fontaine család birtokában volt. 

Az idők során a Fontaine dinasztia számos polgármestert és köztiszteletnek örvendő tisztvi-
selőt adott Port d’Charmant-nak. Clément Fontaine bíróként szolgálta a város polgárait. Fele-
sége Talia 21 ével ezelőtt belehalt a szülésbe. Egy ikerpárnak adott életet: egy fiúnak, 
Damiennek és egy kislánynak, Camille-nek. 

A megözvegyült bíró igyekezett mindent megadni gyermekeinek. Camille teljesen átlagos 
gyermek volt, Damien viselkedése azonban rendkívül megrémítette környezetét. Ahogy nőtt, 
egyre több jele mutatkozott erőszakos hajlamainak, mígnem egy napon az akkor nyolcéves 
Damien kicsalta húgát a sziklaszirt szélére játszani, majd a mélybe taszította. A gyilkosságnak 
egyetlen szemtanúja volt, Zoé dadus, aki az eset után nem sokkal elhunyt a várost akkoriban 
sújtó tüdővész járványban. (Napjainkban Zoé dadus lánya, Clara szolgálóként dolgozik a 
Lagarde család ültetvényén.) 

Clément eltusolta az ügyet:  
• Zoé dadust megfizette a hallgatásáért. (A dadus iszákos férje az összes pénzt elitta.) A 

bíró elhíresztelte, hogy Damien és Camille is lebetegedett, majd mindenkinek azt mond-
ta, hogy Damient elragadta a tüdővész járvány. Camille holtestét titokban bebalzsamoz-
tatta Tatiana anyóval, a lápfalvi vajákos asszonnyal, majd a padlásszobába záratta. 

• Damient a Siratók Rendjére bízta, akik végrehajtották a fiún a némító eljárást: össze-
varrták és mágikusan lepecsételték a száját. Egyedül Nicola Szószóló ismeri a fiú 
valódi kilétét. 

• Clément azt hazudta polgártársainak, hogy a lábadozó Camille-nek nem tesznek jót a vá-
rosi körülmények, különösen az nem, hogy abban a házban kell élnie, ahol az anyja és a 
bátyja meghalt, ezért vidékre költözött anyai nagyszülei birtokára. 

Mindeközben lázasan igyekezett felkutatni a módját, miként hozhatná vissza a halálból az ő 
drága kislányát. Ennélfogva, messziföldről igyekezett a városba csábítani mindenkit, aki a mágia 
tudományában valamicske hírnévre tett szert. Gyűjtést szervezett, valamint a saját vagyonából is 
jelentős összegeket áldozott arra, hogy a városba települő varázshasználók számára felépítsék 
a napjainkban Bíbor Kupola néven elhíresült épületegyüttest. 

 

r�r�r 

Két évvel ezelőtt a fülébe jutott, hogy a Bíbor Kupola egyik tudósa, Émeric Barbet különle-
ges tárgyak vizsgálatával foglalkozik. Barbet birtokában volt egy ismeretlen mágus ereklyéjének, 
egy mágikus vésőnek, amely – elmondása szerint - képes volt életet lehelni élettelen tárgyak-
ba. Barbet és Tatiana engedve a kétségbeesett apa kérésének, beleegyeztek, hogy valamilyen 
formában segítenek visszahozni az „élők” sorába a bíró akkor már majd tíz éve halott kislányát. 

Együtt felkeresték Esteban Marchand-t, az alsó városi játékmestert, és felkérték, hogy 
készítsen el egy fiatal lányt formázó humanoid gépezetet, melyet aztán a mágikus véső se-
gítségével életre keltettek, és Tatiana közreműködésével hozzákötötték a lány lelkét, melyet 
a vajákos asszony tíz évvel ezelőtt mágikus praktikái segítségével a lány holtestébe zárt. Az 
így létrejött Camille gép, mit sem sejtett saját gépi mivoltáról. Barbet mágiájával elérték, hogy 
azt higgye, az elmúlt éveket a nagyszülei birtokán töltötte a sziget déli felén. Továbbá el-
nyomták, minden olyan gondolatát, mely a saját létfenntartással kapcsolatos szükségletei 
hiánya folytán felmerülhetne benne. 
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Hogy megőrizzék a titkot, mágikus pecséttel zárták le a padlásszoba ajtaját. A szobát 
védő mágikus pecsét csak úgy oldható fel, ha mind az öt titokvédő jobbkézzel meg-
érinti az ajtót. 

Barbet látva mekkora örömet okozott a bírónak, hogy – még ha csak géptestbe zárva is 
– visszakapta a lányát, azonnal belé mart a bűntudat saját fia elvesztése miatt. A kis Samuel 
évekkel ezelőtt egy ereklyevadász túra alkalmával életét vesztette, mikor az éj leple alatt egy 
csapat ghoul támadt a táborukra. A mágus sosem bocsátotta meg magának, hogy nem tudta 
megvédeni egyetlen gyermekét. Pár hónapra rá felesége, aki nem tudta elviselni a gyász 
gyötrelmeit, önkezével véget vetett életének. (Megjegyzés: Émeric Barbet tragikus előtörté-
netét a játékosok karakterei is ismerhetik.) 

A mágus tudta, hogy milyen sokat jelentene számára, ha újra magához ölelhetné a fiát. Ép-
pen ezért elhatározta, hogy felkeresi a siratók közé száműzött Damient, és megpróbálja jó útra 
téríteni, hogy újra teljes legyen a bíró családja. Mindez persze a lehető legnagyobb titoktartás 
közepette történt. 

Barbet felkereste a Siratók Csarnokát és meghallgatásért folyamodott Nicola Szószóló-
hoz. Azt hazudta, hogy kutatásaihoz szüksége lenne egy segédre, aki nem fecsegi ki meste-
re felfedezéseit. Nicola hajlandó volt egy fiatal siratót heti három alkalomra kölcsön adni a 
varázslónak. Barbet elfogadta az ajánlatot, csupán annyi megkötése volt, hogy ő választhas-
sa ki a segédjét, és hogy mindig sötétedés után keresse fel a szállásán. A Szószóló semmi 
kivetni valót nem talált Barbet kérésében, ezért megadta rá az engedélyt. Elvezette az ifjak 
szállásához, hogy kiválaszthassa segédét. A varázsló az előre bekészített azonosító varázs-
lat segítségével könnyedén felismerte a Charles álnéven bemutatott siratóban a bíró kitaga-
dott fiát, akit végül segédjéül választott. 

 

r�r�r 
A némaságra kárhoztatott Damien számára sokat jelentettek a varázsló házikönyvtárában 

töltött esték. A siratóként leélt nyomorúságos évek után szellemi felüdülést jelentett számára, 
hogy ennyi csodálatos könyv és tekercs veszi körül, melyekbe beleáshatta magát. Nagy lelkese-
déssel vetette bele magát a mágus kutatásaiba. Bár ő maga nem rendelkezett a varázsláshoz 
szükséges rejtett képeségekkel, úgy gondolta, az itt tanultak még segítségére lehetnek az évek 
óta dédelgetett bosszúja megvalósításában. 

Sejtése hamar beigazolódott. Alig három héttel ezelőtt a varázsló bizalma jeléül beavatta 
a mágikus véső titkába, és elmesélte neki, hogy a segítségével sikerült visszahozni a húgát 
a halál tornácáról. A varázsló azt hitte, az örömhír megindít valamit a fiú lelkében, megbá-
nást tanúsít, és végre visszatérhet a családjához. Ám Damien telve volt gyűlölettel, nemcsak 
a családjával, de az egész világgal szemben is. Ellopta a vésőt a varázslótól, majd amikor az 
kérdőre vonta, a mágikus eszköz segítségével életre keltette az egyik könyvespolcát, mely 
maga alá temette az óvatlan mágust. 

Damien elhatározta, hogy bosszút áll családján, és végleg elvágja a húgát az élők világától. 
Ahhoz, hogy ezt megtehesse, be kell jutnia a mágikusan lepecsételt padlásszobába. Ezért neki-
állt módszeresen felkutatni a titokőrzőket, hogy meggyilkolja őket, és levágja egy-egy ujjukat a 
jobb kezükről. Jól megtervezte az egészet: Ha majd mind az öttől megszerezte a megfelelő ujjat, 
levágja a saját kezét is, és a helyére felvarr egy műkezet, melyet Esteban mesterrel készítettet, 
és amelybe beleszerkeszti a lopott testrészeket, majd a véső mágiájával életre kelti a szörnyű-
séges kezet, és segítségével feltöri a testvérét óvó mágikus pecsétet. 

A bosszúszomjas ifjú szerette volna őrületbe kergetni apját, mielőtt végez vele, ezért a 
következő cselt eszelte ki: Átírta a város alapítójáról szóló történetet úgy, hogy az az ő csa-
ládjuk kálváriájára utaljon, és elrejtett egy apró kis versikét a darabban, mely Esteban mester 
műhelyére irányítja a figyelmet (Lásd részletesen a Bazárnál). Titokban, arcát csuklya alá 
rejtve felkereste Esteban mestert, és egy arannyal teli erszény kíséretében átadott neki egy 
megbízólevelet és egy rajzot a húgáról, melyet ő készített. Azzal bízta meg az öreg játék-
mestert, hogy készítsen kétszáz darab olyan zenedobozt, melynek a tetején a rajzon látható 
kislányt ábrázoló figura díszeleg. A levélben kikötötte, hogy a doboz, ha felnyitják, a Vidám 
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pásztorlány énekének dallamát játssza le. (Megjegyzés: Gyerekkorukban ezt a dalt énekel-
gette Damiennek és a húgának az édesanyjuk.) Továbbá meghagyta az öregnek, hogy amint 
elkészült a játékokkal, ossza szét őket ingyen a város gyerekei között. Természetesen ellátta 
a műkéz elkészítéséhez szükséges utasításokkal is. 

Esteban belevette magát a munkába, ám miközben a kislányt ábrázoló figurákon dolgozott, 
folyamatosan emésztette a bánat, amiért felesége korai halála miatt annyira megromlott a kap-
csolata saját lányával. Amikor elkészült a megrendelt játékokkal, a Bazárban kezdte osztogatni 
őket. Tanúja volt a Damien által átírt darab előadásának, majd hallotta, amint a körülötte ugráló 
gyermekek vidáman énekelgetik az alapítóatya kislányának versikéjét. Olyannyira fülbemászó 
volt a dallama, hogy hazafelé menet azon kapta magát, halkan ismételgeti a bájos költeményt. 
Már épp lefekvéshez készülődött, amikor megértette, hogy a szöveg voltaképpen az ő műhelyé-
re utal, és máris összeállt a fejében, hogy munkájával egy gonosz bosszú eszközévé tették. 
Egyszerre kerítette hatalmába a harag, az önvád és a bánat érzése. Ekkor festette fel a feliratot 
a falra (lásd a Bazárnál). Elhatározta, hogy másnap reggel felkeresi a bírót és figyelmezteti, ám 
még aznap éjszaka betoppant hozzá Damien, és végzett vele. 

A bíró természetesen felismerte a dallamot, valamint a zenedoboz tetején látható kislányt. 
Ez okozta, hogy olyan zavartan viselkedett élete utolsó napjaiban (lásd Sziklahant Torony). 

Mivel Damien az elmúlt hetekben folyamatosan használatba vette a véső varázserejét, így a 
városban teljesen megzavarodtak a mágikus energiák. Ennek köszönhetően a legváratlanabb 
helyzetekben ébrednek öntudatra a legkülönfélébb tárgyak, melyek aztán pár perc erejéig bók-
lászni kezdenek, de olyan is előfordul, hogy rátámadnak a közelben lévő emberekre (lásd a pol-
gármester lányának esetét a Dejean kúriában). 
 
 A begyűjtendő ujjak és birtokosaik: 
Esteban mester: gyűrűsujj 
Clément: mutatóujj 
Émeric Barbet: középsőujj 
Hector: hüvelykujj 
Tatiana anyó: kisujj 
 
Az eddig gyilkosságok időrendben: 
Émeric Barbet halála: a városba érkezéstől számí-
tott 21 napja 
Esteban mester halála: a városba érkezéstől szá-
mított 8 napja 
Fontaine bíró halála: a városba érkezéstől számí-
tott 4 napja 
 
Damien: Tolvaj 3; VO 12; Tám +3 mágikus véső 1d4+2; +1/+5/+2; SG. 
Hp 12 
A mágikus véső segítségével életre kelthet tárgyakat, szobrokat, bútorokat, melyek enge-
delmeskednek a parancsainak. A vésővel közvetlenül hozzá kell érnie a célpont tárgyhoz. 
Fontos, hogy a célpont tárgy olyan legyen, mellyel abban a pillanatban más intelligens élő-
lény nem érintkezik. Vagyis hiába érne hozzá harc közben a vésővel ellenfele kardjához, 
attól a kard még nem kelne életre. Az életre keltett tárgy 1d10+5 körig marad a mágia hatása 
alatt. Előbb is megszakadhat a kötelék, amennyiben a véső tulajdonosa fél mérföldnél na-
gyobb távolságra kerül a megbűvölt tárgytól. A véső mágikus képességének életre hívása 
egy teljes harci kört vesz igénybe. 
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Felvezetés a játékosoknak 
 
Egy hónappal ezelőtt mindnyájan levelet kaptatok egy régi barátotoktól, a sötét ereklyék után 
kutató varázslótól, Émeric Barbet-tól, melyben arra kért benneteket, hogy csatlakozzatok a kö-
vetkező expedíciójához. Bár a levél elég szűkszavú volt, annyit sikerült kihámoznotok belőle, 
hogy a vén mágus valami titokzatos sötét szekta nyomába akar szegődni. A fiatalon mindig úton 
lévő Barbet jelenleg a Perle-szigetén található Port d’Charmant nevű kikötőváros előkelő negye-
dében él a helyiek által Bíbor Kupolának nevezett épületegyüttesben. 

A varázsló valami rejtélyes okból mégis azt javasolta, hogy találkozzatok a várostól délre, az 
alig kétnapi járóföldre lévő Lusta Öszvérhez címzett fogadóban. Mivel mindegyikőtök régről is-
meri Émericet és kellően megbíztok benne, ezért azonnal hajóra szálltatok és a szigetre utazta-
tok. Bő három héten át vesztegeltetek egy viharvert korvett fedélzetén, mire megpillantottátok a 
Mer Cadeau szigetcsoport ékkövét. Azonnal a találka helyszínéül szolgáló fogadó felé vettétek 
az irányt. Erős iramot diktálva sikerült egy nappal a megadott időpont előtt a Lusta Öszvérhez 
érnetek. Szállást foglaltatok, és vártátok barátotok felbukkanását. 

Két nap hiábavaló várakozás után aggódni kezdtetek. Lehet, hogy Émeric valami komoly 
dologba keveredett? Talán a levelében említett sötét szektával kerülhetett összetűzésbe? Nem 
tudni. Ám kétség sem férhetett hozzá, hogy az ügy végére fogtok járni. Vásároltatok hát egy kis 
útravalót a fogadóstól, majd erőltetett menetben végigcaplattatok a Port d’Charmant-ba vezető 
úton. Alig pár perccel ezelőtt, az ültetvények mögött, felsejlett előttetek a város távoli látképe: 
 
A Mesélőnek: 
• Még a karakteralkotás során megkérheted a játékosokat, hogy röviden dolgozzák ki az 

Émerichez fűződő kapcsolatuk előzményeit. 
• Amennyiben a játékosok karakterei korábbról nem ismerték egymást, kérd meg őket, 

hogy írják le, hogy néz ki a karakterük, és beszéltesd őket egymással, hagyd, hogy 
megosszák egymással előtörténeteiket. Erre bőven jutott idejük a hajón és Lusta 
Öszvérhez címzett fogadóban. 

• Kezdésként egy-két napra elegendő élelem és víz lehet a karaktereknél, valamint 
fejenként 25+1d20 arany. 

 

A küldetés 
 
A kaland célja, hogy a játékosok megállítsák Damien ámokfutását, és elvegyék tőle a mági-
kus vésőt. Amennyiben sikerrel járnak, a Mesélő külön jutalmazhatja a következőket: 

• ha sikerült életben tartaniuk valamelyik titokőrzőt; 
• ha Camille túléli; 

• ha legyőzik Iraklij Gvedovot, a mágiafalót (lásd a Suhogó Ligetnél). 
A kaland végén egy lehetséges folytatás mentén a játékosokat a következő erkölcsi próbatétel 
elé lehet állítani: megőrzik a vésőt, átadják a kupola mágusainak megőrzésre, esetleg magukra 
vállalják a feladatot, hogy rájönnek, miként lehet elpusztítani ezt a velejéig gonosz ereklyét. 
 

vvvvvvvbvvvvvvv 
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A mágikus véső eredete (háttér) 
 
Több mint száz évvel ezelőtt Dhur ka’Zhandornak, a Sötétség Kovácsának, sikerült megfejtenie 
egy ősi mágikus eljárást. Rájött, miként csapolhatná meg az univerzum mágikus ősforrását, hogy 
sötét hatalommal ruházhassa fel az általa készített mágikus tárgyakat. Alkotásait vérmágiával 
pecsételte meg. Hogy biztosítva legyen a szükséges vérmennyiség, maga mellé vett öt tanít-
ványt: Zulandrint, Arsanys l’Shranot, dhu’Faharst, Yvonne Syndullat, Grezsnyov Arszent. 

A tanítványok féltékenyen lesték mesterük hatalmának növekedését, és megelégelték, hogy 
legfőbb titkait nem hajlandó velük megosztani. Úgy érezték, csak vérzsákokként tekint rájuk. 
Tudták, hogy egy mágikus összecsapásban alulmaradnának Dhur ka’Zhandorral szemben, ezért 
fordítva közelítettek a kérdéshez. Kovácsoltak maguknak öt gyűrűt, melyek képesek voltak ma-
gukba szívni a tárgyakba zárt mágiát. Rátámadtak mesterükre, ádáz küzdelemben sikerült ma-
guk alá gyűrniük, ám már a harc közben kiderült, hogy a gyűrűk mágiája megköveteli a jussát: 
ahogy egyre több mágiát szívtak magukba a gyűrűk, úgy lettek egyre öntudatosabbá. A gyenge 
akaratú Zulandrin nem volt képes visszafogni gyűrűje mohóságát, és annyi mágiát szívott magá-
ba, ami elemésztette őt. Négy társa azonban kitartott, s végül sikerült megölniük mesterüket. 

Ám a Sötétség Kovácsa mindennél jobban vigyázott ereklyéire, az ő drágaságaira. Mágikus 
védelemmel látta el valamennyi alkotását. Így abban a pillanatban, amikor meghalt, az összes 
mágikus alkotása szétteleportált szerte a világba. Hiába győzték le mesterüket, a hőn áhított 
hatalomhoz vezető tárgyaknak nyoma veszett. Ám mivel minden tárgy valamelyikük vérével lett 
megpecsételve, így a megfelelő mágikus eljárások lefolytatásával képesek voltak ráhangolni 
elméjüket egyik-másik elveszett ereklyére. Ezt követően szenvedélyesen kutatni kezdték meste-
rük szétszóródott hagyatékát. 
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Nem csak a hatalomvágy hajtotta őket, hanem a kényszer is. A gyűrűik bár meghosszabbít-
ják hordozóik életét, keményen megköveteltik az árát. Időről időre az univerzum ősforrásából kell 
sötét mágiát magába szívniuk. Ezért is űzik olyan rendíthetetlenül az eltűnt ereklyéket. Hiszen 
amennyiben nem jutnak kellő időn belül elnyelésre alkalmas mágiához, a gyűrűk felemésztik a 
tudatukat. A megmaradt négy tanítvány igyekszik az árnyak között meglapulva tevékenykedni. 
Nem akarják magukra vonni a különböző hatalmasságok figyelmét, amíg kellően erősek nem 
lesznek ahhoz, hogy velük is leszámolhassanak. Kisszámú csatlósaikon keresztül próbálják be-
gyűjteni a hiányzó ereklyéket. Akik érintkeznek velük a gyűrűik után Mágiafalóknak nevezik őket. 

Huszonöt évvel ezelőtt Yvonne Syndullát elárulta az egyik csatlósa, aki az idő tájt a szerető-
je is volt. A férfit úgy hívták, Ghar ab Bendhal. A fiatal csatlóst megszédítette az ereklyék jelentet-
te hatalom gondolata. Tisztában volt vele, hogy ha a maga módján akar ereklyékre vadászni, azt 
csak úgy teheti meg, ha valamiképp sikerül helyettesítenie a Mágiafalók eljárását az ereklyék 
felkutatására. Éveken át kutatott a megoldás után, míg a Sötétség Kovácsának egyik hátraha-
gyott jegyzetében megtalálta a megoldást. A gyűrű mohóságát kihasználva rávette Syndullát, 
hogy próbálja magába szívni egy Ghryzoár kő mágikus energiáját. Ám a Ghryzoár a tükörsíkok 
mágiáját használja. Minél erősebben szívta magába a gyűrű a kő mágiáját, annál erősebben 
kapcsolódott a kő a gyűrűhordozóhoz, míg végül egy végtelen mágikus spirál jött létre, és a kő 
magába nyelte Syndullát. Ezt követően ab Bendhal, ugyancsak Dhur ka’Zhandor régi feljegyzé-
seire hagyatkozva elkészített egy eszközt, melybe beépítette a Ghryzoárt. Ettől fogva már ő is 
nyomon követhette a Syndullához kötődő eltűnt mágikus ereklyéket. 

Ám ab Bendhal nem elégedett meg azzal, hogy csak ereklyék egy kis csoportjához nyílt 
hozzáférése. Kezdeti sikereit arra használta, hogy a begyűjtött ereklyék egy részét pénzzé tegye, 
és kiépítsen egy kiterjedt hálózatot. Ezt követően kémkedni kezdett a megmaradt három Mágia-
faló és csatlósai után, hogy a hozzájuk kapcsolódó mágikus alkotásokat is megszerezhesse. Az 
ab Bendhal által létrehozott hálózat tagjait Gyűjtőkként ismerik. A legsikeresebb tagok pedig a 
világ minden pontjára kiterjedő titkos szervezet, a Szalon tagjai. 

Már majd negyed évszázada tart a Gyűjtők és a Mágiafalók rivalizálása, és még mindig 
számos ereklye vár megtalálásra. 

A véső, melyet Damien Émeric Barbet-től kaparintott meg, ugyancsak a Sötétség Kovácsá-
nak hagyatékába tartozik. Egy lerombolásra váró régi épület pincéjében találták a Felső Város-
ban. Émeric sejtette, hogy veszélyes tárgyról van szó, ezért magához vette megőrzésre és ta-
nulmányozásra (Megjegyzés: A Sötétség Kovácsának hagyatékába tartozó ereklyék használa-
tához nem kell varázshasználónak lenni. Ennek az a magyarázata, hogy az eszköz egy ala-
csonyszintű ösztönös tudatossággal bír. Egyetlen célja, hogy használatra bírja birtoklóját. Csak 
erős öntudatú emberek képesek ellenállni neki.) 

 

vvvvvvvbvvvvvvv 

Helyszínek 
1. Hárs Kapu: Port d'Charmant déli bejárata közvetlen az Alsó Városba vezet. A várfal egy 
közel tíz láb magas földsáncra felhúzott tizenhét láb magas cölöpkerítés. A fából ácsolt kapu 
olyan széles, hogy egy szekér éppen átférjen rajta. A fal tövében egy rozoga őrkalyiba áll, 
egy háromlábú kisszékkel. A kapu feletti kapubástya egy egyszerű nádfedeles fatákolmány, 
négy irányba lehajtható ablakú lőrésekkel. 
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Egyszerre mindig két városőr teljesít szolgálatot a Hárs Kapunál. Egyikük a kapubás-
tyán szobrozik, íjjal felszerelve. A másik napközben az őrbódéban üldögél a várfal tövében, 
szemmel tartva a déli út felöl érkező utazókat. Éjszakára bezárják a kaput egy vaskos ke-
resztrúddal, és mindkét őr bevackolja magát a kapubástya szélvédett zugába. 

Ha valaki kívülről közelíti meg ezt a kaput, az őr azonnal feláll a székéből. Kiveszi szájából a 
fűszálat, majd egyik kezét végig az övén lógó ólomboton nyugtatva, alaposan szemügyre veszi a 
jövevényeket. Tekintete hosszasan elidőzik mindazokon, akik a megszokottnál komolyabb fegy-
verzettel vagy páncélzattal vannak ellátva, továbbá utálkozó tekintettel méregeti azokat, akik 
öltözékük alapján jól láthatóan távolról, vagy éppen a mocsárból származnak. Nyálát összegyűjt-
ve köp egy nagyot, majd lassú, de határozott léptekkel elindul feléjük, hogy ellenőrizze őket. 

Az Alsó Városba ingyenes a belépés, viszont az őr figyelmezteti az utazókat, hogy ha 
üzleti vagy ipari tevékenységet kívánnának folytatni, engedélyt kell rá kérniük a Polgármeste-
ri Hivatalban, ami a Felső Városban található. Amennyiben letelepedési szándékkal érkez-
tek, ugyancsak be kell jelentkezniük a hivatalba. A Felső Városba idegenek és alsó városi 
polgárok csak a városőrség parancsnokának, Barthelomeo Desante-nek az engedélyével 
léphetnek be. Napközben a parancsnok többnyire az Őrségházban tartózkodik. 

Ha az utazók szállás felől érdeklődnek, a mesélő dob 1d6-tal: 
1-2: Korrupt városőrrel van dolgunk, aki Pókhasú Elezar, a helyi uzsorás embere. A Zsém-

bes Hárpiához irányítja az utazókat. 
3: Élvhajhász városőr, aki – cserébe a bordély által nyújtott kedvezményekért – a Rakoncát-

lan Fürtöket ajánlja az utazók figyelmébe. 
4: Mogorva városőr, aki bokros teendőire hivatkozva elutasítja, hogy az idegenvezető szere-

pében tetszelegjen. 
5-6: A városőr tisztességesen felvázolja az utazók lehetőségeit, eléjük tárva azok anyagi 

vonatkozásait: Zsémbes Hárpia, Rakoncátlan Fürtök, Kagylókürt. 
 

Alsó városi őrök (2): Harcos 2; VO 12 (bőrpáncél); Tám +3 bunkó 1d6+1 vagy +2 rövidíj 
1d6; +3/+0/+0; TS; 1d4 arany. 
Hp 15  15 
 

2. Bogáncs Kapu: A város keleti kapuja, mely a mocsár felé vezető poros út felett ível át. 
Egyszerű fából eszkábált boltíves kapu, bástya nélkül. A korhadt cölöpkerítés tövében mos-
lékkal és emberi ürülékkel teli csermely csordogál. Itt-ott barnás-zöldes árnyalatú futónövé-
nyek szaladnak fel a kerítés oldalán, néhol átszakítva és körbe nőve azt. A kapu mellett egy 
szemből nyitott rozoga őrbódé található. 

Egyszerre mindig csak egy városőr tengődik az elhanyagolt őrbódéban. Bárki is teljesít 
szolgálatot, szinte bizonyosan közönnyel viseltetik az arra járók iránt. Egyáltalán nem tartóz-
tatja fel a városba betérő, vagy a várost elhagyó embereket. Többnyire csak a helyi söpredék 
közlekedik ezen a kapun. Csak az keltené fel az itteni őr figyelmét, ha egy idegen vagy egy 
helyi előkelő személy haladna át a kapun. Éjszakára a kaput lezárják. 

Napközben a következő jelenet fogadja az utazókat: Az őrbódé árnyékában egy széken 
ülve, hátát a falnak vetve, szunyókál egy borostás, pocakos őr. Mellette egy bográcsban 
csendesen fortyog valami raguféleség. Néhány szakadt ruhás asszony jön befelé a kapun, 
hátukon rőzsét cipelve, kezükben kosár dugig megrakva gombával. Ha felébresztik az őrt, 
zord hangulatban találják. Egy kis aranyért cserébe megered a nyelve. Sok éve strázsál az 
Alsó Városban, különösen jól ismeri a szegénynegyedek környékét. Igyekszik nem beleártani 
magát sem a helyi keményfiúk, sem a flancos nagyurak dolgaiba. 
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3. Cikornyás Kapu: A Felső Város kijárata nevét a vaskaput közrefogó két míves bástyájá-
ról kapta. A két húsz láb magas kőmonstrumot nonfiguratív motívumok ékesítik, melyeket a 
tornyokba vésett lőrések egészítenek ki. A kapu belső két oldalát egymásba fonódó szárnyas 
nőalakokat mintázó domborművek tarkítják. Közvetlenül a kapu mellett egy kőből emelt őr-
ház található. 

Nappal a kapu belső és külső oldalán egyaránt két-két városőr tartózkodik. Éjszakára 
bezárják a kaput. Ilyenkor csak a belső két őr teljesít szolgálatot. A két bástya közül csak a 
keleti bástyát használják, a nyugati le van zárva. A keleti bástyán mindig két őr van szolgá-
latban. Az őrházban általában féltucat őr tartózkodik. Az itteni őrök fizimiskája sokkal ren-
dezettebb, mint az Alsó Városban szolgálatot teljesítő társaiké. Sokkal udvariasabban fogad-
ják az utazókat, különösen, ha azok öltözéke előkelő származást sugall. Éberségükre sem 
lehet panasz, hiszen akkurátusan feljegyzik a nevét mindenkinek, aki áthalad ezen a kapun. 
 
Felső városi őrök (10): Harcos 3; VO 14 (láncing); Tám +5 rövidkard 1d6+2 vagy +4 rövidíj 
1d6; +4/+2/+1; TS; 1d6+2 arany. 
Hp 22  13  15  14  23  14 
 15  20  9  13 
 
4. Kikötőnegyed: A parton rozoga halászkunyhók és korhadó, penészes falú raktárépüle-
tek sorakoznak. Hosszan elnyúló stégek mellett himbálóznak a kisebb egyárbocos halászha-
jók, csónakok és tutajok. A nagyobb mólók tövében pedig a több árbocos kereskedőhajókat 
ringatják az öböl hullámai. Hatalmas fából ácsolt emelőszerkezetek törnek az ég felé, me-
lyekkel a nagyobb rakományokat emelik le a korvettek fedélzetéről. Öblös hordókból és szé-
les ládákból emelt halmok láthatók mindenfelé a parton. 

Napközben szegény halászok cipelik a csónakjaikat merítőhálókkal, varsákkal és szá-
kokkal megrakva. Kereskedők hangosan üvöltöznek a rakodómunkásokkal. Tengerészek 
nótáznak miközben sikálják a hajók fedélzetét. Haszonleső koldus suhancok lesik, mit lehet-
ne ellopni. Tagbaszakadt verőlegények álldogálnak a raktárépületek bejáratainál. Időnként 
felbukkan egy-egy lézengő városőr is. 
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Amikor először járnak a karakterek nappal a kikötőben, a mesélő megemlítheti a kö-

vetkező közjátékot: Az egyik hajóról hosszú kék köntöst viselő, középkorú és zömmel aggas-
tyán férfiak egy csoportja száll le éppen. A nyomukban egy csapat szolga igyekszik lefelé hatal-
mas ládákkal. Messzi földről érkező tudósok, akik pár hónapja kaptak meghívást a nemrégiben 
elhunyt Clément Fontain bíró úrtól, hogy alakítsanak ki egy kis könyvtárat a Bíbor Kupola egyik 
nagytermében. A nehéz ládák többnyire könyvekkel és tekercsekkel vannak megpakolva. 
 
Verőlegény: Harcos 2; VO 12 (bőrpáncél); Tám +4 bunkó 1d6+2; +5/+1/-1; S; 1d4+1 arany. 
Hp 16  9  12  12  16  11 
 
5. Zsémbes Hárpia: Elsősorban a tengerészek, a helyi pórnép és az alvilági figurák közked-
velt kocsmája. Düledező falú, egyszintes, zsúpfedeles vályogház, az ajtaja felett egy rozsdás 
cégérrel. Odabent rozoga faasztalok és székek sorakoznak, egyetlen lyukacsos szúette pult-
tal. Mögötte boros és sörös hordók álldogálnak. A döngölt padlójú ivó magán viseli az állan-
dó kocsmai verekedések nyomait. Aki éjszakára is az ivóban kíván maradni, az kénytelen a 
földre leterített gyékényeken aludni. 

Pókhasú Elezar, az ápolatlan kövér kocsmáros, egy pénzéhes alak. Az ivó üzemelteté-
se mellett uzsorásként is tevékenykedik. Jól ismeri a helyi verőlegényket, akiket időnként 
felbérel pénzbehajtás céljából. Tisztában van vele, melyik városőr lefizethető, és melyiket 
jobb messziről elkerülnie. Az ivóban mindig lézeng pár tengerész, akik a történeteikkel szó-
rakoztatják a kocsma vendégeit. 

Ha a karakterek hosszabb ideig elidőznek a kocsmában, és szóba elegyednek Elezarral, 
akkor a kocsmáros megkörnyékezi őket egy pénzbehajtó munkával: Louise Fharad írnokként 
dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Szenvedélyes dominójátékos. Emiatt hatalmas tartozást 
halmozott fel, és többször is kölcsönkért Elezartól, amit ideje lenne már megadnia. Kamatokkal 
együtt összesen 250 arannyal tartozik. Mivel Elezart és verőlegényeit jól ismerik az őrségnél, így 
szüksége van olyan behajtókra, akiket beengednek a Felső Városba, mivel Fharad, tartva a 
Pókhasútól, már két hete nem hagyta el a gazdag negyedet. Az írnok napközben a hivatalban 
dolgozik, éjszakára pedig visszavonul a Suhogó Liget szélén fekvő kétszintes házába. 
 
A Mesélőnek: Amikor a karakterek a Zsémbes Hárpia környékére érnek, a mesélő dob 1d6-tal: 
1-2: A karakterek tanúi lesznek, ahogy egy fiatal suhanc ellopja egy átutazóban lévő tenge-

rész erszényét. 
3-4: Az egyik rozoga viskó előtt egy hajlott hátú vénasszony kotyvaszt valami levesfélét egy 

bográcsban. Giselle anyó fiatalon a Felső Városban dolgozott először konyhalányként, 
majd szakácsnőként. Egy félreértésnek köszönhetően űrnője elzavarta Giselle-t a háztól, 
mivel észrevette, hogy a férje érdeklődést mutat a fiatal szakácsnő iránt, és azt hitte, bű-
nös viszonyt folytatnak. Az utcára került Giselle borzasztó körülmények között tengette 
életét az Alsó Város erőszakos férfijainak kiszolgáltatva. A sorozatos bántalmazások és 
a korábbi alkalmazójától elszenvedett sérelmek végül megbomlasztották elméjét. Öreg-
korára az lett az egyetlen szórakozása, hogy a mocsárban szedett legkülönfélébb mér-
ges gombákból főzzön levest, és azt próbálja rálőcsölni az arra tévedt idegenekre. A he-
lyiek tisztában vannak vele, hogy ha nem akarnak napokig tartó hasmenésnek vagy 
egyéb kínoknak kitenni magukat, akkor muszáj messzire elkerülniük az anyó leveseit. 
Giselle megpróbálja rátukmálni a levesét a karakterekre. Ha esznek a levesből, egy na-
pon át görcsölni fog a hasuk és leveri őket a láz a lábukról (Kitartás, -4 minden dobásra). 
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5-6: Ahogy a karakterek keresztülvágnak egy szűk utcácskán, az egyik ház mögül két boros-
tás arcú fickó lép eléjük: egy alacsony, kócos férfi gunyoros tekintettel mered rájuk, ke-
zében egy tőrt forgat. Franknek hívják és ő a két fős rablóbanda esze. A másik bandita 
Harács névre hallgat. Majd hét láb magas férfi, rövidre nyírt hajjal és buldogképpel 
megáldva. Egy ólmosbotot szorongat a jobb kezében, amit időnként a bal tenyerébe 
csap, így fenyegetve a karaktereket. Megpróbálják kifosztani a kalandozókat. 

 
Tolvaj suhanc: Tolvaj 2+2; VO 12; Tám +3 tőr 1d4; +0/+5/+0; KS. 
Hp 12 
 
Frank: Tolvaj 3; VO 13; Tám +2 tőr 1d4; +2/+6/+2; SG; 1d4+2 arany, tolvajszerszámok. 
Hp 10 
 
Harács: Harcos 3; VO 10; Tám +5 bunkó 1d6+3; +6/+1/0; KG; 1d4 arany. 
Hp 23 
 
6. Rakoncátlan Fürtök: Jó állapotban lévő kétszintes kőház, az Alsó Város ismert bordélyháza, 
ahogy azt a ringócsípőjű hölgyet mintázó cégér is hirdeti. A földszinten tágas fogadó helyiség 
várja a vendégeket, hátul egy konyhával és egy nagyobb éléskamrával, továbbá a boroshordók-
kal teli pincébe vezető lejárattal. Az emeleten igényesen berendezett szobák sorakoznak, frissen 
vetett ágyakkal és faragott bútorokkal. Az ablakokban muskátlik virágzanak. 

A bordélyház névleg Alastair deVault tulajdonában áll, ám valójában vígkedélyű felesé-
ge, Luisa asszony viszi a boltot. A felszolgáló fiatal lányok többnyire vidékről kerültek Port 
d’Charmant-ba. Esténként az emeleti szobák tapintatos magányában nyújtanak „különleges” 
szolgáltatásokat a betérő fizető vendégek számára. A vendégkör többnyire a módosabb ke-
reskedők köréből kerül ki. Luisa asszony nagy gondot fordít arra, hogy senki se bánthassa a 
lányokat. Ennek érdekében néhány városőrnek árengedményeket biztosít a lányoknál így 
érve el, hogy az őrség körültekintően óvja a Rakoncátlan Fürtök biztonságát. 

Ha a karakterek közelebbi kapcsolatba kerülnek a bordély lányaival, az egyikük, Lucy 
megkéri őket, hogy vigyenek el egy kisebb összeget a nagyanyának Láptelekre. Az idős asz-
szony, Amoré nem hajlandó szóba állni az unokájával, mert rossz szemmel nézi a kicsa-
pongó életvitelét. Viszont az utóbbi években sokat betegeskedik, és emiatt már nem tudja 
rendesen ellátni magát, ezért van szüksége a pénzre. 
 
7. Kagylókürt: Egy háromszintes kőépület, a város legelőkelőbb fogadója. Cserepes teteje a 
környékbeli házak fölé emelkedik. Halványsárgára meszeltek a falai. Élénkzöld zsalugáterek 
védik ablakait. A földszint ad helyet a fogadónak, a konyhának és a kamrának, az emeleteken 
pedig a vendégek és a tulajdonos szobái foglalnak helyet. A drágább szobákban baldachinos 
ágyak és messzi vidékek fáiból faragott bútorok fogadják a vendégeket. Belül a fogadó falait tá-
voli országok porcelán tányérjai és a messziföldről idetévedt utazók által a fogadónak ajándéko-
zott vadásztrófeák ékesítik. A sarokban egy zongora áll, melyen napközben egy Maurice nevű 
fiatal férfi játszik lágy aláfestő dallamokat. Esténként pedig egy fiatal pincérnővel, Milaval kiegé-
szülve dalra is fakad, melyet a vendégek többnyire kitörő lelkesedéssel fogadnak. 

A fogadó tulajdonosa egy pödrött bajuszú piperkőc alak, Emmanuel Moitessier. Nagy 
gondot fordít arra, hogy a személyzet öltözködése is kifogástalan legyen. A fogadó vendégei 
elsősorban az átutazóban lévő előkelő kereskedők, valamint a Felső Város polgárai. Sem 
Moitessier, sem a vendégköre nem szeret keveredni az Alsó Város csőcselékével, vagy a 
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sziget más pontjáról idetévedt vidéki utazókkal. A lecsúszott vidéki ültetvényesekkel kapcso-
latban kifejezetten lesújtó véleménnyel van a sikeres vendéglátós. 

A vendégek öltözékén jó látható, hogy tehetős kereskedőkről van szó. Mindegyikük a kiné-
zete alapján ítéli meg, hogy kivel hajlandó szóba állni és kivel nem. Moitessier nem szívesen 
enged be olyanokat, akiknek öltözködése nyilvánvalóvá teszi, hogy a szegényebb néprétegekből 
származnak. Az ajtóban éjjel nappal két fegyveres zsoldos strázsál, akik Moitessier szolgálatá-
ban állnak. Bárki, aki belép a Kagylókürtbe, le kell adnia az őröknél fegyvereit. 
 
Zsoldosok: Harcos 2+2; VO 15 (gyűrűvért); Tám +4 rövidkard 1d6+4; +5/+2/+2; S; 1d6+1 at. 
Hp 19  11 
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8. Liget: Az aranysárga fürtök valósággal elborítják a liget fáinak ritkás, olajzöld ágait. Egy-
mástól azonos távolságra ültetették a 20-22 láb magas fákat. A kanyargó utak mentén sárgá-
ra mázolt fapadok sorjáznak. Gondozott virágágyások teszik barátságosabbá az összképet. 

Napközben a kereskedők szekerei és a hordárok kézi taligái zötyögnek át a fák árnyé-
kában egyenesen a Bazár felé. Fiatal párok andalognak kézen fogva egymásban és a virá-
gokban gyönyörködve. Gyerekek ugrándoznak a virágágyások között. Minden napszakban 
járkálnak városőrök a Liget ösvényein. 

Amikor a karakterek először járnak nappal a Ligetben, a mesélő megemlítheti a kö-
vetkező közjátékot: Egy szekér tart komótosan a nyugati városrész felé. A bakon egy hófe-
hér nadrágot és felöltőt viselő fekete férfi ül. Egy melankolikus dallamot csihol ki szájharmo-
nikájából. A szekér mellett félmeztelen, fehérre meszelt bőrű nők ropják vad táncukat, ke-
zükben csörgők. Szájuk összevarrva, csakúgy mint a szekér mögötti férfiaké, akik kopott 
szürke köntösbe bújtak, és füstölőt ringatnak kezükben. A szekér hátulján egy koporsó zöty-
kölődik. A Ligetben lődörgő emberek megállnak és érdeklődve figyelik a menetet. Ha a ka-
rakterek megkérdezik valakitől, hogy miféle furcsa szertartásnak lehetnek tanúi, akkor a he-
lyiek elmondhatják nekik, hogy a siratók menetét látják. Egy halottat visznek a Siratók Csar-
nokába, hogy előkészítsék testét a temetésre. 

Ha napközben erre járnak a karakterek, a mesélő dobjon 1d6-tal: 
1-2: A gyerekek játék közben azt a kis dalocskát éneklik, amit a Bazárban látható 

színdaraban Basil lánya énekel (lásd lentebb a Bazárnál). 
3: Egy fiatal rikkancs kölyök a Panoptikumot reklámozza: "Férfiak és asszonyok! Ilyen cso-

dában még nem volt részetek! Jöjjetek Dupuis kisasszony rejtélyekben gazdag panopti-
kumába, és nézzétek meg testközelből a gaz Ludovic és a bátor Basil élethű képmásait!” 

4: Egy helyi pék, Abraham Charton vadul gesztikulálva szónokol egy padon állva a körülötte 
összegyűlt alig egy tucat bámészkodónak. Arról beszél, hogy a sok furcsaság, ami mos-
tanában a városban történik (az életre kelt tárgyak esete) egyértelműen a Bíbor Kupolá-
ban székelő idegen sarlatánok műve, és felszólítja a polgármestert, hogy mielőbb űzze 
el a városból ezeket a „nem kívánatos elemeket”. 

5-6: Az egyik bokor tövében egy fiatal férfi holteste fekszik, amit egy szaglászó kóborkutya 
vett észre. Jól láthatóan a férfit mellkason szúrták. Valamikor a múlt éjszaka folyamán. Az 
öltözéke alapján vidéki kispolgár lehetett. Se erszény, se táska nem volt nála. A mellénye 
belső zsebében viszont egy levél található, amire ráfolyt a vér, de azért még így is olvas-
ható: „Drága Estebanom, az irántad érzett olthatatlan vágy meggondolatlanságokra ragad-
ta szeszélyes női lelkemet. Belé sajdult a szívem, ha arra gondoltam, hogy a következő 
tavaszig nem láthatom igéző mosolyodat. Nem várhattam addig, míg a férjem újra útnak 
indul. Cselekednem kellett. Szerencsére az utóbbi években visszatérő gyomorbántalmak 
kínozták, ezért nyaklóra döntötte magába a csiperkoró teát. Tálcán kínálta fel számomra a 
megoldást. Pár héten át csörgőláncfű főzetet kevertem a teájába. A hatás nem is váratott 
magára. Egyre jobban gyengélkedett, míg végül egyik éjszaka, nem sokkal azután, hogy 
magához vette a lefekvés előtti teáját, a szíve felmondta a szolgálatot. Megözvegyültem. 
Már semmi sem állhat szerelmünk útjába. Szabadulj meg attól a fruskától, és jer hozzám 
Port d’Charmant-ba, amilyen gyorsan csak lehet, hogy végre teljes legyen örömöm. A Te 
szerető kedvesed, Olivia.” A Mesélőnek: Esteban egy vidéki ficsúr volt, aki elcsavarta 
Olivia Delcroix, a gazdag felső városi kereskedő, Pierre-Antoine Delcroix feleségének a 
fejét. Többnyire akkor találkoztak, amikor Esteban felutazott vidékről az ottani ültetvénye-
sek megbízásából. Olivia nem bírta tovább, hogy csak titokban találkozhatnak, ezért 
megmérgezte férjét, hogy együtt lehessen a szeretőjével. Ám Esteban is házas volt, egy 
vidéki módosabb paraszt lányát vette feleségül, hogy legyen miből fedeznie kicsapongá-
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sait. Amikor megkapta Olivia levelét, azonnal szedelőzködött és a feleségével a városba 
indult, hogy ott telepedjenek le. A feleségének, Josette-nek azt hazudta, hogy egy keres-
kedő mellett kapott intézői állást, és ezért kell a városba költözniük. Ám Josette megtalálta 
a férjénél Olivia levelét, és hirtelen haragjában meggyilkolta férjét. Elhatározta, hogy a 
szeretőjével is végezni fog. Keresi a lehetőséget, hogy az asszony közelébe férkőzzön. 
Jelentkezett hozzá mosólánynak. 

 
9. Siratók Csarnoka: Egy hatalmas, ablaktalan kupolás kőcsarnok, ami messze kimagaslik 
a fabódék sűrűjéből. Vastagon fehérre meszelt falai rendkívül elütnek a környéken mindent 
megülő mocsoktól. Díszes bronzkapuján egy morcos tekintetű férfi látható, körülötte tánc-
mozdulatokba merevedett ledér öltözetű hölgyek. A lábánál kegyelemért könyörgő férfiak és 
nők vergődnek. 

Az összevarrt szájú siratók nappal a Siratók Termében készítik elő a holtakat. Éjszaká-
ra visszavonulnak a hálókörleteikbe, amiből van egy külön a férfiaknak és külön a nőknek. A 
siratók vezetője a Szószóló, az egyetlen, akinek nincs összevarrva a szája, és akit mindig 
kívülről választanak a köpenyátadási ceremónia keretében. Ő beszélhet a nevükben, és má-
giája segítségével ő avatja fel az újakat, és táplálja az összevart szájú tagokat. Jelenleg Ni-
cola Soyer tölti be ezt a tisztséget. 

A csarnok éjszakára zárva van. Napközben mindig két sirató vigyázza a bejáratot. Nico-
la Szószóló nem szereti a látogatókat, a csarnokba csak a gyászoló hozzátartozóknak enge-
dik a belépést. Az őrök írótáblákat hordanak maguknál, de csak végszükség esetében hasz-
nálják. Egyébként minden sirató kerüli az érintkezést a kívülállókkal. 
 
Siratók: Harcos 1; VO 11; Tám +1 bunkó 1d6+2; +2/+0/+0; TS. 
Hp 10  7  6  7  5  6 
 7  5  2  3  8  9 
 
Szószóló: Varázsló 5; VO 10; Tám +2 tőr 1d4; +1/+1/+7; TS; 2d6 arany; pecsétgyűrű. 
Varázslatok: 0: trükk, mágia érzékelése, fény, mágia olvasása; 1: félelem okozása, sokkoló 
érintés, védelem a gonosztól, 1 varázslövedék; 2: kopogtatás, pókháló, szélroham. 
Hp 17 
 
10. Panoptikum: Egy kétszintes cseréptetős kőépület. A kíváncsi szemek elől vastag bordó 
sötétítő függönyök takarják el a termeket. A zegzugos szobák rejtekében különböző viasz-
bábuk sorjáznak. Egyesek híres elődöket mintáznak, mások pedig mitológiai alakokat. 

A panoptikum üzemeltetője és a viaszbábuk megálmodója és készítője Laurine Dupuis 
kisasszony, aki felvette az édesanyja nevét, miután elhidegült apjától, a játékgyártó Esteban 
Marchand mestertől. Laurine alig két éve nyitotta meg különös múzeumát. Többnyire utca-
gyerekeknek és szegény sorból származó fiataloknak ad munkát. Rikancsai napközben a 
Liget, a Bazár és a fogadók környékén hirdetik látványosságait. 

Dupuis kisasszony majd egy évtizedig távol volt a szigettől, így könnyen el tudja titkolni 
rokonságát Esteban mesterrel. A Siratók jegyzékében persze szerepel, hogy ő fizette ki a 
nemrégiben elhunyt Esteban mester temetési költségeit. 
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A történet egy bizonyos pontján, amikor a mesélő úgy látja jónak, életre kelthet pár viasz-
bábut, akiket a városra ereszthet, ezzel gyanúba keverve Dupuis kisasszonyt. Dobj 1d6-tal: 
1: Ludovic viaszbábuja és két mocsári vadász bábuja kelt életre. 
2: Három farkast mintázó viaszbábu kelt életre. 
3: Basil és két korábbi polgármester bábuja kelt életre. 
4-6: Három városi polgárt mintázó viaszbábu kelt életre. 
 

Életre kelt humanoid viaszbábu: Sz 2+2; VO 9; Tám +4 ököl 1d4+2; immunis az elmére 
ható varázslatokra; +5/+0/-2; S. 
Hp 15  17  20  8  11  13 
 17  14  10 
 

Életre kelt farkas viaszbábu: Sz 2+1; VO 12; Tám +3 fogak 1d4+1 és +3 karmok 1d4+1; 
Spec immunis az elmére ható varázslatokra; +4/+1/-2; S. 
Hp 16  20  12 
 

11. Bazár: Óriási házméretű sátrakkal és pavilonokkal tarkított tér a város szívében. A legkü-
lönbözőbb színekben pompázó sátrak hívogatják az érdeklődő kuncsaftokat. Nem csak ke-
reskedők árulják portékáikat, hanem messzi földről érkező mutatványosok és színészek is itt 
szórakoztatják a nagyérdeműt. A fából ácsolt színpadokon harsányan szónokló vagy daloló 
előadók vonzzák magukhoz a látogatók tekintetét. Olykor egy-egy különös állat is felbukkan 
ketrecben vagy pórázon vezetve. 

Napközben a helyi polgárok mellett, kereskedők és komédiások lepik el a teret. A bá-
mészkodó tömegben gyakran felbukkannak az alsó városi zsebtolvajok is, ezért gyakorta 
járőröznek errefelé a városőrség tagjai. Éjszakára a tér elcsendesedik, és mindenki vissza-
húzódik a sátrak vagy a fogadók biztonságot nyújtó falai mögé. 

Amikor a karakterek először járnak a Bazárban, a mesélő megemlítheti a következő 
közjátékot: A karakterek megtekinthetnek egy utcai színielőadást, ami egy az alapítók idejé-
ből származó történetet dolgoz fel. A darab Basil Chauveau családjának kálváriájáról szól. A 
lánya kivételével minden gyermeke és a felesége is meghal Ludovic, a gonosz járványt elter-
jesztő mocsári őslakó vajákos mesterkedése miatt. A záró jelenetben elhangzik kislánya, 
Sybill szájából a híres mondóka: 
Arra indulj hát kíváncsi vándor, leld meg utad 
Fölötted a két út egymásba futva célodra mutat 
Igazság emelkedék a magasba a magányos bércen 
Úri mulatság várja a kufárokat a kagyló melegében 
Élvezetre lelsz a mindig pajkos fürtök kebelében 
Lelked veszted a néma bábok üres tekintetében. 

A versike utolsó négy sora egy meghatározott helyre mutat a városon belül: Sziklahant 
Torony, Kagylókürt, Rakoncátlan Fürtök, Panoptikum. Ha, ahogy azt a második sor sugallja, 
összekötik a várost ábrázoló térképen a Sziklahant Tornyot a Rakoncátlan Fürtökkel, a 
Kagylókürtöt pedig a Panoptikummal, a vonalak metszéspontjában egy alsó városi három-
szintes bérházat fognak találni, melynek a pincéjében élt és dolgozott Esteban Marchand 
mester, a játékkészítő. A színdarabot egy régi változat alapján Damien Fontaine dolgozta 
át: úgy írta át a darabot, hogy a végén ne a fiú, hanem a kislány maradjon életben, és ő írta 
a kislány által énekelt mondókát, hogy a darab felidézze annak a férfinak az emlékét, aki 
nagyban hozzájárult az ő kitagadtatásához. Damien alig két héttel ezelőtt hagyta ott a darab 
kéziratát a társulat vezetőjének, Louis Marat-nak a sátra előtt. Azóta a darabot nagy sikerrel 
játszák. Különösen a gyerekek szeretik Sybill mondókáját. 
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Ha a karakterek utánanéznek a Polgármesteri Hivatalban található levéltárban, akkor 
azt találják, hogy a valóságban nem Basil lánya, hanem Basil fia, Nathan maradt életben. A csa-
lád azóta férfiágon kihalt, de női ágon számos utódjuk megtalálható a városi előkelőségek között. 
Többek között a polgármester is ükanyai ágon kapcsolódik a Chauveau családhoz. 

Esteban Marchand mester műhelye egy háromszintes bérház pincéjében található. A 
pincébe közvetlenül az utcáról nyílik a bejárat. Apró kis ablakokon keresztül árad be a fény a 
dohos műhelybe, melynek ajtaja könnyedén nyitható. Néhány lépcsőfokot kell csak lefelé 
megtenni, hogy elérjük a döngölt földpadlót. Egy ruhásszekrény, egy dolgozóasztal és egy 
rozoga ágy fogadja a betérőket. Mindenfelé szerszámok, festékes bödönök és félkész játé-
kok hevernek. Az asztal hemzseg a különböző vázlatoktól, többek között a kislányt ábrázoló 
zenedobozról készült skiccektől. Egy fal mellett lévő láda tele van zenedobozokkal. Az ágyra 
ledobva egy papiros található, amin Sybill mondókája olvasható. A falra valaki remegő kéz-
zel a következő feliratot festette: „Az igazságot látni kell, nem hallani.” 

Ha a karakterek érdeklődni kezdenek a bérházban a játékkészítő felöl, a nagyszakállú 
gondnok, Georg Amirault úr elmeséli, hogy bő egy hete holtan találták az idős mestert, va-
lószínűleg rosszul lett és beverte a fejét. Ez okozhatta a halálát. A mesélő dobjon 1d6-tal. 
1-4: A gondnok panaszkodik, hogy amikor rátaláltak a holttestre, szomorúan kellett konsta-

tálniuk, hogy a patkányok megelőzték őket, mivel lerágták szegény öreg jobb kezéről a 
gyűrűsujját. 

5-6: A gondnok megemlíti, hogy mennyire megviselt mindenkit Esteban halála. Az egy éve meg-
özvegyült Olivia asszony, aki a padlástérben bérel szállást, azóta is csak sírdogál. A néhai 
férje, Eric Colbert zöldségárusként dolgozott a Bazáron. Egy tragikus baleset áldozata lett, 
elütötte egy szekér, mely egy megbokrosodott ló miatt belehajtott a vásári tömegbe. Az 
egyedül maradt ötven év körüli asszony kénytelen volt olcsóbb szálásra költözni, így került a 
bérház padlástérbe. Sokszor látták a ház előtt beszélgetni Esteban mesterrel. (A Mesélő-
nek: Ennek a történetelemnek a célja a játékosok megvezetése: amennyiben a karakterek 
megtalálták a Ligetben lévő holttestet és olvasták a nála lévő levelet, akkor ez a szál, a név-
azonosság miatt, félreviheti a játékosokat.) Olivia asszony, ha faggatják, elmeséli, hogy 
Esteban mester a halála előtti héten nagyon zárkózott volt. Ha kérdezte, mindig csak valami 
fontos megbízatásról hablatyolt, mely miatt még enni is elfelejtett. 
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12. Őrségház: Egy hatszögalakú oszlopcsarnokos épület, mely közre fog egy nyitott tetejű 
udvart, a közepén egy kétszintes robosztus kőépülettel. A körcsarnokban találhatók az őrség 
irodái, fegyverraktárjai és étkezdéje. A központi épület ad otthont a fogdáknak és a városőr-
ség parancsnoki irodájának. 

Az őrség jelenlegi parancsnoka a negyvenes évei elején járó férfias megjelenésű 
Barthelomeo "Barth" Desante. Az őrségház mindig tele van szolgálatot teljesítő őrökkel, a 
parancsnok azonban csak nappal fogad látogatókat. A bejelentéseket mindig egy ügyintéző 
veszi fel. 

Az őrség nagy gondban van, sorra érkeznek be a furcsa bejelentések életre kelt tárgyak-
ról. A legutóbbi eset már az előkelő körök figyelmét is felkeltette: a polgármester kislányára 
rátámadtak a babái. Az emberek egyre idegesebbek. A legtöbben a Bíbor Kupolában tevé-
kenykedő idegen vidékekről származó varázshasználókra gyanakodnak. 

Ha a karakterek között van olyan, aki jártas a mágia világában, akkor Desante pa-
rancsnok megkérheti őket, hogy segítsenek neki kivizsgálni ezeket a bizarr eseteket, különös 
tekintettel a polgármester kislányát ért támadásra. Amennyiben a karakterek hajlandók segí-
teni, minden további nélkül rendelkezésükre bocsát egy megbízólevelet, mellyel szabadon 
közlekedhetnek a város bármely pontján (beleértve a Felső Várost is) és folytathatnak nyo-
mozati tevékenységet. Ha nincs köztük varázsló, vagy nem vállalják el a megbízást, akkor 
fejenként 5 aranyért cserébe kapnak egy egyhetes tartózkodási engedélyt, amivel áthalad-
hatnak a Felső Városba vezető Tallér Kapun. 

 
Barthelomeo Desante: Harcos 5+2; VO 16 (láncing, Ügy); Tám +7 hosszúkard 1d8+2; 
+6/+3/+3; TJ; 1d8+1 arany; pecsétgyűrű. 
Hp 34 
 
Városőrök: Harcos 2+1; VO 14 (kivert bőrpáncél, Ügy); Tám +3 rövidkard 1d6+3 vagy +3 
rövidíj 1d6; +4/+1/+1; TS, 1d4 arany. 
Hp 15  10  17  17  13  10 
 
13. Tallér Kapu: Az Alsó Várost a Felső Várostól elválasztó két szekér széles bronzkapu, 
ami a nap minden szakaszában szélesre tárva fogadja az áthaladni kívánó polgárokat. A 
kaput a portékáikat kínáló kereskedőket ábrázoló domborművek ékesítik. A vörös cserépte-
tővel fedett kaputorony lőrései mögött íjászok gubbasztanak. 

A kapuban éjjel-nappal őrség strázsál, és a toronyban is folyamatos a szolgálat. A Felső 
Városba az ott élő előkelő polgárokat, hivatali személyeket, és az őket kiszolgáló személyze-
tet leszámítva csak a városőrség parancsnokának külön engedélyével lehet belépni. Ennél-
fogva többnyire csak a Felső Városba áramló tömeget ellenőrzik, a kifelé tartó utazókat gond 
nélkül átengedik. 

Ha a karakterek napközben haladnak át a kapun, a mesélő dobhat 1d6-tal: 
1: Egy fiatal rikkancs kölyök a Panoptikumot reklámozza: "Férfiak és asszonyok! Ilyen cso-

dában még nem volt részetek! Jöjjetek Dupuis kisasszony rejtélyekben gazdag panopti-
kumába, és nézzétek meg testközelből a gaz Ludovic és a bátor Basil élethű képmásait!” 

2-3: Szüleikkel a Liget felé tartó gyerekek azt a kis dalocskát éneklik, melyet a Bazárban 
látható színdaraban Basil lánya énekel (lásd fentebb a Bazárnál). 

4: Egy sötét köpenyt és testhezálló fekete inget és nadrágot viselő férfi halad át a kapun az 
Alsó Város felé. Lenszőke hajával és fakó bőrével igencsak kitűnik a helyi polgárok kö-
zül. Ez a férfi Iraklij Gvedov (lásd lentebb a Suhogó Ligetnél). 
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5-6: Két tagbaszakadt fickó félrehívva az egyik őrt, jól láthatóan igyekeznek egy kis pénzzel 
meggyőzni, hogy engedje be őket a Felső Városba. A két verőlegény, Fred és Gaston, 
Pókhasú Elezar pénzbehajtói. Ha a karakterek érdeklődnek, és még nem jártak a Zsém-
bes Hárpiában és nem kaptak megbízást a pénzbehajtásra Elezartól, akkor a két gazfic-
kó egy kis unszolásra elküldi őket Pókhasúhoz. 

 
Felső városi őr: Harcos 3+1; VO 15 (láncing); Tám +4 rövidkard 1d6+3 vagy +4 rövidíj 1d6; 
+4/+2/+2; TS; 1d6+2 arany. 
Hp 22  26  14  20  13  12 
 
Fred: Harcos 2; VO 10; Tám +2 bunkó 1d6+2; +3/+0/+0; SG; 1d4-1 arany, feszítővas. 
Hp 15 
 
Gaston: Tolvaj 2+2; VO 12 (Ügy); Tám +3 tőr 1d4+2; +2/+5/+2; SG; 1d4+1 arany, tolvaj-
szerszámok. 
Hp 10 
 
14. Álmos Tó: Az alig 20 öl átmérőjű halastavat kétszintes, jól karbantartott vörös cserepes 
házak szegélyezik. A tóban kacsák és kisebb méretű halak úszkálnak, a parton bíborvörös 
csigolyafüzek és bokrok. 

A város legelőkelőbb családjai laknak a tó melletti házakban. Napközben fiatal anyák sé-
tálnak a tó mentén, a gyerekeik játszanak, kacsákat etetnek, és kergetőznek, a nyomukban 
loholó aggódó dadusokkal. Ha valaki nem megfelelő öltözékben keveredik erre a környékre, 
könnyen lesújtó tekintetekkel találhatja szembe magát. 

Itt lakik Olivia Delcroix, a nemrégiben szívrohamban elhunyt gazdag kereskedő, Pierre-
Antoine Delcroix özvegye. Az ő kúriáján dolgozik a frissen felvett mosólány, Josette, aki el-
határozta, hogy Olivia asszony életére tör, aki elcsábított férjét, Estebant (a részleteket lásd 
fentebb a Ligetnél). 
 
Josette: Harcos 1; VO 10; Tám +1 tőr 1d4+2; +2/+0/+0; KS; 1d4-1 arany. 
Hp 10 
 
15. Dejean Kúria: Háromszintes vöröstetős ház, mely századok óta a Dejean család tulaj-
donában áll. Az ablakokban muskátlis cserepek díszelegnek: a piros, rózsaszín, lila, fehér és 
narancs pompás egyvelege. A főbejáraton belépve egy tágas előszobába kerülünk. Egy szé-
les kétfelé ágazó lépcsősor vezet fel bennünket a felső szintekre. Mindenfelé drága, míves 
bútorok fogadják a látogatókat. 

A főbejárat előtt folyamatosan két városőr szobrozik. A hátsó, személyzeti bejárat 
előtt pedig valamelyik inas teljesít szolgálatot. Mióta a polgármester kislányát rejtélyes mó-
don megtámadták a babái, fokozott védelmet élvez a ház, ahol számos cseléd él és dolgo-
zik. A személyzet tagjai a földszinti szobákban vannak elszállásolva. A polgármester a fele-
ségével és egyszem lányával osztozik a felső szinteken. 

Pár nappal ezelőtt a polgármester lányát, a kis Juliette-et lelökték a lépcsőn a saját babái. 
Az esetnek szemtanúja volt az édesanyja, Henriette és a főkomornyik, Alessandre is. A ba-
bák a támadás után tehetetlenül összerogytak. Jelenleg a Bíbor Kupola legkülönfélébb varázslói 
és bölcselői igyekeznek megfejteni mitől kelhettek életre a babák, melyeket magukkal vittek ki-
vizsgálás céljából. A kislány még mindig az ágyat nyomja, mivel több csontja is eltörött. 
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16. Polgármesteri Hivatal: A város legnagyobb épülete. Négyszintes cseréptetős, zöld ab-
lakkeretes épület. Odabent tágas előcsarnok fogadja a látogatókat. A hosszú folyosók két 
oldalán számos iroda található. Belül fényesre suvickolt márványpadló, és hosszan leomló 
fodros csipke függönyök ragadják magukhoz a betérők tekintetét. 

A bejárat előtt éjjel-nappal két városőr teljesít szolgálatot. Napközben a hivatalnokok és az 
ügyeik intézése miatt betérő polgárok beszélgetéseitől hangos az épület. Éjszakára bezárják a 
hivatalt, de ilyenkor is szigorú őrizet alatt áll, hiszen számos fontos dokumentumot őriznek itt, 
többek között a városi levéltár állományát. Nappal a polgármester is az irodájában tartózkodik. 

A karaktereknek egy sereg hivatalnokon kell keresztülvergődniük, mire a polgármester színe 
elé járulhatnak. A polgármester csak akkor fogadja személyesen a karaktereket, ha a vá-
rosőrség parancsnokának megbízásából nyomozást folytatnak a városban folyó különös jelen-
ségeket illetően. A polgármester, Pierre Dejean egy sápadt, vézna kis ember. Rendkívül fe-
szült a városban fellépű furcsaságok, különös halálesetek, és a lányát ért támadás miatt. Legin-
kább amiatt aggódik, hogy az egyre indulatosabb és kétségbeesettebb polgárok előbb utóbb rá 
fognak támadni a Kupolát lakó idegenekre, hogy rajtuk vezethessék le dühüket. 

A levéltár használata ingyenes, de idegenek csak a városőrség vagy a polgármester 
engedélyével férhetnek hozzá a felhalmozott iratokhoz. A levéltári iratok és könyvek kezelé-
sét egy Louise Fharad nevű írnokra bízták (lásd fentebb a Zsémbes Hárpiánál). A levéltár-
ban többnyire a következő dokumentumok találhatók: a város alapítólevele, az alapító csalá-
dok története, születési- és birtokjegyzékek, ipari, kereskedelmi és letelepedési engedélyek, 
polgármesteri rendeletek, bírósági ítéletek, tűzesetekről és járványokról szóló feljegyzések, 
adománylevelek stb. 

Alapos kutatás esetén a Mesélő megoszthatja a következő információt a karakterekkel: 
a nemrégiben elhunyt Fontaine bíró komoly összeget adományozott a Bíbor Kupola építésé-
re, valamint drága fából készült bútorszettel ajándékozta meg Émeric Barbet-t. Továbbá fel-
jegyzésre került, hogy minden évben az újév köszöntő ünnepségek keretében Fontaine bíró 
egy bírói rendelet keretében elengedte a Siratók Csarnokának a város felé meglévő tartozá-
sait, amiket a saját bevételeiből térített meg. 
 
17. Bíbor Kupola: Egy hatalmas eklektikus épületegyüttes, melynek a közepén egy óriási 
üvegkupolás oszlopcsarnok foglal helyet. Számos kisebb szentély, könyvtár és lakóház sze-
gélyezi a kupolát. Belül az adott lakók ízlését vagy hitét tükröző bútorok és díszítő elemek 
találhatók. Építése majd tíz évvel ezelőtt kezdődött, és alig öt éve, hogy átadták, és elkezd-
tek szállingózni a bevándorlók. A Kupola éjszakára is nyitva van, hiszen egyesek hajlamosak 
éjszakába nyúlóan elidőzni a kutatásaik felett. 

A világ legkülönbözőbb pontjáról érkeznek ide varázshasználók, hittérítők, tudósok, böl-
cselkedők. A folyosókon sétálva azt tapasztalhatjuk, hogy jól megférnek egymás mellett a 
tarka öltözetű és komor egyszínű köntösöket viselő alakok. Kisebb nagyobb szentélyek, 
könyvtárak és laboratóriumok kavalkádja fogadja a látogatókat. Vannak, akik szívélyesen 
fogadják a betérőket, míg mások elutasítóan reagálnak az idegenek jelenlétére, és sürgős 
teendőikre hivatkozva elhajtják őket. 

Émeric Barbet szobája az épületegyüttes déli szárnyában található. Egy tágas terem, 
melynek a hátsó része lett lakóhelyiséggé alakítva, míg az előtérben könyvespolcok és asz-
talok sorakoznak, ahol a mester a kutatásait végezte. Mivel a különc tudós hírében álló 
Émeric három héttel ezelőtt egy balesett következtében elhunyt, ezért a szobáját zárva talál-
juk. A kulcs a Kupola gondnoki tisztségétét betöltő egyik tudóstársához, Francois Rubbhoz 
került megőrzésre. Rubb napközben az északi szárnyban lévő laborjában dolgozik, éjszaká-
ra pedig a nyugati szárnyban fekvő szállására vonul vissza. 
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Émeric halálát az a fejére mért erős ütés okozta, melynek kiváltó oka a rádőlő könyves-
polc volt. A tudós többnyire mágikus tárgyak eredetét és felhasználási módját kutatta. Több 
kötetre elegendő kutatási anyagot halmozott fel szállásán. Majd tíz éve érkezett a városba, 
nem sokkal a Kupola építésének megkezdése előtt. Holtestét a városon kívül a Vigasztalás 
Kertjében helyezték el egy saját kriptában. A temetési költségeit a néhai Fontaine bíró állta. 
Ha a karakterek átvizsgálják a könyvtárát, akkor a mágikus ereklyékről szóló általános jelle-
gű értekezések mellett a következő kötetek jönnek szembe velük: 

• Miért nem jelent jót, ha hangokat hallunk? Avagy hogyan győzzünk meg tíz lépésben 
egy démont, hogy hagyjon fel a kísértésünkkel? 

• Hogyan törj össze méltóságteljesen kocsmai berendezéseket: kóborló barbárok 
útikönyve 

• Száz sötét ereklye, amiket így is úgy is magadra fogsz ölteni 

• A gyomor a lélek tükre: avagy hogyan mérgezzünk meg valakit úgy, hogy ne 
végezzük akasztófán 

• A szájalás művészete: kalandozók híres utolsó mondatai 
Ezek csak hangulatfestő elemek, a történet szempontjából nincs jelentőségük.  

Az egyik asztalon heverő feljegyzések között vi-
szont több utalás is található arra, hogy Émeric a halála 
előtt a világ egymástól távollévő pontjairól származó 
beszámolókat igyekezett összefüggésbe hozni egy-
mással. A legkülönfélébb sötét hatalommal bíró erek-
lyékről szólnak ezek a leírások. Néhányról még rajzok is 
készültek, többek között a mágikus asztalos vésőről. 
Egyik hevenyészett jegyzete szerint, eddig csak annyit 
sikerült kisilabizálnia, hogy az említett ereklyék mind-
egyikén megtalálható volt a következő szimbólum: 

Azt már sikerült kizárnia, hogy ez valamely létező nyelv írásos karakterjegye vagy karak-
terjegyei lennének. Továbbá, egyetlen ismert vallás szimbólumára sem hasonlít. Feltételezé-
se szerint ez sokkal inkább az alkotó kézjegye lehet. A külföldről szerzett beszámolók arra is 
kitérnek, hogy ha az ereklyéket birtokba veszi valaki, és használja az erejüket, előbb-utóbb 
felbukkannak mindenféle idegen mágiahasználók, akik végeznek az ereklye bitorlójával, és 
magukhoz veszik a varázserejű tárgyat. Sajnos eddig még senkinek sem sikerült felfednie 
ezeknek a varázslóknak a kilétét (lásd fentebb a mágikus véső eredettörténetét, illetve len-
tebb a Suhogó Ligetnél). Émeric mindenesetre azt írta fel az egyik papírja szélére, hogy 
„jobb lesz, ha nem bolygatjuk a vésőt, amíg nem tudunk többet”. 
 
18. Sziklahant Torony: A Suhogó ligetből kimagasló Sziklahant Torony a város egyik leg-
ősibb építménye, mely jóval, a város kőfallal történő körbekerítése előtt is állt már. Mindig is 
a Fontaine család birtokában volt. Egy a sziklafalba vájt hosszú, több mint száz fokból álló 
lépcső vezet fel a toronyhoz. Az idők során több kisebb melléképületet tákoltak hozzá a 
komoran magasodó kőtoronyhoz. 

Az alsóbb szinten található egy tágas könyvtár, egy dolgozószoba, egy ebédlőként és 
bálteremként is szolgáló helyiség, valamint a konyha, az éléskamra, és a személyzet szállá-
sai. A torony öt szintből áll, szintenként két hálószobával. Mindegyik szoba gazdagon van 
rakva míves bútorokkal. A szekrények roskadásig vannak telítve a legdrágább kelmékkel és 
minőségi selyemből készült ruhákkal. Az egyes szinteket egy kőből faragott tekergőző csiga-
lépcső köti össze, a falakon a Fontaine család őseit ábrázoló olajfestmények lógnak, melye-
ket a falba szerelt gyertyatartók fénye világít be. 
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A csigalépcső egy öles tölgyfaajtóba torkollik. Az ajtó zárva van. Ezt az ajtót mágikus 

pecsét védi, csak akkor nyitható, ha a pecsétet elhelyező öt ember jobb keze egyszerre érin-
ti az ajtót. Egyébként, bárki próbál meg benyitni, a mágikus védelem azonnal bekapcsol, és 
egy erős széllökés keretében hátra veti a betolakodót. Természetesen, ha valaki elég vak-
merő ahhoz, hogy kívülről megmássza a tornyot, majd a cserepeket elmozdítva felülről a 
keresztgerendákon át ereszkedik le a padlásszobába, akkor így kijátszhatja a mágikus vé-
delmet. A padlásszobában mindössze egy ágy kapott helyet, melyen kiterítve fekszik a nyolc 
éves Camille bebalzsamozott teste. 

A bíró halála óta a Toronynak csak két lakója van, a bíró húszas évei elején járó lánya 
(valójában csak egy gépezet; lásd a háttértörténetet) és Hector, a komornyik, aki harminc 
éve áll a család szolgálatában. A többi szolgálót Fontaine bíró úr elküldte a háztól, amikor 
Camille visszatért a nagyszüleitől, arra hivatkozva, hogy a lány közérzetére rossz hatással 
van, ha túl sokan lődörögnek körülötte (valójában nem akarta, hogy bárki észrevegye, hogy 
csak egy gépezet). Így Hector látja el a házkörüli valamennyi teendőt. (Hector természetesen 
tudja az igazat az űrnőjéről, de a végsőkig titkolni fogja.) 

Camille feketében jár, apját gyászolja. Alabástrom tekintetű szűkszavú fiatal hölgy. (Ő 
nincs tisztában azzal, hogy csak egy életre keltett gépezet.) A karakterek kérésére elmeséli, 
hogy apja, a halála előtti napokban furcsán viselkedett. Órákra bezárkózott a dolgozószobá-
jába, és maga elé motyogott. A halála estéjén halott fia nevét kiáltva ugrott fel a vacsora asz-
taltól, majd rohant ki a Toronyból. Végül levetett magát. 

Mi történt valójában? Damien levélben zaklatta és követte őt. A bíró szép lassan bele-
őrült a bűntudatba és az állandó titkolózásba. A halálának éjszakáján is az ablakból leskelő-
dött, ezt látta meg Fontaine, aki felugrott és kiment, hogy a fiával beszéljen. A fia úgy tett, 
mintha elfutna előle, de valójában csak oda akarta csalni ahhoz a helyhez, ahol annak idején 
a húgát lelökte. A bíró a fia bocsánatáért esedezett, de az megmutatta neki a vésőt, amit 
Fontaine egyből felismert. Kérlelte a fiát, hogy csak rá irányítsa haragját, és a húgát ne bánt-
sa. Damien odalépett hozzá, és úgy tett, minta megbocsájtóan meg akarná ölelni, de hirtelen 
pozíciót váltott, és a mélybe taszajtotta apját. Ezután leereszkedett a holtesthez, és levágta a 
halott bíró jobb kezéről a mutatóujját. Másnap reggel, amikor keresni kezdték a bírót, Hector 
vette észre a szikla alján heverő holttestet, és értesítette a polgármestert és a városőrséget. 
Mindenki meg volt győződve róla, hogy a bíró öngyilkos lett. A Polgármesteri Hivatalban dol-
gozó kollégái szerint, már egy ideje mutatkoztak rajta a zavarodottság jelei. 
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Ha a karakterek átkutatják a bíró dolgozószobáját, az íróasztal lezárt fiókjában (ami-
nek a kulcsa Hectornál van) találnak egy levelet: "Hamisra cserélted a valót, és elbuktál, 
mint Basil. De én emlékszem rá, mi való és mi nem. A néma számonkérés elől nem mene-
külhetsz." (Ez a levél természetesen Damientől érkezett. Hector annyit tud róla, hogy a bíró 
halála előtti napon az ajtó előtt talált egy címzés nélküli borítékot. A levelet természetesen 
csak a bíró olvasta.) 
 
19. Suhogó Liget: Kőrisfákból álló ősi liget, mely a nevét arról kapta, hogy a Sziklahant To-
rony közelsége miatt a szél folyamatosan fennakad a térségben és ijesztő hangokat hallat a 
fák ágai között süvítve. 

A helyiek többsége messzire elkerüli az erdőt, mert babonás félelmekkel viseltetnek irán-
ta. A legenda szerint egykor a ligetben állt a gonosz Ludovic kunyhója, aki egy gyilkos jár-
ványt eresztett rá az alapító családokra. A környéken élők igyekeznek nappal közlekedni a 
ligetben. Éjszaka csak a denevérek és a rovarok zümmögése hallatszik a fák között. 

 
Ha a karakterek alaposan átkutatják a ligetet, az egyik terebélyesebb kőrisfa árnyé-

kában egy régi kunyhó maradványaira bukkanhatnak. Már csak egyik oldala áll a háznak, 
de az a falszakasz is csak mellmagasságig ér. Az északi végében vaskarikával felnyitható 
pincelejárat található. Egy koromsötét, alig több mint egy négyszögöl alapterületű sziklavá-
jatba vezet. Nyolc fokból álló falépcsőn keresztül lehet lejutni. Alulról a negyedik foknál egy 
aprócska drót van kifeszítve, szabad szemmel szinte alig látható. Ha valaki fennakad rajta, 
azonnal aktiválja a lépcső alá szerelt trükkös szerkezet: eltörik az odaerősített robbanóolajt 
tartalmazó üvegcse, és egy nagy robbanás kíséretében szétveti a mellette kiszsákban ösz-
szepréselt vasszegeket. (A robbanás közelében 2d10 sebzést okoz annak, akit telibe talál; a 
többiek 1d10 sebzést szenvednek el. Elég szűk helyen történik a robbanás, a falépcső egy 
ember széles; a mesélő dönti el, hogy kit érnek a repeszek.) 

A pincében egy ágy és egy utazóláda található. Az ágyon párna és takaró, jól látható, 
hogy nemrégiben használták. A földön egy réz gyertyatartó álldogál, benne egy félig leégett 
gyertyacsonkkal. A láda le van lakatolva. Nem túl poros, valószínűleg mostanában cipelhet-
ték le. A láda tartalma: kötél, mászócövekek, tintatartó, lúdtól, egy köteg üres pergamen, egy 
fekete váltás ing és nadrág, tűzszerszám, egy nagyító, tű és cérna, egy fémedény, egy irány-
tű, egy kisebb szerszámkészlet, egy levél és egy erszény, benne 52 arannyal.  

A levélben a következő olvasható: „Tisztán érzem, hogy a mester egyik alkotása Port 
d’Charmant-ban van. Valaki bizonyára használni merészelte. Csak ez magyarázhatja a városból 
érezhető nagyfokú mágiakiáramlást. Találd meg azt a szerencsétlent, és vedd vissza a minket 
megillető tárgyat! Légy óvatos! A felfordulás, amit ez az ostoba bitorló okozott, bizonyára felkel-
tette a Gyűjtők figyelmét is. Ha esetleg beleszaladnál valamelyik kifutófiújukba, gyorsan és feltű-
nés nélkül végezz vele! És mindenképp kerüld az összetűzést a mocsári kuruzslókkal!” 

Iraklij Gvedov, a Mágiafalók nevű sötét szervezetnek dolgozó varázsló (lásd a véső 
eredettörténetét), alig pár napja érkezett az egyik tengerjáró hajón a városba, és talált me-
nedékre ebben a pincében. Azért küldték ide, hogy találja meg a Sötétség Kovácsának egyik 
ereklyéjét (a Damiennél lévő vésőt). Bár még nem tudja, melyik ereklyéről van szó, de a sö-
tét mágia jelenléte tisztán érezhető a városon. Az utóbbi napok során igyekezett kapcsolatot 
találni a városban történő furcsa jelenségek és az ereklye között. Gvedov egyébként a hú-
szas évei végén jár, sötét köpenyt és testhezálló fekete inget és nadrágot visel. Hosszú len-
szőke haja és fakó bőre van. A Mesélő szabadon bemesélhet valakit a Gyűjtőktől, a rivális 
ereklyevadászoktól is, ha úgy érzi, ezzel kissé megbolondíthatja a szálakat. 
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Iraklij Gvedov: Varázsló 3; VO 12 (mágikus palást); Tám +1 tőr 1d4; +1/+1/+3; TG; 2d6+2 
arany, 2 db varázstekercs: az elsőn két varázslat (tárgy meglelése és levitáció) a másodikon 
egy (kopogtatás). 
Varázslatok: 0: trükk, fény, mágia olvasása, mágia érzékelése; 1: altatás, lángoló kezek, va-
rázslövedék; 2: gyengítő sugár, lángoló gömb. 
Hp 8 
 
20. Marchant-ültetvény: Gyümölcsültetvény, mely egy feltörekvő fiatal ültetvényes család 
tulajdonában van. 
 
21. Duhos-ültetvény: A város legnagyobb múltra visszatekintő ültetvényes dinasztiájának 
tulajdonában lévő olajfaültetvény. 
 
22. Vigasztalás Kertje: Kőrisekből álló rengeteg, melynek közepén egy tisztáson kőfallal körül-
vett temetőegyüttes áll. A kőfal árnyékában rendezetlenül sorjáznak a különböző sírhantok, ki-
sebb sírkertek és nagyobb kőkripták. Évszázadok óta temetkeznek ide Port d'Charmant polgárai. 
A legnagyobb családok ősei mind itt nyugszanak faragott síremlékeik mélyén. 

A temető többnyire elhagyatott. Jerome-on, a kissé süket temetőszolgán kívül, aki a te-
mető bejárata melletti kis kunyhóban lakik, csak nagy ritkán járnak erre a kegyeletüket leróni 
kívánó hozzátartozók. 

Jelenleg városőrök lődörögnek a nagyobb kripták közelében, mivel nemrégiben valaki 
feltörte és meggyalázta a nemrég elhunyt tudós, Émeric Barbet sírját. Leverték a falon lévő 
márványlapot, kiráncigálták a koporsót, majd levágták a középső ujjat a holttest jobb kezéről. 
Éjjel történhetet ez a gyalázat, amikor Jerome a kunyhójában szunyókált, mert amikor nem 
sokkal naplemente előtt végigjárta a sírkertet, még minden érintetlennek tűnt. 

Amikor a karakterek először mennek ki a Vigasztalás Kertjébe, a mesélő dob 1d6-tal: 
1: A siratók (lásd fentebb a Siratók Csarnokánál) vezényletével temetnek egy pár napja 

elhunyt szegény halászt. Az elhunyt középkorú özvegye és két kiskorú fia sírdogál a sír-
gödör tövében. A siratókon kívül mások nincsenek jelen, kivéve a háttérben meghúzódó 
Jerome-ot, aki kalapját levéve, tiszteletteljesen nézi a néma szertartást. 

2: Jerome egy nagy zsákkal, hangos morgások közepette bandukol egyik sírtól a másikig. 
Valaki a múlt éjjel egy táncoló kislányt ábrázoló zenedobozt rakott a város korábbi bírói-
nak sírjára. A gondnok a zsákjába gyűjti a nemkívánatos játékokat. 

3: A karakterek találkoznak egy idős asszonnyal, aki a férje sírjánál mélázik, mely mindössze 
egy földhányásból és egy fából faragott fejfából áll. Az asszonyt Oliva Colbert-nek hívják, a 
néhai Esteban mester bérházának padlásterében lakik (lásd fentebb a Bazárnál). 

4-6: A karakterek hangos kardcsörtetésre és kiabálásra lesznek figyelmesek. Közelebb men-
ve azt látják, hogy az egyik sírkertnél két őr egy életre kelt férfiszoborral viaskodik. A 
szobor a híres alapítót, Basilt mintázza. 

 
Városőrök (2): Harcos 2; VO 13 (kivert bőr); Tám +3 rövidkard 1d6+1; +3/+0/+0; TS; 1d4 at. 
Hp 15  11 
 
Életre kelt szobor: Sz 3; VO 15; Tám +3 kőököl 1d8+1; Spec immunis az elmére ható va-
rázslatokra, a savra és a tűzre, -2 a vágó- és szúrófegyverek sebzésére; +3/-1/+1; S.  
Hp 30 
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23. Lagarde-ültetvény: Kávébab-ültetvény egy tekintélyes ültetvényes dinasztia birtokában. 
 

24. Dejean-ültetvény: A polgármester tulajdonában lévő gyümölcsültetvény. 
 

25. Lafaille-ültetvény: Gyapotültetvény, ahol többnyire Lápfalváról származó bérmunkások 
robotolnak. A család állandó pénzügyi gondokkal küszködik. 
 

26. Du Toit-ültetvény: Düledező épületekből álló ültetvény. A család a csőd szélére jutott. A 
szolgák és a munkások már egy éve elhagyták a birtokot. A Du Toit család szegényesen 
tengődik a gazos birtokon. Korábban gyümölcsültetvény volt. 
 

27. Lápfalva: A mocsár szélén meghúzódó kis falucska, alig két tucat család lakja. Szegről 
végről mindenki rokona mindenkinek. Rozoga cölöpökön nyugvó viskók és hosszan elnyúló, 
vastag gyökerű füzek egyvelege fogadja az utazókat. 

A helyiek nagyon bizalmatlanok az idegenekkel, és rendkívül babonásak. A városi népe-
ket mélyen megvetik. Viszont a mocsárból érkezett, más falvak lakóival szemben előzéke-
nyen viselkednek. A lápfalviak fiataljai többnyire vagy a Lafaille-ültetvényen robotolnak, vagy 
a mocsárban vadásznak-gyűjtögetnek. 

Amikor a karakterek először járnak Lápfalván, a Mesélő dob 1d6-tal: 
Ha este érkeznek: 
1-5: Tatiana anyó, a falu vajákosasszonya békésen szunyókál a mocsár felőli kunyhója mé-

lyén. Szegényes viskóját csak egy ágy, egy asztal, két szék, egy üst, egy dézsa, pár 
edény és a falra aggatott kések, sarlók és szárított füvek ékesítik. 

6: Még épp látják, amint egy köpenyes alak oson ki Tatiana anyó kunyhójából, és szalad el 
az éjszakába. (Damien épp most ölte meg Tatiana anyót, hogy megszerezhesse a 
jobbkezéről a kisujját.) A vajákos asszonyt holtan találják a viskó közepén fekve, mellka-
sából kiállnak a kései és a sarlói. Hiányzik a jobb kisujja. 

Ha napközben érkeznek: 
1-2: Tatiana anyó a háza előtt üldögél. A lábánál különböző magok, virágok és füvek állnak 

akkurátusan különböző kupacokba gyűjtve. Kezében egy mozsárt szorongat. Elmondá-
sa szerint egy gyógyhatású kenőcshöz készíti elő a hozzávalókat. 

3-6: A helyiek morcosan fogadják a karaktereket. Nagy gyászban vannak, mert ma reggel 
holtan találták a lápfalvi vajákos asszonyt. A kunyhójában fekve leltek rá: kései és sarlói 
a mellkasába fúródtak. Jól láthatóan hiányzott jobb kezéről a kisujja. 

 

28. Rozzant Korsó: Egy öreg kétszintes faépület a mocsár szélén. Az utolsó fogadó, ahová 
az utazók betérhetnek, mielőtt bevennék magukat a sűrű és rejtélyes mocsár mélyére. A 
fogadót a mindig víg kedélyű Bufour működteti felségével és lányaival. A vendégköre első-
sorban átutazó mocsári vadászokból és mocsári guberálókból kerül ki. Az idelátogatók 
egy olcsó korsó sör mellett meghallgathatják a lestrapált mocsárlakók rémtörténeteit a láp-
ban eltévedt gyanútlan utazókról, akiket elragadtak a bosszúszomjas mocsári szellemek. 
 

Mocsári vadászok: Harcos 2+1; VO 12; Tám +3 lándzsa 1d8+1 vagy +3 rövidíj 1d6; 
+4/+1/+1; S; 1d4-2 arany, kötél, 1 fáklya, acél és kova. 
Hp 13  14  18 
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Függelék: Konfliktustérkép 
 
 

 

…és Camille Fontaine! 
 



 
 

28
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EMDT 31 – Viharos Álmok # 
EMDT 32 – Carnaic Arnoc Sírkamrája # 
EMDT 33 – Patkányfogó # 
EMDT 34 – HELVÉCZIA 
EMDT 35 – MESÉLŐI ALMANACH 
EMDT 36 – Ammertal és az Oberammsbund 
EMDT 37 – A Megátkozott Pincze 
EMDT 38 – Mészárlás a Sógödrökben + 

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

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

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

2019 
EMDT 51 – Vashundara Bája # 
EMDT 52 – Echoes From Fomalhaut #04 
EMDT 53 – Kishar Elveszett Völgye # 
EMDT 54 – Gyilkos Holmik #

 
# Vendégszerző műve 
+ Angolul is megjelent 

Q�Q�Q 
 

Gyilkos Holmik 
 

Port d’Charmant kikötővárosa a szigetvilág ékszerdoboza. Az ül-
tetvények és a kereskedelem jövedelméből előkelő paloták, pol-
gárházak és középületek épültek, s a hajók a világ minden kincsét 
elhozzák ide. Csakhogy a pénzen vett boldogságból nem min-
denki részesül egyformán, és a legveszedelmesebbek nem is min-
dig azok, akik számára ismeretlen a jólét. A város előkelő polgárai 
között alattomos gyilkos szedi áldozatait, s a célpontok sora mö-
gött egy sötét, félig már elfeledett história elevenedik meg. Fekete 
mágia, haszonszerzés, belviszály vagy személyes ügy áll a gaztet-

tek mögött? A tettes szabadon, és az idő vészesen fogy… 


