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Háttér 
 
Mur városát a könnysó tette gazdaggá. E gyógyhatású elixírért messze földről érkeznek keres-
kedők ide. A könnysónak két forrása található a városban, ezek egy-egy egymással versengő 
patrícius família kezében vannak: Ők a Falkónik és a Kapullók. A város istenének, Murinak tör-
vénye tiltja a nyílt összecsapásokat, hiszen mindenkinek a Városért (aki egyben az isten) kell 
munkálkodnia, azonban az árnyháború időről időre szedi áldozatait. A két versengő család kö-
zött egyre inkább elfajulni látszik a torzsalkodás, miután az öreg Erkol Falkóni fiatal felesége 
eltűnik. A Falkónik rögtön a Kapullókat teszik felelőssé a történtekért, akik azonban mindent ta-
gadnak, s a vén és körmönfont Erkol Falkóni provokációjának tartják az egészet. Nem is sejtik, 
hogy egy harmadik fél, a Vörös Szem titkos rendje, a város szegényeiből verbuválódott fanati-
kus csoport a status quo eltörlésére készül, s ők állnak az elrablás mögött. Azt azonban még a 
Vörös Szem összeesküvői sem gondolják, hogy egy majdnem elfelejtett számkivetett bosszúja 
hamarosan a város végső pusztulását hozhatja… 
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A kaland kezdete 
 

A JK-k Battiri (régi nevén Brandisium), a tengerparti kalmárfészek hercegétől, Rőt Rémótól 
(Harcos 6) kapnak megbízást arra, hogy kiderítsék mi történt a húgával, Veronával. Ha még 
él, mentsék meg, ha pedig meghalt, álljanak bosszút. Jutalmuk 500 arany lesz. Rémó feltéte-
lezi, hogy az öreg Falkóni, akit az első percektől kezdve gyanúsnak tartott, mindössze a ho-
zományáért vette el Veronát, aki egy nem túl szemrevaló, de annál karakánabb teremtés, s a 
célja elérése után megszabadult tőle. Verona igazán szerelmes volt az öregbe, Rémó ezért 
nem tudta megakadályozni a házasságot. 

Alternatív kalandkezdési lehetőség, ha a karakterek egy sandbox kampányban egyszerű-
en csak meglátogatják Mur városát.  Küldheti őket egy irigykedő szomszéd is (pl. az orgyil-
kosairól hírhedt Bergóna (régi nevén Kynia) egyik potentátja), hogy minél nagyobb felfordu-
lást keltsenek. Továbbá érkezhetnek a két család valamelyikének megbízásából is, hiszen 
mind a Falkónik, mind a Kapullók örömmel fogadnak fel zsoldosokat; vagy a varázsló, Albio 
felkérésére, aki végére akar járni, ki a felelős a városi könyvtár pusztulásáért. 

Bármi legyen a kezdet, a kaland időre megy! Érkezésük után a karaktereknek 1d4+1 nap-
juk van Verona megmentésére, akit elrablói a lezárt Oroszlános Toronyban tartanak foglyul, 
és magányos fogságában éhhalálra szántak. Ha a mesélő másként nem dönt, ezekben a 
napokban egy másik gonosz terv is beteljesedik. Torzonborz, a Montágó-család kitagadott 
örököse, a kaland kezdetétől számított 1d6+2 napon belül elrabolja és az Őrület Termeibe 
hurcolja legfiatalabb húgát, Oféliát, ahol a rákövetkező éjjelen feláldozza a mélység erőinek! 

CVCVCVCVCVC�P�CVCVCVCVCVC 

Mur 
 
Ligonia Dombjainak nyugati szélén, a Via Canibus fölé tornyosuló magaslaton áll Mur évezredes 
városa. Bár nagy múltú település, lakosainak száma sohasem haladta meg az egy-kétezer főt. A 
város istene, Muri egyet jelent a várossal magával. Az évezredes hagyomány szerint a város 
minden polgára (és azok is, akik itt halnak meg), végül Murit táplálják: befalazzák őket az új épü-
letekbe. A város nem túl nagy alapterületű, de folyamatosak az építkezések, s mivel alapvetően 
nem bontanak, mindig egyre feljebb építkeznek. Ezért az elmúlt ezer évben Mur felszíne alatt 
többszintes kazamatarendszer kusza labirintusa alakult ki. Murinak nincs papsága, a városban 
ugyanis hangsúlyozzák, hogy minden embernek a saját maga papjának kell lennie. Muri nem 
segíti az egyént, csak a kollektív közösséget. Murban nem lehet temploma semmilyen más is-
tennek, hiszen az Muri testén elkövetett gyalázat volna. Ugyanakkor nem üldözik az eltérő vallá-
súakat, amíg azok a városon belül nem gyakorolják nyilvánosan hitüket. 

A gyilkosságot és a jóval kisebb mértékű bűncselekményeket (már ha Mur egy polgára ellen 
követik el) szigorúan büntetik: a bűnösöket élve befalazzák. A jövevényekkel bármi megtörtén-
het, általában a két patrícius család közötti torzsalkodás rajtuk csapódik le, mivel őket nem védik 
különösebben a törvények. A rendért a város tenni vágyó szegény polgárjaiból verbuvált, függet-
len, szürke egyenruhát viselő városőrség (milíciák) és a két nagy patrícius família kék (Falkóni) 
és aranyszín (Kapulló) egyenruhát viselő fegyverforgatói (normál katonák) felelnek. Az idegene-
ket nemcsak a két nagy család, hanem a Vörös Szem is titokban megfigyelteti. 

Mur gazdagságának alapja a könnysó, egy erős sós oldat, amelyet kis üvegcsékben árulnak 
(sebre öntve 1d3+1 Hp-t ad vissza – Nehéz Gyógyítással 1d3+2-t, Hősiessel 1d3+3-at, mérgek 
elleni mentőkre pedig +4-et ad). Az ára 15 arany üvegcsénként (legalábbis Murban: mire más 
városállamokba kerül, megduplázódik vagy akár triplázódik az ára!). A könnysó két forrásból 
ered, ezekre épült a két nagy família palotája. A könnysó eredetével csak a tanult fők vannak 
tisztában, ők pedig nem beszélnek: Gigante, a város dombja alá bebörtönzött, s örök tehetetlen-
ségre kárhoztatott titán könnyeiből fakad a két forrás. Még kevesebben tudják, hogy a titán má-
gikus láncai megtörhetők, ez pedig a város pusztulásához vezethet. 
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Városi mendemondák 
 

Murban itt-ott kérdezősködve a JK-k a következő, olykor hamis vagy csak részben igaz in-
formációkkal találkozhatnak (1d8, a nevesített NJK-k mindegyike ismer egyet): 
1. Nem mindenki elégedett a város fennálló rendjével, s készek is küzdeni a változásokért. 

(Igaz.) 
2. A Kapullók felfogadtak egy bergónai orgyilkost, hogy végezzen Erkol Falkónival. (Nem igaz.) 
3. A könyvtárat Erkol Falkóni gyújttatta fel, évek óta szálka volt a szemében a fia miatt. 

(Részben igaz, valóban szálka volt a szemében, ugyanis a fia a könyvtárban találkozgatott 
a Kapulló lánnyal, aki miatt aztán ki kellett tagadnia, de a könyvtárat nem ő gyújttatta fel.) 

4. A romosan álló Montágó kúriában a magát és családját élve befalazó családfő, Otrantó 
Montágó szelleme kísért, s többeket megölt már. (Részben igaz: a családtagok 
ghoulként az emelet falait lakják a mai napig, de a gyilkosságok egy részéért a pincéket 
búvóhelyül használó Vörös Szem a felelős). 

5. Muri kiválasztott egy prófétát, aki eljön és átveszi a város kormányzását. (Nem igaz.) 
6. A Falkónik az utóbbi években erősen meggyengültek a Kapullókkal szemben, s mindent 

megtesznek, hogy újra egyenlő felekké váljanak, mind gazdagságban, mind erőben. (Igaz.) 
7. Albio, a varázsló mélyen megrendült a könyvtár pusztulása miatt, szeretné kézre keríteni 

a tettest. (Igaz.) 
8. Az egyik kisebb patrícius családot (1-3 Babuló vagy 4-5 Pizani) hatalmába kerített egy 

messzi földről érkezett vámpír. (Ki tudja? Akár még igaz is lehet.) 

PPPPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPPPPPPPPP 
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Hatalmi csoportok 
 

Falkónik: Tagadhatatlanul a város legrégebbi családja, immár ezer esztendeje birtokolják az 
egyik könnysóforrást. A família fénye az utóbbi évszázadban igencsak megkopott, amit teté-
zett, hogy Erkol Falkóni kitagadta egyetlen fiát, Adalgót, egy Kapulló lánnyal való szerelmi 
afférja miatt. A lány végül öngyilkos lett, Adalgó pedig eltűnt. (Lásd Torzonborz!) Erkol Fal-
kóninak még van három lánya, akik közül egyet egy féltünde zsoldoskapitány, a városban 
származása miatt komoly gyanúval figyelt Délszaki Girion vett feleségül, kettőnek pedig két 
kisebb helyi patrícius család fiai udvarolnak (Riminik és Babulók). 
 

Erkol Falkóni: Harcos 6+1, VO 15 (láncing, Ügy); Tám +9/+4 +2-es Falkóni fattyúkard 
1d10+5 vagy +7/+2 tőr 1d4+3; +6/+3/+3. 
Hp  31 
 

Délszaki Girion: féltünde Íjász 4+2; VO 16 (láncing, Ügy); +6/+6 visszacsapó íj 1d8+2 vagy 
+6 hosszúkard 1d8+2; +6/+3/+3. 
Hp 30 

 
Kapullók: Habár ma már ők a leggazdagabb és legerő-
sebb család Murban, nem voltak a kezdetektől a város 
jelentős tényezői. Némi ügyeskedésnek köszönhetően 
sikerült beházasodniuk a Montágó családba, s végül a 
valódi örökösöket jelentéktelenné tenni. Ősi palotájukat 
és a könysóforrást is megszerezték tőlük. (A Montágók 
egy eldugott, városszéli épületbe költöztek, ahol aztán 
úgy egy százada az utolsó képviselőjük megőrült és élve 
befalazta a családját, majd önmagát is.) 

A családot jelenleg a fiatal és energikus Beppó Kapul-
ló vezeti, aki már most három fiú édesapja, s nem melles-
leg a család más részei is bővelkednek a gyerekáldásban 
(nem kis irigységet keltve a kihalás szélére sodródott Fal-
kónikban). A Kapullók a város patríciusainak jó részével 
remek viszonyt ápolnak (pl. Leppók, Varbinik, Pizanik) 
és emellett igyekeznek a Babuló családfőt is meggyőzni, 
hogy inkább az ő lányukat vegye el a fiuk. 
 

Beppó Kapulló: Harcos 3/Tolvaj 2+2, Kezd +6; VO 17 
(láncing, +1-es védőgyűrű, Ügy); Tám +6 hosszúkard 
1d8+4 vagy +6 számszeríj 1d8; Spec orvtámadás +1d6; 
+5/+5/+3. 
Hp 27 
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A Vörös Szem: A város plebejusaiból verbuválódott fanatikusok csoportja, akik a fennálló rend 
eltörlésére törekszenek. Három vezetőjük van; Öles Lorenz, a bivalyerős kőműves, Kartágó, a 
messzi vidékeket bejárt, majd szülőföldjére visszatért költő, és Liniána anya, a gyönyörű kurti-
zánból lett tolvajcéhvezér. Azon mesterkednek, hogy a patrícius famíliákat minél jobban egy-
másnak uszítsák. Emiatt rabolták el Veronát is, s igyekeznek mind a két családban a másikat 
befeketíteni. Veronát nem a főhadiszállásukon, a Montágó kúria alatt, hanem az Oroszlános 
Toronyban (I) tartják fogva. Egyelőre még nem ölték meg, hátha hasznos lehet valamire. Ha úgy 
érzik, lebukhatnak (és a karakterek megjelenésével ez a helyzet), akkor nem kockáztatják a rej-
tekhely felkeresését, egyszerűen hagyják éhen halni Veronát, ami 1d4+1 napon belül meg is 
történik. A biztonság kedvéért Verona pontos hollétéről csak a három vezér tud. 

 A Vörös Szem megfigyelői (általában a tolvajcéh tagjai) az egész városban jelen vannak, 
s nem igen van olyan dolog, amiről nincs tudomásuk. Ha valaki a nyomukra bukkan, azt 
igyekeznek mielőbb vagy likvidálni, vagy megnyerni az ügyüknek. 
 

Öles Lorenz: Barbár 5+2; VO 15 (kivert bőrvért, Ügy); Tám +7 handzsár 2d4+3; +7/+4/+4; 
oroszlános kulcs, butykos pálinka, görbe fémrúd, kalapács és szegek. 
Hp 40 
 

Kartágó: Varázsló 5+1; VO 11 (Ügy); Tám +3 tőr 1d4+1; +2/+2/+5; csillagok gyűrűje (3d10 
töltet, a levegőbe feltartva hipnózis 1d6 lényen); oroszlános kulcs, verseskönyv, 1d6*10 at. 
Varázslatok: 0: 5, 1: 3+1, 2: 2, 3: 1; NF 11+Szint; 0: fény (2x), mágia érzékelése, mágia olvasása, 
trükkök; 1: altatás, láthatatlan szolga, pajzsvarázs, személyi bűbáj, Tensor lebegő korongja, va-
rázslövedék; 2: láthatatlanság, Tahssa ellenállhatatlan szörnyű nevetése, pókháló; 3: villám. 
Hp 20 
 

Liniána anya: Tolvaj 6+2; Kezd +6; VO 15 (kivert bőrvért, Ügy); Tám +6 rövidkard 1d6+2 
+méreg [+3d6] + méreg (Közepes, 3d6 Hp/3d6 Hp) vagy +6 dobott tőr 1d4+2 [+3d6] + méreg 
(Közepes 3d6 Hp/3d6 Hp); Spec orvtámadás +3d6; +4/+7/+4; III. típ. kincs. 
Hp 40 

 
Torzonborz: Torzonborz egy igencsak visszataszító 
koldus, akiről a városban igyekszik mindenki tudomást 
sem venni. Valójában azonban ő nem más, mint a fél-
őrült Adalgó, aki szörnyű bosszúját készíti elő. Tervei-
ről senkinek sincs tudomása. A könyvtárban megszer-
zett ősi tekercs alapján egy rituálét készít elő, amellyel 
sikerülhet Gigantét felébresztenie örök álmából. Már 
csak egy szűz leányra van szüksége az áldozathoz, és 
ki is szemelte erre a célra legkisebb húgát, a tizenhá-
rom esztendős Oféliát, akit a kaland kezdetétől szá-
mított 1d6+2 napon belül, az éjszaka közepén elra-
bol, majd levisz az Ítélő Szikla alatti kazamatarend-
szerbe, az Őrület Termeibe, ahol a rá következő éjje-
len feláldozza. Ha úgy érzi, hogy a nyomára bukkan-

tak, felgyorsítja az eseményeket, s az első adandó alkalommal elrabolja a testvérét, majd 
még azon az éjjelen feláldozza. Amennyiben nem sikerül a testvérét elrabolnia, keres magá-
nak egy másik, alacsonyabb sorból való lányt, és őt áldozza fel a rákövetkező éjjelen.  
 

Torzonborz: Harcos 2/Tolvaj 2/Varázsló 2+1; Kezd +5; VO 13 (+2-es védőgyűrű, Ügy); Tám 
+5 tőr 1d4+1 [+1d6] + méreg (Közepes 3d6 Hp/3d6 Hp); Spec orvtámadás +1d6; +3/+3/+3. 
Varázslatok: 0: 4, 1: 2+1; NF 10+Szint; 0: fény, mágia érzékelése, mágia olvasása, trükkök; 
1: altatás, pókmászás, személyi bűbáj.  
Hp 31 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
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Véletlen találkozások 
 

Nappal a város viszonylag biztonságosnak mondható, általában nagy a tömeg a sok jöve-
vény miatt. A tolvajok ezt rendesen ki is használják. 
 

1d12 Találkozás 

1 Bajkeverő ficsúr, 1d6+1 

2 Falkóni katona*, 1d4*4 

3 Kapulló katona*, 1d4*5 

4 Kém, 1d4 

5 Kereskedő, 1d3 

6 Koldus, 1d8 

7 Milícia*, 1d4*5 

8 Patrícius (kísérete*), 1 (1d2*5) 
9 Torzonborz 

10 Utcai zsebes, 1d4 

11 Vallási körmenet, 3d10+1 

12 Kettő kombinációja 

*Minden negyedik ember íjász. 
 

Bajkeverő: Sz 2+1; VO 14 (kivert bőrvért, Ügyesség); Tám +3 hosszúkard 1d8+1; +4/+1/+1. 
Hp  13  13  17  12  8  9 
 14 

Ezek a patrícius ficsúrok előszeretettel kötnek bele másokba, hisz őket úgysem érheti bántó-
dás. Imádják megszégyeníteni az ellenfeleik, lehetőleg minél látványosabban. 
 

Katona: Harcos 2+1; VO 16 (kivert bőrvért, nagy fapajzs, Ügy); Tám +3 rövidkard 1d6+3 
vagy +3 alabárd 1d10+1; +4/+1/+1. 
Hp 10  9  14  6  16  12 
 9  12  4  10  9  12 
 13  12  14  4  10  6 
 16  15  8  13  9  12 
 

Íjász: Íjász 2+1; VO 14 (kivert bőrvért, Ügy); Tám +3/+3 rövidíj 1d6 vagy rövidkard 1d6+1; 
+4/+1/+1. 
Hp  8  6  7  12  14 
 

Kém: Tolvaj 4+1; Kezd +6; VO 13 (bőrvért, Ügy); Tám +3 rövidkard 1d6+1 [+2d6] vagy +3 
dobott tőr 1d4+1 [+2d6]; Spec orvtámadás +2d6; +2/+5/+2 

Hp 18  12  19  18  13  21 

A város tele van kémekkel, akik az idegeneket és a nagyobb családok érdekszféráját is meg-
figyelik. Hovatartozásuk (1d6): 1–4 Vörös Szem, 5 – Falkóni, 6 – Kapulló. 
 

Kereskedő: Harcos 2/Tolvaj 2; Kezd +4; VO 15 (láncing, Ügy); Tám +3 hosszúkard 1d8+3 
[+1d6]; Spec orvtámadás +1d6; +4/+4/+1. 
Hp  19  17  18   

Mindig tartanak maguknál 2d4*5 aranyat. A szállásukon III. típusú kincs található. 80% kara-
vánőrök kísérik őket, 2d4. 
 

Koldus: Sz 1; VO 10; Tám +1 bunkó (1d6); +2/+0/+0. 
Hp  3  2  1  6  5  7 
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Milícia: Harcos 1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +1 lándzsa (1d8+3); +2/+0/+0. 
Hp  7  7  4  5  6  4 
 4  4  6  1  2  6 
 7  7  8  5  7  8 
 5  2  6  8  2  4 
  

Patrícius: Harcos 4+2; VO 19 (láncing, nagy fémpajzs, Ügy); Tám +6 fattyúkard 1d10+4; 
Spec +2 HM; +6/+3/+3. 
Hp 30  36  31  28  32  32 

Mindig van nála I. típusú kincs, otthon IV. típusú. 
 

Torzonborz: Bár alapvetően az Ítélőszikla környékén tartózkodik (lásd a Hatalmi csoportok 
résznél!), alkalomadtán a város többi részén is megfordul, hogy gonosz terveit véghez vigye. 
Ártalmatlan koldusnak tetteti magát, s csak végső esetben fedi fel hatalmát. 
 

Vallási körmenet: Muri tiszteletére tartott felvonulás, többnyire temetésekkor viszik körbe a tes-
teket befalazás előtt. 1:3 eséllyel elfogott „tolvajokat” vagy „kémeket” visznek élve befalazni. 1:6 
eséllyel 1d3 zsebmetsző dolgozik a tömegben. 
 

Zsebmetsző: Tolvaj 2+1; Kezd +5; VO 13 (bőrvért, Ügy); Tám +2 rövidkard 1d6+1 [+1d6] 
vagy +2 dobott tőr 1d4+1 [+1d6]; Spec orvtámadás +1d6 +1/+4/+1. 
Hp 4  4  3  3  10  9 
 

Kettő kombinációja: Újra kell dobni a táblázaton, méghozzá kétszer, s ezeket kombinálni 
egy találkozássá.  

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
 

Éjjel mindenki igyekszik behúzódni a házakba, ilyenkor többnyire csak a rossz szándékú em-
berek és az innen-onnan előbújó élőholtak járják a várost. A patrícius családok zsoldosai is 
visszavonulnak napnyugtakor a paloták védelmére (csak kivételes esetben járőröznek éjsza-
ka). Egyedül a milicisták járják végig rendre ilyenkor a főbb utcákat és őrködnek a falakon. 
 

1d8 Találkozás 

1 Árny, 1d12 

2 Csontváz, 3d10 

3 Ghoul, 2d8 

4 Milícia, 1d4*5 

5 Rabló, 1d8*5 

6 Torzonborz 

7 Zombi, 3d8 

8 Kettő kombinációja 

 

Árny: Sz 3; VO 13; Tám +3 testetlen érintés 1d6 Erő + bénulás; Spec bénító érintés, repül, 
testetlen, sebzésfelfogás ezüst/+1; +2/+5/+5. 
Hp 15  10  17  13  15  19 
 17  7  17  22  19  14 
 

Csontváz: Sz 1; VO 13; Tám +1 karmok 1d6; +2/+0/+0. 
Hp 2  8  4  4  3  8 
 1  8  7  3  3  4 
 6  4  6  7  5  7 
 1  2  1  5  6  3 
 3  8  6  5  8  4 
 

Ghoul: Sz 2; VO 13; Tám +2/+2 karmok 1d3+bénítás és +2 harapás 1d6+bénítás; +3/+0/+0. 
Hp 5  10  11  9  15  5 
 10  11  11  12  14  9 
 10  8  8  13  9  13  
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Rabló: Harcos 1+1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +2 rövidkard 1d6+3; +3/+1/+1. 
Hp 3  5  9  4  4  5 
 5  6  8  7  7  3 
 5  4  2  6  7  3 
 3  7  6  4  4  8 
 5  4  7  7  5  5 
 8  9  3  5  8  8 
 4  4  5  9  3  9  
 

Zombi: 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1; Spec lassú; +3/+0/+1. 
Hp  4  10  7  7  11  9 
 14  11  6  14  14  21 
 14  14  18  16  11  16 
 11  7  11  12  5  7 
 

 

A Falakon Belül 
 

A. Falkóni rezidencia: Régimódi háromszintes épület, kívül szűk ablakokkal, portékával 
megrakott belső udvarral, leginkább egy erődítményre hasonlít. A kapu fölött torony magaso-
dik, melynek tetején ott lobog a család kék, sólyomcímeres zászlaja. A könnysóforrás a pin-
cék mélyén van, egy teremben, melyet mindig négy kipróbált zsoldos (veterán) őriz. 
 

Veterán (4): Harcos 3+1; VO 17 (láncing, nagy fémpajzs, Ügy); Tám +4 hosszúkard 1d8+3; 
+4/+2/+2. 
Hp: 12   12  21  17 
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B. Kapulló kastély: Egy árkádsoros márványpalota, melyet sarkainál egy-egy karcsú torony 
szegélyez. Az épület szépsége messze kitűnik a város amúgy sem csúnya épületei közül. 
Állandó őrjáratok járják körbe (1d4*5). 

A könnysóforráshoz vezető lépcső az őrség szállásáról vezet (és van egy titkos csigalép-
cső a családfő lakosztályából is), így jóformán félszáz katonán kell átjutnia annak, aki illeték-
telenül akar bejutni. A könnysóforrás termét azonban nem emberek, hanem egy megeleve-
nített szobor őrzi (lásd a Holtak Csarnokai leírásában). 

Van azonban egy titkos járat is, amelyről csak a Montágók tudtak, s amelynek titka nem-
rég egy kapzsi félork kalandor, Szűkszavú Karád kezébe került. Karád a fogadókat járja és 
óvatosan puhatolózik, hogy embereket toborozzon a vállalkozására, amely a Körszínház 
alatti kazamaták felől jutna el a könnysóforráshoz. 

 

Szűkszavú Karád: Félork Barbár 1/Tolvaj 3; Kezd +4; VO 14 (láncing); Tám +3 rövidkard 1d6 
[+2d6] vagy +3 nehéz számszeríj 1d10 [+2d6]; +3/+4/+2; lámpás, selyemkötél, tolvajkulcsok. 
Hp 23 
 

C. Az Azúr Asztal: A Riminik által alapított, s így a Falkóni família befolyása alá tartozó fo-
gadó, mely különösen híres az erős, könnysóval ízesített borpárlatáról (1 arany/adag). Ele-
gáns hely, ahol megkövetelik a jó modort. A fogadós fia, Gusztó, a Kapullók besúgója, mivel 
azok zsarolják, hogy nyilvánosságra hozzák A Herceg Menyasszonyának egyik kurtizánjával 
folytatott titkos viszonyát, mely szégyent hozna a családjára. 
 

Gusztó: Sz 1; VO 10; Tám +1 tőr 1d4; +2/+0/+0; II. típusú kincs. 
Hp  4 
 

D. A Herceg Menyasszonya: Kevésbé patinás hely, mint az előbbi, ám a forgalma jóval na-
gyobb, köszönhetően annak, hogy az italok mellett a szerencsejátékra és kurtizánok szolgál-
tatásainak igénybevételére is lehetőség nyílik. A városban egyfajta lebujként emlegetik. Az 
intézményt a Kapullók alapították jó egy évszázada, és mai napig az ő embereik üzemeltetik. 
 

E. A Bohó Kalmár: A város történetének egyetlen olyan ingatlana, amelyet nem egy polgár 
birtokol. Immár két évtizede alapította a jó üzleti érzékkel megáldott törpe kereskedő, Há-
rompint Spiró. Komoly összegeket fizet a város mindkét vezető famíliájának, hogy függetle-
nül működhessen. Emiatt az árai is igen magasak (3 arany/fő/éjszaka), azonban nincs biz-
tonságosabb hely a diszkrécióra vágyó külhoniak számára a városban. A fogadónak saját 
őrsége van. A kereskedők általában itt szálnak meg, ezért 4:6 eséllyel nincs szabad szoba. 
 

Hárompint Spiró: törpe Harcos 3+1; VO 13 (bőrvért, Ügy); Tám +4 buzogány 1d8+3; 
+4/+3/+3; drágaköves karpánt 150 at, díszes kulcs a privát zárterméhez (VI. típusú kincs). 
Hp 16 
 

Őrök (6): Harcos 2+1; VO 16 (kivert bőrvért, nagy fapajzs, Ügy); Tám +3 rövidkard 1d6+3; 
+4/+1/+1; cifra egyenruhák. 
Hp 11  10  12  8  13  10 

 
F. Albio tornya: Ez a magasba törő karcsú torony Albió, a hatalmával és gazdagságával elő-
szeretettel kérkedő varázsló lakhelye. Látogatókat csak a legalsó szintre enged, mely egy ba-
rátságosan berendezett fogadóterem kandallóval, kényelmes és díszes pamlagokkal, ezüst 
parázstartókban (6*10 at) égő tűzzel megvilágítva, és egy eredeti, amazonokat harc közben 
ábrázoló Mikalvinlo-festménnyel (600 at), amire szinte azonnal felhívja a figyelmet. 

A kijáratot leszámítva egyetlen irányba lehet elhagyni a fogadószobát. Ezt az átjárót feke-
te lepel fedi, amely az illetéktelen behatolókat azonnal megtámadja. Az első emeleten lakó-
rész található, a másodikon egy kisebb könyvtár, a harmadikon mágikus bestiák (pl. ku-
tyatrix), a negyediken pedig könyvtár, dolgozószoba és csillagvizsgáló. A varázslónak VIII. 
típusú kincse van (de minimum 2 varázstárgy) egy ládába elzárva a legfelső emeleten, ám 
ha nem a varázsszóval (Fabatka!) nyitják ki, akkor aktiválódik a csapda, mely villámot lő ki 
(6d6 Hp, Reflex felezi). 
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Albiót nemigen izgatja a két família torzsalkodása, ezek eltörpülnek a szemében a tudomány 
kérdései előtt. Egyáltalán nem jótét lélek, de szívességekért cserébe örömmel ad információt, 
vagy mágikus segítséget (pl. azonosítás). Bár nem érdekli, egész sokat tud a két családról, és a 
Vörös Szem ténykedése sem kerülte el a figyelmét. Személyes ügynek érzi, hogy megtalálja azt, 
aki felgyújtotta a város könyvtárát. Emellett tudomására jutott, hogy a közeli Koponya-
völgyben élő baziliszkusz tojásokat rakott, s ő nagyon örülne egynek a gyűjteményébe. 

 

Albio: Varázsló 6+2; VO 12 (Ügy); Tám +4 Mellor botja (1d6+3); +4/+4/+7; Spec kékgyűrű 
(Nehéz Kitartás vagy kék masszává válik a megérintett). 
Varázslatok: 0: 5, 1: 3+1, 2: 3+1, 3: 2; NF 11+Szint; 0: fény, mágia érzékelése*2, mágia olvasása, 
trükkök; 1: altatás, azonosítás, láthatatlan szolga, pajzsvarázs, sokkoló érintés, személyi bűbáj, 
Tensor lebegő korongja, varázslövedék; 2: feledés, kopogtatás, lángoló gömb, láthatatlanság, 
Mel multiplikált lövedékei, pókháló; 3: bénítás, nyelvek beszélése, sugallat, Yeloun érintése. 
Hp 28 
 

Fekete lepel: Sz 4+1; VO 14; Tám +5 csapás 1d4+1; Spec Sikeres találat esetén harci ma-
nőverrel körülfogja áldozata fejét és torkára tekeredik (2d4+1 Hp/kör); +5/+2/+1. 
Hp 18 
 

Kutyatrix (2): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 harapás 1d6 + kővéválás (Kitartás); +3/+3/+0. 
Hp 9  14 
 

G. Ítélőszikla: A város közepén magasodó dombon szokták kihirdetni az ítéleteket a tér közepén 
álló nagy márványemelvényről, melyet mind a négy oldalon a város sziluettjét ábrázoló 
domborművek díszítenek, jól kivehető az Ítélőszikla is. Az északi oldalon megnyomva a 
domborművön az ítélősziklát, kinyílik a titkosajtó, s feltárul egy mélybe vezető csigalépcső (lásd 
Az Őrület Termeit). Torzonborz a legtöbbször ezen a környéken tartózkodik. 
 

H. A kísértetjárta ház: A Montágó család évtizedeken át használta ezt az épületet, mígnem 
a család folyamatos kudarcaiba beleőrült Otrantó Montágó családját és saját magát élve 
befalazta az emeleten. A kúria mára igen lesújtó látványt nyújt, csupa törmelék, gaz, a falakat 
pedig firkálmányok borítják (Sikeres Megfigyeléssel a Vörös Szem motívumok is 
felfedezhetők az ocsmány falfirkák között). 

A földszinten a régi konyhából nyílik a pincelejárat, amelynek rozoga faajtaját lakattal 
zárták le. A nagyterem kandallójában titkosajtó található, mögötte csigalépcső a mélybe (lásd 
a Tolvajok Fészkét). Az emeletre vezető lépcső láthatóan nem használt, de még járható. 
Odafent mozgás hatására 2:6 eséllyel a válaszfalak kőtéglái elkezdenek leomlani, és az 
önmagát és családját befalazó, ghoullá vált Otrantó Montágó és gyermekei előmásznak. 
 

Ghoul (4): Sz 2; VO 13; Tám 2*+2 karmok (1d3+bénítás) és +2 harapás (1d6+bénítás); 
+3/+0/+0. 
Hp 12  9  4  9 
 

I. Oroszlános torony: Mur déli falaihoz közel ajtó és 
ablak nélküli torony áll a házak között, a Meg nem 
értett szerelmek kis utcájában, mind a négy égtáj felé 
egy-egy oroszlándombormű díszíti az épületet. Egy 
titkosajtón lehet bejutni az utcáról, de csak kulccsal. 
Három kulcs van, a Vörös Szem egy-egy vezérénél. 
Rajtuk kívül nem ismeri más a bejutás módját, és 
arról sem tud senki, hogy itt van elrejtve Verona. 

A torony belsejében 20 láb belmagasságúak a 
szintek. A földszintről csigalépcső vezet az 
emeletre, s hajdanán lefelé is folytatódott, ám a 
lejáratot befalazták. Még mindig olvasható a 
befalazott lejárat fölött a felirat: „A Nagyobb 
Misztériumok Csarnokai.” (Az Alváros ezen 
szekciójának kidolgozása a mesélőre hárul.) 
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Az első és második emeleten lakik Kartágó házi kedvence és legjobb barátja, Sznága, 
egy rendkívül értelmes, behízelgőn selypítve beszélni is képes óriáskígyó. Az első emeleten 
egy-két vérfolt, és az ürüléke található, Sznága maga viszont inkább a másodikon tölti az 
idejét. A harmadik emeleten egy ketrecbe zárva található az igencsak lesoványodott és 
megviselt Verona. (Ha még él: a drámai hatás érdekében felfedezésekor dobjuk ki, 
kifutottak-e a karakterek az időből!) 
 

Sznága: Sz 4+2; VO 14; +6 harapás (1d6+2); Spec HM körbefonás, majd fojtogatás 2d4+2 
Hp/kör; +6/+3/+3; lenyelt, nagy ezüstkulcs „SEKRÉTÓ” felirattal (ki tudja, mi a jelentősége). 
Hp 29 
 

J. Körszínház: Ez a pompázatos építmény a város éke, a művelt (vagy legalábbis sokak 
által annak tartott) szórakozás alfája és ómegája. Minden harmadik napon adnak elő 
színdarabokat. Mivel a nézőtér kör alakú, a helyiek szeretnek egy-egy színdarabot több 
irányból is megnézni. Egy magára valamit is adó polgár legalább a négy égtáj felől 
megtekinti ugyanazt a művet, de az igazi műértők ennél sokkal több szögből nézik újra és 
újra a darabokat. Az utóbbi időben a Lujza, avagy a Megbűvölt Kérők a legsikeresebb 
előadás, de nagy népszerűségnek örvend a kissé elvont, ám annál zenésebb, a 
Megmagyarázhatatlan Mélységek Fölfejtése című darab is (amit senki se ért, ezért mindenki 
hatalmas ovációval éljenzi zsenialitását és mélységét). 

A színház alagsorában található a kelléktár, ide a színpad szereplői bejárata és a nagy 
közös helyiség közötti részről lehet lejutni. A terem végében egy ajtó áll, lelakatolva, rajta egy 
felirat: „Ne nyisd ki!” Innen lehet lejutni a Holtak Csarnokaiba. A kelléktárba a színházon 
kívülről, egy hidrát ábrázoló málladozó domborművel ellátott beugróból is vezet rejtekút. 
 

K. Könyvtár: Csak elszenesedett romjai maradtak. A romok között szomorúan üldögél Jorge, 
a vén könyvtáros. Minden elveszett, sajnos semmi sem maradt a könyvtár állományából. 
Viszont azon az éjszakán, mikor lángra kaptak a könyvek, látott egy alakot kisurranni a 
könyvtárból egyenesen az Ítélőszikla felé, követte is, hogy számonkérje, ám mire felért, az alak 
eltűnt. Aztán visszafordult a könyvtár felé, s akkor látta meg a lángokat. 
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A Kazamaták 
 

Mur alatt kiterjedt kazamatarendszer található, 
melynek pusztán kis részét teszi ki az alábbiakban 
következő három helyszín: a Tolvajok Fészke, a 
Holtak Csarnokai és az Őrület Termei. Érdemes 
lehet további területeket kidolgozni, akár a már 
említett Nagyobb Misztériumok Csarnokait, vagy más, 
kampányba illő kazamatákat. 
 

A Tolvajok Fészke 
 

1. A holtak grádicsa: A lépcsőn haladókat egyszer csak halott kezek ragadják meg, amelyek 
a lépcső kövei alól, a repedésekből nyúlnak ki. 
 

Kezek: Sz 4+1; VO 10; Tám +2/+2/+2/+2 karmok 1d4+1; +5/+3/+3. 
Hp 27 
 

2. Fejet formázó kút: A terem közepén egy kút áll, amely egy nyitott szájú, az ég felé néző, 
haragvó tekintetű, szakállas férfit ábrázol. Mesteri munka, igazán élethű arcmás. A kút 10' 
átmérőjű, 60' mélyen víz is van. 40'-nál pedig egy rozsdás, beragadt fémajtó (Nehéz Erő) a 
keleti falban. 
 

3. Földalatti utca: Egy hosszú utca, mindkét irányban ajtónyílásokkal. Régen nem lakik már 
itt senki, de még felfedezni régi ruhadarabokat, egyes helyeken megalvadt vérfoltokat, 
szemetet és hasonlókat. A legnyugatabbra eső kis zugban egy bőrszütyő hever a földön, 2d4 
platina, egy színházi maszk és egy ólomból öntött kis medveszobor van benne. 
 

4. A szobrász: Egy lépcső vezet felfelé két koponyadíszes oszlop között, a lépcsőfokokon 
véges-végig élőholtakat ábrázoló szobrok állnak, amelyek látványa nem a gyenge 
gyomrúaknak és félősöknek való (Kitartás). E remekművek alkotója, Tamo, a juju zombi 
szobrász, aki szerint a rothadásban lelni meg a szépség, a fenségesség legnemesebbik 
fokát, a tiszta művészet csakis ezt ábrázolhatja. A műteremben is sok szobor áll, köztük 
pedig jól eldugva egy láda (500 at, tűzgolyó pálca) található, melyet mérges gázzal telt 
csapda véd, az egész termet betölti (már erejét vesztette – Közepes, 2d6 Hp/1d6 Egs). 
 

Tamo: Sz 3+1; VO 15; Tám +4 ütés 1d8+1; Spec immunis a hidegre, elektromosságra, 
elmére ható varázslatokra, ½ sebzés a tűztől és szúró/vágó fegyverektől; +4/+4/+4. 
Hp 18 
 

5. Piactér: Töredezett márványemelvény áll egy magas, boltozatos terem közepén, melyet 
régi épületek oszlopsoros homlokzatai vesznek körbe. A többség réges-rég beomlott, az 
oszlopok jó része is törött. Egy zöldes fényben derengő kísértet üldögél az emelvényen. Ő 
Bartolómeó, a rabszolga-kereskedő, azaz az volt egykoron, mielőtt a városban 
felszabadították a rabszolgákat, s ezzel elvették oly szeretett munkáját. Elkeseredettségében 
önkezével vetett véget életének, és azóta sem tud nyugodni efelett a szörnyű 
igazságtalanság felett. Bartolómeó ártalmatlan, de sosem segítőkész, a saját problémáját és 
élettörténetét viszont örömmel megosztja másokkal. Ha hallgatósága nem elég együttérző, 
esetleg agresszív, akkor megsértődik, megátkozza őket (baljós de hatástalan) és eltűnik. 

Az 6. terembe vezető ajtó egy tümpanonos, oszlopsoros építmény része, mely még most 
is kitűnik e földalatti tér többi romja közül. 
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6. A láthatatlan víz: Az ajtó egy párkányra vezet, amely egy 20 láb mély medence fölé 
magasodik, a túloldalon, jó 50 láb távolságra szintén párkány van és egy másik ajtó. 
Odalenn kisebb ékkövek csillognak (3d4; 50 at/db). A medence tele van alattomosan 
örvénylő láthatatlan vízzel (Közepes Megfigyeléssel észrevehető az örvénylés az ékkövek 
apró elmozdulásaiból). A láthatatlan vízen való átkelés sem egyszerű (Közepes Úszás), a 
lemerülés pedig még nehezebb (Nehéz Úszás, második rontott próbától fuldoklás). 
 

7. A Hullazabáló: Nehezen járható, szűk járat vezet Nyelem, a hullazabáló barlangjába. 
Hajdanán ember volt, de rászokott a holtak húsára s ez szörnyű testi (hegyes fogak, 
görnyedt, púpos test) és lelki változásokat (tudathasadás) idézett elő benne. Már egy jó ideje 
bevette magát ide, s a 11. terem zombijait eszi, de persze a friss halottak húsát se veti meg. 
Van egy láthatatlanság gyűrűje, amit előszeretettel használ áldozatai becserkészésére vagy 
menekülésre, és emellett még III. típusú kincse is a kis barlangjában. 
 

Nyelem: Sz 4+2; VO 15; Tám +6 karmok 1d8+2; +5/+3/+3; láthatatlanság gyűrűje. 
Hp 26 
 

8. Kürtő: Mélységes mély szakadékban végződik a lépcső, tőle balra egy szűk peremen 
lehet átjutni a túloldalra (Egyensúlyozás). A mélyből dobogás hallatszik… 
 

9. Cseppkőbarlangok: Viszonylag nagy cseppkőbarlangok, melyek egymásba érnek. 
Neszezés, motozás tölti meg őket. 
a. Három óriásdenevér fészkel itt, zajra a barlang többi részébe is átröpülnek zsákmány 
reményében. 
b. Vérvörös színű cseppkövek. 
c. Óriási cseppkő, melyen véges-végig repedések futnak. A belsejébe III. típusú kincset rejtettek. 
d. Valaki vandál módon széttörte az itt lévő cseppköveket. 

 

Denevér, óriás (3): Sz 4+1; VO 15; +5 harapás 1d8+1; Spec repülés; +5/+5/+2. 
Hp 15  27  20 
 

10. Oszlopcsarnok: Az oszlopfőket szakállas férfiarcok díszítik (3-3 oszlop, 12-12 arc), ezek 
meglehetősen elevenek és beszédesek. Előszeretettel gúnyolódnak a csupasz arcú férfiakon. 
 

11. Zombik: Ez a terem telis-tele van bűzlő, rothadó, de nagyon is eleven testekkel. A termet 
csapórács választja el a Takarítók termétől; ezen az oldalon nincs nyitómechanizmus. 
 

Zombi (24): 2+1; VO 12; Tám +3 ütés (1d8+1); Spec lassú; +3/+0/+1. 
Hp 16  12  6  9  9  16 
 8  10  9  16  9  10 
 11  9  16  9  10  10 
 11  10  12  13  14  10 
 

12. A Takarítók: A Vörös Szem három embere – kipróbált gazfickók mind – egy kis, falba 
épített kemence mellett ül. Hullák tárgyait égetik, a meztelen testeket pedig bedobják a 11. 
terembe. Apróságokból összegyűlt III. típusú kincs a téglafal üregében. A teremből egy zárt 
ajtón át csigalépcső vezet a felszínre, egy vargaműhely raktárába. 
 

A Takarítók (3): Tolvaj 2+1; Kezd +5; VO 13 (bőrvért, Ügy); Tám +2 rövidkard 1d6+1 [+1d6] 
vagy +2 dobott tőr 1d4+1 [+1d6]; Spec orvtámadás +1d6; +1/+4/+1; kulcsok. 
Hp  7  14  10 
 

13. Vörös Szemek: A falra mindenhol vörös szemeket festettek, feltehetőleg vérrel, olyan 
mennyiségben, méretben és formában, hogy az ember szeme beleszédül, s a hányingerrel 
vegyes érzéstől könnyen eszméletét veszti (Akaraterő). Behunyt szeműekre nem hat, amit a 
Takarítók és a Vörös Szem vezetői tudatosan ki is használnak. 
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14. Csapda: Az északi fal bal oldalán egy három 
sorba rendezett számsor olvasható benyomható 
köveken (1-től 9-ig), jobb oldalán pedig a következő 
számokat vésték fel: 
 

[Megfejtés: 102. Soronként első két számot megszorozzuk, a harmadikat kivonjuk belőle, az 
első sorban ez az eredmény, a második és harmadik sorban hozzá kell adni az előző sor 
eredményét is az előbbi módon kapott számhoz, így jön ki a végeredmény.] 
 

Ha nem nyomnak be semmit, vagy rossz a megfejtés, akkor a lépcsőcsapda aktív marad (Nehéz 
Reflex), és a lépcső felénél hirtelen meredek lejtővé válik. Az áldozatok belecsúsznak egy 20 láb 
mély verembe, amire egészen biztosan felfigyelnek a 15. teremben őrködők. 
 

15. Munkásőrök: Ez a néhány rátermett munkásember őrként vált be a Vörös Szem 
számára. Büszkén hangoztatják is emiatt, hogy a „munkásököl vasököl, oda üt, ahova köll.” 
 

Munkásőr (4): Harcos 1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +1 lándzsa 1d8+3 vagy +1 
parittya 1d4; +2/+0/+0. 
Hp  5  2  4  4 
 

16. Nagyterem: A padlót hatalmas vörös szem díszíti, a boltíves kupolát szintén – a 
faragványok jóval megelőzik a mai kort. Itt tartják összejöveteleiket a Vörös Szem tagjai. 1:6 
eséllyel épp gyűlést tartanak (2d4+1 tolvaj, 1d4*5 a Vörös Szembe belépett milicista és 3d4*5 
egyéb felfegyverkezett munkás, Baltazár, továbbá mindhárom vezér itt van), egyébként csak 
1d4+1 tolvaj pihen vagy tanácskozik itt (1:6 eséllyel az egyik vezér is jelen van). 
 

Felfegyverkezett munkás (3d4*5): Sz 1; VO 10, Tám +1 ütleg 1d4; +2/+0/+0. 
Hp 1 7 8 3 5 8 4 8 5 8 

 7 6 7 6 2 4 8 7 4 7 

 8 8 4 3 8 4 2 5 2 7 

 4 2 3 4 5 2 6 5 5 6 

 6 6 4 5 1 1 3 4 5 5 

 8 8 5 6 3 3 7 7 3 5 

 

 

3 5 1 = 14 

5 8 2  =  52 

6 9 4 = ? 
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Milicista (1d4*5): Harcos 1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +1 lándzsa 1d8+3 vagy bunkó 
1d4; +2/+0/+0. 
Hp 2 8 8 5 1 8 3 4 3 4 

 10 2 7 3 2 4 7 1 5 8 
 

Tolvaj (2d4+1/1d4+1): Tolvaj 2+1; Kezd +5; VO 13 (bőrvért, Ügy); Tám +2 rövidkard 1d6+1 
[+1d6] vagy +2 dobott tőr 1d4+1 [+1d6]; Spec orvtámadás +1d6; +1/+4/+1. 
Hp 13  9  8  9  6  9 

 9  8  11 
 

17. Liniána anya lakosztálya: A hajdani kurtizán ebben a pazarul berendezett lakosztályban 
tengeti napjait. Állandó őre a szobának, a megtermett szerecsen eunuch, Baltazár. A 
lakosztályban sok értéket felhalmoztak (VIII. típusú kincs), és több, a Vörös Szem ügyeit 
leleplező dokumentum mellett itt található Liniána anya oroszlános kulcsa is. Innen titkos ajtó 
vezet a mélybe. 
 

Baltazár: Harcos 4+2; VO 15 (kivert bőrvért); Tám +6 handzsár 2d4+5; +6/+3/+3. 
Hp 24 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�
 

A Holtak Csarnokai 
 

1. Kelléktár: A színi társulat kellékeit tartják ebben a meglehetősen túlzsúfolt 
raktárhelyiségben. Egy vasalt, lakattal lezárt ajtó található a terem végén, amelyre egy táblát 
akasztottak a felirattal: „Ne nyisd ki! ÉLETVESZÉLY!” A kelléktárban 4:6 eséllyel ott 
tartózkodik a rózsaszín selymekbe öltözött kelléktáros is, aki egyáltalán nem harcképes, de 
férfi létére úgy sikolt, mint egy rémült kislány. 
 

2. Megpörkölt falak: Ezt a termet korábban egy hatalmas robbanás rázhatta meg. Kilazult 
téglák, instabilnak tűnő mennyezet, széttépett hátizsák és fél csizma. 
 

3. Lyukak: Csákánnyal szétverték a köveket, a falakat és a padlót egyaránt, s mintha 
lyukakat ástak volna a fedőkövek alá, vagy esetleg kiszedtek onnan valamit? 
 

4. A Holtak Ura: Egy magas, csontokból rakott trónuson csuklyás alak ül. Ő Ario, a Holtak 
Ura, egy félőrült pap, akinek minden parancsát követik a teremben egykedvűen álldogáló 
csontvázak. Ario csak akkor enged le bárkit is a trónus mögötti csigalépcsőn, ha elhozzák 
neki a Koronát (7.). Örömmel ad leírást arról, merre találják a királyi ékszert, de egyéb 
segítséget nem hajlandó nyújtani. 
 

Ario, a Holtak Ura: Pap 4+2; VO 17 (mellvért, Ügy); Tám +4 láncos buzogány 1d8+2; 
+7/+3/+7. 
Varázslatok: 0: 5, 1: 4, 2: 3; NF 12+Szint; 0: fény*2, mágia érzékelése*2, mágia olvasása; 1: 
áldás, félelem okozása, parancsvarázs*2; 2: bénítás, megbabonázás, porördög. 
Hp 23 
 

Csontváz (20): Sz 1; VO 13; Tám +1 szablya 1d6; +2/+0/+0. 
Hp:  4  4  8  6  1  5 
 2  4  1  4  3  2 
 8  6  8  1  6  5 
 3  8 
 

5. Ismét lyukak: Szinte egy az egyben olyan, mint a 3. terem. 
 

6. Rejtett kincs: Síkos falú kürtő (Nehéz Mászás) vezet fel egy kis kamrához. Szörnyű bűz 
árad innen, egy nagy koszlott, nyálkás halomból. A látszat ellenére semmi veszélyes, viszont 
a mélyén egy III. típusú kincs található. 
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7. Csapda: A lépcsőforduló felett boltív található, rajta egy felirat: „Ki itt belépsz, hagyj fel 
minden élettel!” A boltíven átlépve a lépcsősor érzékelői aktiválják a csapdát: a forduló fala 
lecsapódik, s mögüle egy hatalmas kőgolyó kezd el gurulni, mely aztán a lépcső aljában egy 
aknába esik, és a padló bezárul fölötte (Nehéz Reflex, 5d6 Hp). 
 

8. Királyi szőttesek: A falakat plafontól a földig aranyozott falikárpitok fedik, melyek 
különféle erdei vadászjeleneteket ábrázolnak, csakhogy élőlények helyett csontvázakkal és 
egyéb szörnyűséges élőholt lényekkel. 
 

9. A Holtak Királyának Csarnoka: A Holtak Királya nagy megelégedéssel tekint le 
trónusáról az előtte vonagló zombitáncosokra, akiknek csontvázdudások fújják a talpalávalót. 
A lovagok sorfalat állnak uralkodójuk előtt. A Holtak Királyának pergamenszerű bőrén még 
felismerhetők arcvonások, melyek meglehetősen emlékeztetnek Arióra, a Holtak Urára. A 
király fején ott a gyönyörű, ékköves aranykorona (350 at). Az egyik zombitáncosnak 
némaság gyűrű van az ujján (átkozott gyűrű; viselője teljesen megnémul). 
 

A Holtak Királya: Harcos 4+3; VO 19 (+2-es láncvért, Ügy); Tám +9 +2-es fattyúkard 
1d10+6; Spec bénítás 1/nap; +7/+3/+3; Mur kulcsra zárt törvénykönyve (nincs hozzá kulcs). 
Hp 38 
 

Lovagok (4): Sz 3+1; VO 18 (láncvért, pajzs, Ügy); Tám +4 hosszúkard 1d8+1; +4/+2/+2. 
Hp 10  26  21  19 
 

Táncosok (12): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1; Spec lassú; +4/+0/+1. 
Hp 8  9  11  12  8  7 
 12  13  11  16  7  13 
 

Dudások (4): Sz 1; VO 13; Tám +1 szablya 1d6; +2/+0/+0. 
Hp  2  6  4  2 
 

10. Udvari bolond: Nagy (és egyben vérfagyasztó) kacagások közepette jár-kel itt egy 
udvari bolondnak öltözött zombi. Ő Beckó, aki a Holtak Királyát keresi, hogy bosszút álljon 
rajta, amiért az sosem volt képes nevetni a viccein. Beckónak mindene a mókázás, főleg, ha 
némi szadizmust is keverhet bele. 
 

Beckó: Szint 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1; Spec gyorsan mozog, és ha elkezd mókázni, 
abbahagyhatatlan nevetésre fakasztja és egyben harcképtelenné teszi nézőit 1d6+1 körig 
(Nehéz Akaraterő); +4/+1/+1 
Hp 11 
 

11. Elhagyatott terem: Némi csont és törmelék található a teremben. A lefelé vezető rámpa 
meglehetősen csúszós, könnyű rajta lebucskázni és 1d6 Hp-t sérülni (Reflex). 
 

12. Kártyaparti: Két jó kedélyű, cicomásan felöltözött élőhalott, Szebánó és Vító kártyázik 
itt 800 ezüst, 300 elektrum, 125 arany és 3 drágakő (50, 100 és 150 at) értékű téttel. 
 

Szebánó és Vító: Szint 4+1; VO 14; Tám +5/+5 karmok 1d4+1 + bénítás és +5 harapás 
1d8+1 + bénítás; Spec bénítás; +5/+2/+2. 
Hp  24  27 
 

13. Barlangi medve: Így neveld a medvédet c. kézikönyvet szorongat egy megrágott 
csontkupac a barlang közepén. A medve a mai napig itt él a barlangban, és meglehetősen éhes. 
 

Barlangi medve: Sz 6+2; VO 14; Tám +8/+8 mancs 1d6+2 és +8 harapás 1d8+2; Spec ha 
mindkét mancsa talál, ölelés (2d6+2 Hp/kör); +7/+4/+4. 
Hp 50 
 

14. Levert freskók: A falak mentén egykor véges-végig gyönyörű freskók állhattak, de mára 
mindet leverték. Néhány töredékes alak és növényi minta vehető ki. 
 

15. Misztikus felirat: A terem boltozatos mennyezetén enyhén derengő felirat található: 
mágia megszüntetése varázslat olvasható (és Nehéz Jelek olvasásával másolható) le róla. 
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16. Titkosajtó: Ebben a teremben egy nőt ábrázoló szobor áll, amely egy várost tart a 
kezében. A város bizonyos vonásaiban felismerhető Mur, de a részletek alaposan eltérnek. 
Az apró épületek közt van egy kimagasló torony, amely elforgatva kinyitja a titkosajtót. 
 

17. A Kapullók forrása: Egy meglehetősen nagy, boltozatos terembe vezet a titkosajtó. A 
túloldalon csigalépcső visz felfelé. A terem közepén egy nagy szikla található, amelyből 
folyamatosan csöpög a könnyvíz egy bronzedénybe (2d4*5 adag). A falak mentén 
szekrények vannak, rajtuk üres üvegek sorakoznak, illetőleg átellenben egy sor könnysóval 
teli üvegcse (3d6 db). Ha valaki belép, akkor a forrás mellett álló eleven szobor elé áll és kéri 
a jelszót (Nem lopni jöttem!), amennyiben nem kapja meg, támadásba lendül. 
 

Eleven szobor: Sz 4+2; VO 18; Tám +6/+6 ütés (1d8+2); +6/+3/+3; Spec immunitások és 
sebzésfelfogás 5/+1 

Hp 28 
 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�
 

Az Őrület Termei 
 

Az Őrület Termei nem szokványosan működő kazamatarész, a termek ugyanis 
véletlenszerűen követik egymást az 1. helyiséget követően (felfelé és lefelé haladó lépcsők 
kötik össze őket): először 1d4, aztán 1d6, 1d8, 1d10 és végül 1d12 segítségével dönthetjük 
el, hogy éppen melyik terembe érkeznek a karakterek. Felfelé haladva pedig csökkenni kezd 
a lehetőségek száma. Egy terembe többször is lehet így érkezni lépcsőn, akár ugyanabból a 
helyiségből is. Bizonyos termeket kanyargó folyosók kötnek össze: ezek oda-vissza 
járhatók és mindig az adott terembe vezetnek: 2 ↔ 3 ↔ 7 ↔ 10; 4 ↔ 6 ↔ 9; 5 ↔ 8 ↔ 11. 
Magasabb sorszámú teremből lépcsőt használva az adott teremhez kapcsolódó dobókocka 
érvényes, még akkor is, ha folyosón keresztül közelítették meg. Pl. a 9. teremből lépcsőn 
felfelé haladva d8-at kell dobni, lefelé d10-et.)  
 

1. A Bosszú Terme: A fal tele van firkálva különböző nyelveken a szóval: „Bosszú.” Az egyik 
feliratot misztikus rúnákkal vésték a falba, és ha valaki aktiválja, akkor rontott mentődobás 
esetén (Nehéz Akaraterő) nem foglalkoztatja majd más, csak a bosszú (a legkisebb sérelem 
is okot adhat rá), s míg be nem teljesíti, +1-et kap minden dobására. 
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2. Pentagrammák: Három kék pentagrammát festettek a földre; mind a három közepén van 
egy-egy ónedény. A pentagrammák köré a földre feliratot véstek: „Hozd el ide az amforát, hogy 
lásd az élet forrását; oszd szét szépen három felé, életet lehel majd belé.” A 10. teremben 
található forrás vizével kell megtölteni az egyik ott heverő amforát, és azt kell idehozni. Ha 
megtöltik a három edényt, akkor a vizek felemelkednek és egy gyönyörű nőt formálnak (Sz 3+3). 
Elbűvölő és naiv teremtés, csakhogy minden újholdkor táplálkoznia kell, s ilyenkor kiszívja a 
nedvességet az élőlényekből (Kitartás, 1d6+1 Egészség). [Folyosó a 3. terem felé.] 
 

3. Hangok: A szobába lépve hangok hallatszódnak (1d4): 1 – Szörnyűséges női sikoly; 2 – 
Elfojtott sóhajok; 3 – Szűnni nem akaró kaparászás; 4 – Őrült nevetgélés. [Folyosó a 2. és 
7. terem felé.] 
 

4. A leláncolt: Egy szakadt, megpörkölt ruhás férfit láncoltak a falhoz mágikus bilincsekkel. 
Időtlen idők óta szenved a szörnyű bűnök miatt, melyeket elkövetett. Reakciója véletlenszerű 
(1d8): 1 – Érthetetlenül motyog; 2 – Keservesen sír, kárhoztatja magát a sorsáért; 3-5 – 
Eszénél van, ilyenkor lehet vele beszélni; 6 – Átkokat szór mindenkire; 7 – Szenvedő 
nevetése olyan borzasztó, hogy aki hallja, megfutamodik (Kitartás); 8 – Nyolcasokat rajzol a 
levegőbe ujjaival és varázsszavakat mormol: Tűzgolyó! [Folyosó 6. terem felé.] 
 

5. Kulcsok terme: Rengeteg kulcs, középen egy kis emelvényen egy aranykulcs (Umbertó 
lakatját nyitja, 7.). Az emelvény súlyos vasláncokkal van körültekerve, melyek megelevenednek 
és azonnal támadásba lendülnek, ha a kulcsot elmozdítják. [Folyosó a 8. terem felé.] 
 

Eleven láncok (4): 2+1; VO 15; Tám +3 csapás 1d4+1; Spec sikeres találat esetén harci 
manőverrel körültekeri áldozatát; +4/+1/+1. 
Hp 16  19  18  16 
 

6. Zeneterem: Egy központi pódiumon különféle zeneszerszámok láthatók. Ha valaki belép a 
terembe, láthatatlan kezek emelik őket magasba, s kezdenek játszani. A zene… (1d6): 1-3 – 
Kellemes (+1d3 Hp); 4 – Nyugtalan (-1 mindenre 1d6*10 percig); 5 – Kakofónia (1d6 Hp sebzés, 
Akaraterő); 6 – Harci tánc (a legközelebbire támad, Akaraterő). [Folyosó a 4. és 9. terem felé.] 
 

7. Umbertó: A terem közepén csontváz fekszik, a kezében könyvet szorongat. A könyv meglepő 
módon képes beszélni és azonnal megszólítja a belépőket. Ő Umbertó, aki rendkívül 
barátságos, intelligens varázskönyv benyomását kelti. Sajnos gonosz emberek lelakatolták, de 
valahol itt van egy kulcs a kazamatában, ami ki tudná nyitni őt, ha pedig ez megtörténne, akkor 
örömmel elárulná megmentőinek az összes varázslatot, amelyet pergamenjein rejt. Valójában a 
könyv börtön, amelybe Umbertót, az árnyékdémont zárták. [Folyosó a 3. és 10. terem felé.] 
 

Umbertó: Sz 7+2; VO 10/15/20; Tám +9/+9 karmok 1d6+2; +7/+7/+7; Spec fényre változó 
VO, immunis elmét befolyásoló varázslatokra, hidegre és elektromosságra, 5/+1 
sebzésfelfogás, ½ sebzés tűztől, megszállás, sötétség és félelem 1/nap. 
Hp 52 
 

8. Ajtó a Kívánt Helyre: A terem keleti falában egy nagy kőajtó áll, melybe jókora, szakállas 
arcot faragtak. Az Ajtó a Kívánt Helyre néven mutatkozik be azok számára, akik megérintik. 
Ha megfejtik a találós kérdését, akkor egy olyan helyre vezet, amelyre csak el szeretnének 
jutni a JK-k (arról az ajtó nem tesz említést, hogy az út egyirányú). Ideális lehetőség a 12. 
terembe való eljutáshoz. [Folyosó az 5. és 11. terem felé] 

„Hangja nincs, de rivall, 
szárnya nincs, de röpül, 
foga nincsen, de mar, 
szája nincs, de fütyül. 

[szél] 

„Kulcs, pánt, fedél nélküli láda, 
mégis aranykincs van belezárva.” 

[tojás] 
 

 

9. Búra: A terem közepén egy márványemelvényre helyezett jókora üvegbúra látható, amely 
alatt sziporkázó színek kavarognak. A búra felemelésével elszabadul egy égből jött szín. 
[Folyosó a 6. terem felé] 
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Égből jött szín: Sz 9; VO 20; Tám +9 érintés 1d6 Erő; +3/+3/+6; Spec repül, erőszívás, 
sebzésfelfogás 10/+2, telepátiaérzékenség; +3/+3/+6. 
Hp 44 
 

10. Forrás: A falból édeskés illatú víz bugyog egy nagy kőmedencébe. A medence mellett 
díszes agyagamforák hevernek. A víznek gyógyhatása van, 1d3+1 Hp-t visszaad, illetőleg 
segítségével élet teremthető a 2. teremben. [Folyosó a 7. terem felé.] 
 

11. Misztikus feliratok: A terem boltozatos mennyezetére misztikus feliratot véstek (1d6): 1-
2 – 2. szintű varázslat; 3-4 – 3. szintű varázslat, 5 – 4. szintű varázslat, 6 – robbanó rúnák. 
[Folyosó a 8. terem felé.] 
 

12. A Kettőskapu: Két hatalmas, felfelé csúcsosodó obszidiánkapu áll egy gigászi 
barlangteremben. Ha Torzonborz elrabolta a húgát, akkor ide hozta, hogy feláldozza őt. 
Ehhez máglyát készít, amelyre 1000 arany értékű kincset és egzotikus fűszereket szór. 
Idelenn kárhozott lelkek segítik őrült tervét. Amennyiben Torzonborz sikerrel jár, a kapuk 
leomlanak, Gigante megszabadul mágikus béklyóitól, és felkel évezredes álmából, ami az 
egész várost elpusztítja (hisz az a fejére épült…). 
 

Kárhozott lélek (6): Sz 3+1; VO 17; Tám +4 hosszúkard 1d8+3; +4/+2/+2; Spec immunis az 
elmét befolyásoló varázslatokra és elektromosságra, ½ sebzés savtól, hidegtől és tűztől, 
varázslatellenállás 12; +4/+2/+2. 
Hp 12  18  12  16  18  13 
 

Torzonborz: Harcos 2/Tolvaj 2/Varázsló 2+1; Kezd +5; VO 13 (+2-es védőgyűrű, Ügy); Tám 
+5 tőr 1d4+1 [+1d6] + méreg (Közepes 3d6 Hp/3d6 Hp); Spec orvtámadás +1d6; +3/+3/+3. 
Varázslatok: 0: 4, 1: 2+1; NF 10+Szint; 0: fény, mágia érzékelése, mágia olvasása, trükkök; 
1: altatás, pókmászás, személyi bűbáj.  
Hp 31 
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A Koponya-völgy 
 

Nodax hegyei között (Kassádia, 1307 hex) található a gigantikus építkezéseiről elhíresült 
Nerbanus császár egykori megaprojektjének, a Circus Convallisnak maradványa, melyet 
manapság csak Koponya-völgyként emlegetnek. A völgy a hatalmas, kőbe faragott koponyá-
ról kapta nevét, mely a Circus Convallis főbejáratának készült. Nerbanus sok más építkezé-
se mellett azonban ez is félbemaradt. Egyesek szerint magára haragította az isteneket, mert 
elvakultságában csak Gladuort imádta, ezért azok nem védték meg tanácsadója és a későb-
bi császár, Veneficus Virilis mérgétől. 

A völgyben ma ősemberek élnek, akik egy öreg baziliszkuszt imádnak istenükként. Az 
egykor látványosságnak szánt lények saját kis mikrokozmoszt alakítottak ki maguknak; 
ahogy egy régi kassádiai bölcs is mondotta: „A Természet utat tör magának.” 

Az ősemberek az utóbbi időben kijárnak portyázni a völgyön kívül is, ugyanis új vezetőjük 
nem elégszik meg csupán a völgy nyújtotta javakkal. Lukánó, a Farkas egy Murból érkezett 
kalandozócsapat tagja volt, s bár az összes társát elveszítette a Koponya-völgyben, neki si-
került megölnie a vadak vezérét és így átvette a hatalmat a törzsben, majd némi túlzással a 
Völgy Királyának kiáltotta ki magát. Egy év alatt módfelett megszerette a helyzetét, és semmi 
pénzért nem hagyná el szeretett királyságát és felhalmozott javait. A törzsfőnök fia, Rah-Ta 
Thul, a mocsárban bujkál, és a bosszút forral a trónbitorló ellen. 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�
 

A Kaland kezdete 
 
A Koponya-völgybe a csapat elsősorban Albio küldetését teljesítve juthat el; ugyanis a va-
rázsló szeretne kapni egy baziliszkusztojást. További lehetőség lehet, ha egy környékbeli ud-
varház ura bízza meg a csapatot azzal, hogy derítsék fel az utóbbi időben megsokasodott 
támadások okát, melyet az eddig szinte csak régi történetekből ismert barlanglakók követtek 
el. Emellett Lukánó, a Farkas elleni bosszúhadjárat is lehet az indoka a völgybe érkezésnek, 
ugyanis a Völgy Királya még Murban teherbe ejtette egy patrícius leányát, ám a gazfickó az 
esküvő elől megszökött. A bosszúszomjas – ám neve elhallgatását kérő apa – 500 aranyat 
fizet Lukánó fejéért. Esetleg egyszerűen csak vadonbéli kalandozásaik során is rábukkan-
hatnak a völgyre. Három lehetséges útvonalon lehet bejutni a Koponya-völgybe, máshol 
áthatolhatatlan sziklaszirtek meredeznek. 
 

A. A leginkább magától értetődő útvonal a főbejárat, mely egy hatalmas, tátott szájú kopo-
nyát formáz. Azonban erről a Koponya-völgy új királya is tud, ezért állandó őrséget tart itt. 
 

A1. Freskók: A folyosó egészét gladiátorviadalokat ábrázoló freskók borítják. A viadalok a 
legkülönfélébb módozatait mutatják be az ember-ember, ember-állat ás állat-állat közötti 
küzdelmeknek.  
 

A2. Koponyák minden mennyiségben: A koponyákat egyrészt egy nagy központi obeliszk-
be rendezték, másrészt az északi falat rakták tele velük. Mindegyikre a következő feliratot 
festették: „Ave Nerbane! Morituri te salutant!” Az északi fal tetején egy nagyobb részt üresen 
hagytak, ahová a következő feliratot vésték: „CIRCUS CONVALLIS”. 
 

A3. Hírességek terme: Híres – s művelt fők által mindmáig ismert – gladiátorokat ábrázoló 
színesre festett márványszobrok, kétszer akkorák mint egy ember. Északi sor: Gyilkos Filo-
zófus (a szakállából ítélve tényleg); Velocirotix, a Szörnyeteg (kihegyezett fogai vannak); 
Névtelen Halál (akárki lehetne ilyen arccal); Arnold, a Barbár (és tényleg). Déli sor: Anya-
szomorító Sententius (ilyen fejjel érthető); Dallos Alastiel (ez egy tünde); Ficus Cuchis (visz-
szafogott röhögés); A Hetes Számú Törpe (és tényleg törpe). 
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A4. Az őrök vacka: Egy bűzös kis szoba, ahol leginkább alvással töltik az időt az őrök (2:6 
eséllyel vannak csak ébren, s ekkor általában hangoskodva marakodnak valamin). Habár 
Lukánó, a Farkas meghagyta nekik, hogy árgus szemekkel figyeljék bejáratot, ők nem érzik 
ennek valódi szükségét. Ráadásul cselesen kitalálták, hogy a párkányon (A6.) hárman min-
dig álldogálnak, így a völgyből feltekintve úgy tűnik, mintha minden olajozottan működne. 
 

Ősemberek (7): Sz 2+2; VO 13 (állatbőrök, Ügy); Tám +4 bunkó 1d6+2 vagy +4 kőkés 
1d4+2; +5/+2/+2. 
Hp 15  11  11  13  15  13 
 18 
 

A5. Omlás: Két percnyi lépcsőzés után egy beomlott folyosóban ér véget a járat. 
 

A6. Erotikus domborművek: Nagy precizitással megalkotott, nőket és férfiakat roppant érzéki 
jelenetekben ábrázoló domborművek. A teremből nyíló és szintén reliefekkel díszített alkóvokban 
egy-egy kőágy található, ajtó nincs és nem is volt. A nyugati falon boltív vezet tovább egy folyo-
sóra, fölötte „V.I.P.” felirat olvasható. A boltív másik felén egy szürke nyálka várja áldozatait. 
 

Szürke nyálka (1): Sz 3+2; VO 13; Tám +5 kocsonya 2d6+2; +5/+3/+3; Spec nyálka, áttet-
sző, immunitások; +5/+3+3. 
Hp  19 
 

A7. Párkány: A kiálló szikla egy be nem fejezett lelátó maradványa. Az ősemberek egy kötél-
létrán közlekednek. A kint állók egyikénél van egy kürt, amit meg kell fújnia, ha ellenséget lát. 
 

Ősember (3): Sz 2+2; VO 13 (állatbőrök, Ügy); Tám +4 bunkó 1d6+2 vagy +4 kőkés 1d4+2; 
+5/+2/+2. 
Hp 9  20   12 
 

B. Ez egy szűkös hegyi ösvény, melyet a bozót eléggé elfedett mára (Nehéz Megfigyelés), de 
talán jobb is, ha rejtve marad, ugyanis halálos veszedelem átkelni rajta (Nehéz Mászás, rontás 
esetén 1d8*10 láb zuhanás). Az ösvény egyenesen a völgybeli 6. helyszínhez visz. 
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C. Nerbanus császár villája félkész, romos állapotában is impozáns látványt nyújt. Az épü-
let területén gyönyörű és egyben vérszomjas vörös pávák fészkelnek. A fészkekben össze-
sen egy VI. típusú kincs található. A pince nagy része beomlott, ám szerencsére egy délre 
vezető járat még mindig járható, s noha végtelenül hosszúnak tűnik, egyenesen Gladuor 
templomába vezet. Azonban jaj annak, aki erre az ösvényre lép: árnyak kísértik a folyosót. 
 

Vörös páva (4): Sz 5*; VO 14; Tám +4 csőr 1d3; Spec Ha kitárja a tollait, vörös káprázat fog 
el mindenkit, aki látja (Akaraterő, vagy az áldozatnak vérbe borul a szeme, megvakul és 
2d10 körön át 1d4 Hp-t sebződik, miközben vért könnyezik); +4/+4/+1. 
Hp  14  22  21  27 
 

Árny (5): Sz 3*; VO 13; Tám +3 érintés 1d6 Erő; Spec anyagtalan, sebzésfelfogás 5/ezüst, 
immunis az elmét befolyásoló varázslatokra és a hidegre; +1/+3/+1. 
Hp 11  15  16  6  10 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
 

Véletlen találkozások 
 
A völgy meglehetősen halálos hely, számtalan csapda és szörnyeteg megmaradt az egykor 
ide hozott cirkuszi kellékekből. Véletlen találkozásra minden második számozott helyszín 
vagy kereszteződés után kell dobni (1:6), továbbá ha nagy zajt csapnak vagy egyéb figye-
lemfelkeltő dolgot csinálnak. Természetesen nem minden véletlen találkozás végződik harc-
cal, ügyes csapatok inkább elkerülik az efféle veszélyeket. 
 

1d12 Találkozás 

 

1 Baltacsőrű (3d4) 
2 Csapda 

3 Gyík, óriás (1d12) 
4 Majom, húsevő óriás (1d6) 
5 Ősember vadász (2d6) 
6 Vénusz légycsapója, óriás (1d2) 
 

Baltacsőrű (3d4): Sz 3+1; VO 14; Tám +4 rúgás 1d4 és +4 csőr 2d6; +3/+2/+1. 
Hp 17  10  16  8  12  23 
 9  9  21  16  12  13 
 

Csapda: Különféle halálos instrumentumokat rejtettek el a területen, melyek a közeledésre 
előtűnnek „a semmiből” és működésbe lépnek. 1d6: 1-4 – dárdavető (1d6*Tám +5, 1d6 Hp), 5 
– paralizáló fényrobbanás (Akaraterő, 1d4 óra); 6 – mérgesgáz (Kitartás, 2d6/2d6 Hp). 
 

Gyík, óriás (1d12): Sz 3; VO 14; Tám +3 harapás 1d8; +3/+1/+1. 
Hp  17  10  14  21  14  9 
 19  14  14  7  10  13  
 

Majom, húsevő óriás (1d6): Sz 5+1; VO 14; Tám +6/+6 karmok 1d6+1 vagy +6 harapás 
1d4+1; Spec szaggatás (két találat esetén +2d6+2 Hp); +5/+2/+2. 
Hp  28  33  29  35  26  26 

 
Ősember vadász (2d6): Sz 2+2; VO 13 (állatbőrök, Ügy); Tám +4 bunkó 1d6+2 vagy +4 kő-
kés 1d4+2; +5/+2/+2. 
Hp 15  8  14  11  14  15 
 9  17  12  12  7  7 
 

Vénusz légycsapója, óriás (1d2): Sz 6+2; VO 14; Tám +6 harapás 2d6+2; Spec megraga-
dás (harci manőver) és bódító illat (Kitartás, vagy megindul a száj felé); +5/+2/+2. 
Hp 43  36 
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Helyszínek a völgyben 
 
A nagyjából 5 kilométer átmérőjű völgy nagy részét burjánzó erdőség borítja, a levegő párás, 
a föld el van mocsarasodva. 
 

1. Félig betemetett kőlap: Mohos, jórészt a föld által fedett, misztikus rúnaírást tartalmazó, mo-
numentális kőlap (legalább három ember magas és öt széles). A mohát lekaparva a mágikus fel-
irat tökéletesen olvashatóvá válik: robbanó rúnák. Ez egyike a megmaradt cirkuszi csapdáknak. 
 

2. Emberarcú fák: Eltorzult emberi arcok láthatók a tisztást körbevevő fákon. Rendkívül kel-
lemetlen, zavaró légköre van ennek a helynek. Ha valaki valamilyen borzasztó ötletnél fogva 
itt hajtaná álomra a fejét, szörnyű lidércnyomások fogják kísérteni, s ha nem tesz sikeres 
mentődobást (Nehéz Akaraterő), maga is eltorzult arcú faként ébred reggel... 
 

3. Futóhomok: A teljesen ártatlannak tűnő homokos tisztáson áthaladva egyszer csak süly-
lyedni kezd az ember. Reflex, vagy az illetőt egy pillanat alatt elnyeli a homok, mivel karmos 
kezek segítenek rá a dologra. Így a mentőjét elrontó karaktert nemcsak a fulladás veszélyez-
teti, hanem körönként 1d4+1 Hp-t is veszít az őt megragadó karmok miatt. 
 

4. A Papagáj: Borjú méretű papagáj ücsörög egy kidőlt fatörzsön, a maga előtt felhalmozott 
gyümölcsöket majszolgatja. Nemcsak beszélni tud, de roppant intelligens is, rengeteg dolgot tud 
a völgyről. Persze az információért fizetni kell. Különleges magvakat, gyümölcsöket örömmel fo-
gad, ám nem árt vigyázni, meglehetősen okos, így nem lehet akármivel kiszúrni a szemét. 
 

Papagáj, óriás: Sz 3+1; VO 15; Tám +4 csőr 1d10+1; +4/+2/+1. 
Hp 15 
 

5. V.I.P.: Viri Illustres et Potentes, azaz „Előkelő és Befolyásos Férfiak” számára fenntartott 
exkluzív páholy. A császár a legközelebbi barátai számára készíttette ezt a minden igényt 
kielégítő kilátót. A páholy a mai napig üzemel, noha némileg megkopott a ragyogása. 

Emeritus egy rendkívül udvarias és tisztelettudó élőholt, aki a császár megbízásából a mai 
napig várja a V.I.P. vendégeket. Ha valaki érkezik, roppant mód megörül, s igyekszik minden igé-
nyüket kielégíteni. Ghoul bacchánsnők hoznak (ehetetlen, sőt 1:6 eséllyel mérgező) étkeket-
italokat, érzéki táncot lejtenek és egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak (kérés nélkül is). Egyébként 
nem erőszakosak, csak kicsit rámenősek, hiszen nagyon rég várnak már vendégekre. Azonban 
minden megváltozik, mikor a szeretett vendégek távozni próbálnak. Nem, innen nem lehet tá-
vozni, akár erőszakkal is marasztalják őket, hisz gúzsba kötve is átélhető a V.I.P. élmény�

Persze bejutni sem egyszerű a V.I.P. páholyba (hacsak nem a bejárat felőli folyosón ér-
kezik az ember), hiszen 50 láb magasan található a legalsó szintje, melynek természetesen 
nincs összeköttetése a völgy talajával. Három szint van összesen, melyeket csigalépcső köt 
össze, az alsó kettőn semmi említésre méltó nincs, a legfelsőn (100 láb) különféle helyiségek 
és a már említett személyzet. A hely fényét emelik az ékkőberakásos nemesfém serlegek, 
kupák, tányérok és evőeszközök (összesen 1200 at értékben), és két jobb időket megélt bi-
rodalmi falikárpit (sajnos már menthetetlenül rossz állapotban). 
 

Emeritus: Sz 4+1; VO 14; 2*+5 karmok 1d4+1 + bénítás és +5 harapás 1d8+1 + bénítás; 
+5/+2/+2. 
Hp 20 
 

Ghoul bacchánsnők (9): Sz 2; VO 13; Tám 2*+5 karmok 1d3 + bénítás és +2 harapás 1d6 
+ bénítás; +3/+0/+0. 
Hp 10  8  3  6  10  13 
 5  11  11 
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6. Kunyhó a nézőtér tövében: Az ösvény egy kis, rozoga kunyhóhoz vezet, amely fölé ma-
gasodik a félig befejezett nézőtér. Itt húzta meg magát Rha-Ta Thul, a legyőzött törzsfőnök 
meglepően értelmes fia, aki szeretné visszaszerezni jogos örökét a közeljövőben, de öngyil-
kos akciókra nem vágyik, ugyanis tisztában van vele, hogy egy-egy elleni küzdelemben 
alulmaradna a bitorlóval szemben. Mivel kellő joggal tart attól, hogy orvul megpróbálják 
meggyilkolni, remek érzékkel elrejtett (Nehéz Megfigyelés) veremcsapdákat állított az ösvé-
nyen, és a fák közt, utóbbiakra 3:6 eséllyel lépnek rá (2d6 Hp zuhanás, plusz kihegyezett 
karók 1d6x1d6 Hp sebzés). Rha-Ta Thul készített egy kötélhágcsót, amellyel fel tud jutni a 
nézőtér 50 láb magasan lévő kőpadjaiig, onnan szokta kémlelni a völgyet. 
 

Rha-Ta Thul: Barbár 2+2; VO 13 (állatbőrök, Ügy); Tám +4 bunkó 1d6+2 vagy +4 kőkés 
1d4+2; +6/+3/+3. 
Hp 18 
 

7. A Három Nővér: A megtermett krokodilok által lakott tavon nem egyszerű az átkelés, no-
ha van egy kopottas, nagyjából 5-6 embert szállítani képes kenu a parton, nem messze az 
ösvénytől (Nehéz Megfigyeléssel észrevehető, hogy lék van rajta, s három vagy annál több 
embert szállítva nem jut el a túlpartig). 

A Három Nővér misztikus hatalommal bíró sziámi hármasiker, akiket előszeretettel keres-
nek fel az ősemberek, hogy beavassák őket a jövőbe. Maga Nerbanus császár záratta őket 
a szigetre, mivel a Nővérek megjósolták neki, hogy a cirkuszépítés lesz a veszte. Ezt a csá-
szár márpedig nem tudta elviselni, így az addig nagy becsben tartott jósnőit példásan meg-
büntette. 

A szigeten egy kőből emelt kör alapú, oszlopos szentély található, ennek félhomályában 
rejtőzik a Három Nővér. Nem szeretnek senkit közel engedni magukhoz, nagyon óvatosak és 
bizalmatlanok. Imádják az ékköveket, így a jóslataikért cserébe csillogó, értékes tárgyakat 
kérnek. Szép kincs halmozódott már fel ennek köszönhetően otthonukban: 4d4x100 at érté-
kű jáde, ónix, ametiszt, achát, opál, stb. 
 

Krokodil (3): Sz 3+2; VO 15; Tám +5 harapás 1d10+2; +5/+3/+3. 
Hp 16  18  19  
 

A Három Nővér: Varázsló 3; VO 10; Tám varázslat; Spec külön-külön képesek varázsolni, 
de közös tartalékból; +0/+0/+3. 
Varázslatok: 0: 12, 1: 6, 2: 3; NF 10+Szint; 0: mágia érzékelése, mágia olvasása, méreg ér-
zékelése*3, táncoló fények, trükkök*3; 1: altatás*3, pajzsvarázs, személyi bűbáj, varázslöve-
dék; 2: láthatatlanság, gondolatok érzékelése, szélroham. 
Hp  22 
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8. Barlanglak: Egy széles rámpa vezet fel a nagyjából 30 láb magasan lévő bejárathoz. Telje-
sen szabályos, hiszen valójában nem valódi barlang. Eredetileg raktárak, tömlöcök és állat-
kennelek voltak itt. Általában az ősember törzs mintegy 40 hadra fogható férfija és háromszor 
ennyi gyermek és asszony tartózkodik itt. Lukánó, a Farkas egy hátsó teremben saját kis lak-
osztályt rendeztetett be magának és háremének, a törzs értékeit is itt őrzi (IV. típusú kincs). 
 

Lukánó, a Farkas: Harcos 5+2, VO 16 (láncing, Ügy), Tám +7 alabárd 1d10+4; +6/+3/+1. 
Hp 37 
 

Ősember (40): Sz 2+2; VO 13 (állatbőrök, Ügy); Tám +4 bunkó 1d6+2 vagy +4 kőkés 
1d4+2; +5/+2/+2. 
Hp 9  14  16  17  17  9 
 16  12  14  9  8  13 
 12  11  9  17  16  11 
 8  7  17  12  12  10 
 9  12  13  19  15  9 
 13  12  10  20  15  13 
 10  10  11  14 

 
9. Vízesés: Lélegzetelállító látványt nyújt a magasból 
alázúduló víztömeg. A vízesés mögött egy barlang ta-
lálható, amely akár menedékként is szolgálhat. Egy-két 
csontot leszámítva lakatlan. 
 
10. Gladuor temploma: Ez az impozáns, timpanonos, 
oszlopsoros, hegybe vájt épület nemcsak egyházi 
funkciót töltött be, hanem ez volt maga a császári pá-
holy is. Egy széles lépcsősor vezet fel idáig a völgyből, 
ugyanis az épület jó 50 lábbal kimagaslik a talajszint-
ből. 

Jó ideje itt él a baziliszkusz, amit a nagy számú 
kővé dermedt őslakó és egyéb humanoid elég szem-
betűnően jelez. A törzs tagjai rendszeresen mutatnak 
be áldozatot az istenként tisztelt baziliszkusznak. A fe-
nevad fészkében 1d4+1 tojás található. 

A templom egy eldugott szegletében lépcsősor ve-
zet lefelé egy hideg, nyirkos folyosóra, mely Nerbanus 
villájához visz (C. bejárat). 
 
Baziliszkusz: Sz 6+1; VO 16; Tám +7 harapás 
(1d10+1); +6/+3/+3; Spec kővéváltoztató tekintet. 
Hp  29 
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Legal Appendix 
 

This version of A Városisten Árnyékában 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 Li-
cense, below. Open Game Content may only be Used under and in terms of the Open Game License. 
Designation of Open Game Content: All text containing rules-related content within this book is hereby desig-
nated as Open Game Content, subject to the Product Identity designation below. 
Designation of Product Identity: The following are hereby designated Product Identity, as per section 1(e) of 
the Open Game License: all artwork, illustrations and maps or other visual references, plot elements, descrip-tion 
of geographic features or areas, and all text not specifically designated as Open Game Content, or data derived 
from OGL licensed material. 
 

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of 
the Coast, Inc. ("Wizards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: (a) "Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b) "Derivative Material" means 
copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, 
upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to repro-
duce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d) "Open Game Content" means the game mechanic and includes the 
methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any 
additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity; (e) "Product 
Identity" means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures; characters; stories, storylines, plots, the-
matic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic 
and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special 
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other 
trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game 
Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated 
products contributed to the Open Game License by the Contributor; (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and 
otherwise create Derivative Material of Open Game Content; (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement.  
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in 
terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as 
described by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.  
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License. 
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive 
license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your 
original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of 
any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder's name to the COP-
YRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or 
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the 
owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of 
that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity. 
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content. 
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this License to 
copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License. 
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have written permis-
sion from the Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to 
statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected. 
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming 
aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 
 

15. COPYRIGHT NOTICE 

Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 
System Reference Document Copyright 2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, 
Monte Cook, Skip Williams, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
Kard és Mágia © Copyright 2008 by Gábor Lux. All rights reserved. 
Kard és Mágia: Szörnyek és Kincsek © Copyright 2008 by Gábor Lux. All rights reserved. 
A Városisten Árnyékában © Copyright 2019 by István Boldog-Bernád. All rights reserved. 
Artwork on the cover, pp. 14, 18 © Copyright 2019 by Denis McCarthy. All rights reserved. 
Artwork on pp. 4, 6, 7 © Copyright 2019 by Stefan Poag. All rights reserved.
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+ Angolul is megjelent 

Q�Q�Q 

A Városisten Árnyékában 

 
 városát a könnysó tette gazdaggá. E gyógyhatású elixírért messze 
földről érkeznek kereskedők ide. A városban két forrása van a 

könnysónak, ezek egy-egy egymással versengő patrícius família kezében 
vannak évszázadok óta: ők a Falkónik és a Kapullók. A város istenének, Muri-
nak törvénye tilja a nyílt összecsapásokat, hiszen mindenkinek a Városért kell 
munkálkodnia, azonban az árnyháború időről időre szedi áldozatait. A két 
versengő család között egyre inkább elfajulni látszik a torzsalkodás, miután 
az öreg Erkol Falkóni fiatal felesége eltűnik. A Falkónik rögtön a Kapullókat te-
szik felelőssé a történtekért, akik azonban mindent tagadnak, s a vén és kör-
mönfont Erkol Falkóni provokációjának tartják az egészet. A két család között 
pattanásig feszült a helyzet, miközben az idő egyre csak fogy… 

 

Mur 


