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Bevezető 
 

Mur füstös falú városától délre a hegyek karéjában zegzugos erdőség terül el. A halhatatlan 
szörnyeteget, Gornatét emberemlékezet óta nem látták, és már azt is elfelejtette az emlékezet, 
hogy hogy nézett ki; csak harminchat szeméről és az emberi gerincoszlopok iránti gyűjtőszenve-
délyéről szólnak a legendák. Szerencsére Gornate régóta nem adott jelet magáról, de a renge-
teg így is veszélyek sorát rejti. Rablóbandák, emberevő vadállatok, elhagyott udvarházak és ti-
tokzatos romok találhatók a szirtek és folyók tagolta tájon. A bezárkózó városlakók számára az 
erdő szinte egy másik világ, ahová nem szívesen látogatnak el fegyveres kíséret nélkül. Többsé-
güknek fogalma sincs arról, mit is rejt ez az elzárt kis birodalom. Ebben a kalandban fény derül a 
rengeteg titkaira. A karakterek három városbeli nemes egyikének megbízásából, vagy saját cél-
jaikat követve látogatnak Gornate erdejébe, amely maga is olyan, mint egy zegzugos útvesztő – 
ösvényei pedig régi korok emlékeihez, vagy éppen ma is élő, zárt közösségek rejtekhelyeikhez 
vezetnek. A kaland helyszínei további kalandokhoz vezethetnek, és ez a kiadvány lehet, hogy 
csak az út kezdete lesz a kalandoroknak – ami persze jobb, mint ha a vége volna! 
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A kaland kezdete 

 

A becsvágytól egy elrejtett tárgy megszerzéséig számos oka lehet annak, hogy a karakterek 
az erdővidékre látogassanak, de Mur városában más-más célból most három befolyásos 
patrícius is érdeklődik titkai iránt. Ha a karakterek ismertté válnak a városban (pl. a Városis-
ten Árnyékában lejátszásával), az egyikük hamarosan küldötteket meneszt a társasághoz, 
és otthonába invitálva őket előadja a mondandóját. Amikor a többiek tudomást szereznek 
arról, hogy expedíció készülődik Gornate erdejébe, hamarosan ők is megteszik a tétjeiket. 
- Albio, a varázsló a város leghatalmasabb varázshasználója, valamint kiváló ízlésű mű-

gyűjtő. Egy ritka és becses könyvgyűjteményt szeretne megszerezni Lucretia Vinalli villá-
jából. Az egy nemzedéke kihalt Vinalli-család erdei birtokának helyét feledés homálya bo-
rítja, és úgy hírlik, hogy eben valami varázslat is van – a villát régebben több kalandozó-
csapat meglelte, de az utánuk küldött bérencek soha nem találták. Albio 150 aranyat kínál 
a villához vezető út titkáért, és 400 aranyat a gyűjteményért. Ha van a csapatban varázsló, 
felveti, hogy siker esetén átadja két varázsige formuláját is. 

- Beppo Capullo a város leggazdagabb patríciusa, az érdekeltségeivel mindent behálózó 
Capullo-család fiatal és becsvágyó feje. Beppo egy titokzatos rablóvezér kilétét kutatja, 
aki néhány hónapja tűnt fel a környéken. „Farald, az Erdőségek Hercege” kipróbált 
embereivel több környékbeli birtokosnak is borsot tört az orra alá, de pontos kilétét – 
vagy akár táborhelyének pontos helyét – senkinek sem sikerült kinyomoznia. Beppo úgy 
sejti, a felfedezés a javára billentené a városbeli hatalmi harcok mérlegét. A táborhely-
hez (23.) vezető útvonalak feltérképezéséért 300 aranyat, Farald titkának megfejtéséért 
500 aranyat vagy egy környékbeli, romos villa tulajdonjogát kínálja fel. 

- Virgilio, a Bírák Céhének titokzatos és visszavonultan élő mestere a városban uralkodó 
hitbéli orthodoxia egyik fenntartója, a befalazásokról és száműzetésekről hozott dönté-
sek doyenje. Virgilio magánaudiencián fogadja a társaságot komor hangulatú, elfüggö-
nyözött rezidenciájában, és két ügyben kéri szolgálatukat. Egyrészt két, az erdőben élő 
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bölcs bűvös medálját szeretné megszerezni a saját céljaira, „bárhogy, ahogy lehetséges” 
(28., 43.), másrészt arra kéri őket, hogy ha esetleg meglátogatják Lucretia Vinalli villáját, 
akkor az átadott, lepecsételt fémtokba zárt üzenetet hagyják ott Secreto Vinallinak, 
„ahol biztosan megtalálja” – Secreto szintén a Bírák Céhének tagja, csak éppen „nagyon 
régen nem vett részt az üléseken”. Virgilio, aki saját mércéje szerint nem vagyonos em-
ber, egyenként 250 aranyat ajánl a medálokért, és 150 aranyat a levél kézbesítéséért. 
Érzékelteti, hogy a titokzatos Bírák Céhének jó- vagy rosszindulata döntő jelentőségű 
lehet a karakterek jövőjére nézve. 

A három hatalmasság nincsen baráti viszonyban, és igyekeznek a maguk számára előnyös 
üzletet kötni – de ha a karakterek ügyesen emelik a téteket, akár többüktől is megszerezhetik 
a jutalmat, vagy feljebb srófolhatják azt. Persze nem a végtelenségig, és nem következmé-
nyek nélkül: a maguk módján mindhárman képesek elérni, hogy a karakterek megüssék a 
bokájukat, és rövid időn belül túl forróvá váljon a lábuk alatt a talaj Murban és környékén. És 
akkor a bergónai orgyilkosok vagy rivális kalandozók felbéreléséről még nem is beszéltünk. 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�Q�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
 

Mendemondák 
 

Gornate erdejéről Mur városában 1d6, a közeli udvarhá-
zakban 1d10 segítségével dobva lehet információkat sze-
rezni. Az átutazók számára a hely teljesen ismeretlen. 
Mindhárom megbízó ismer egy-egy mendemondát, persze 
az eltérő források eltérő formában tudhatnak ugyanarról. 
Célzott kérdezősködéssel az egyes pletykákra is rá lehet 
kérdezni, ekkor általában 1:6 vagy 1:3 esély van arra, 
hogy a megkérdezett tud valamit a témáról – de ez a tudás 
minden bizonnyal nagyon felszínes és pontatlan lesz. 
 

1d6/1d10 
1. Rosszindulatú hely, állítólag maguk a fák veszejtik el az 

odautazókat. (Nem igaz) 
2. Az erdő több nemesi kúriát és régi épületet rejt… egykor 

lakott vidék volt. (Igaz) 
3. Valamikor egy gyógyforrásairól ismert kisváros állt az 

erdőben, de lakói régen elhagyták, és az odavezető utat 
is elnyelte a vadon. Biztosan onnan jönnek az erdőben 
élő rablók! (Részben igaz – az erdő által visszahódított, 
elfeledett nevű romváros egykor valóban fürdőhely volt, 
de lakói nem rablók, hanem vademberek.) 

4. Gornate közelségét nem mindig lehet látni, inkább meg-
érezni. Ha furcsa, kaparó érzést érzel a gerincoszlopod 
mentén, FUSS! (Ki tudja, mi igaz ebből. Gornate nem jelenik meg ebben a kalandban.) 

5. Lucretia Vinalli birtokát leplező káprázat rejti el. Csak az leli meg az utat, aki különleges látásra 
tesz szert. (Igaz, és a fürdőváros a különleges látás kulcsa.) 

6. Munatia Triumphans templomát rejti a nyugati vadon… de valahol a vadonon túl ott található 
az idolok kosa is. (Igaz – 39. és 42. helyszínek – bár mindkettő mellékes helyszín.) 

7. Jobb elkerülni a folyó mentét – különösen veszélyes szörnyek élnek a környéken. (Igaz.) 
8. Az erdőn túl roppant sziklahasadék nyílik a földben. Az alvilág kapui tárulnak fel azelőtt, aki 

alászállna a mélybe! (Igaz.) 
9. Az erdei rablókat egy egykori száműzött vezeti, aki e föld szülötte, s most bosszút állni tért 

vissza Mur közelébe. (Igaz – lásd 23.)  
10. Furcsa, szörnyálarcos alakok laknak az erdőségen túl… háromágú szigonyokat hordoz-

nak, és nem jó velük összefutni. (Igaz, ők a karkonidák kultuszának követői – lásd 41.) 
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Gornate erdeje 
Véletlen találkozások 

 
A véletlen találkozások esélye 1:6. Nappal megtett ösvényszakaszonként egyszer, ösvé-
nyek között átvágva kétszer kell dobni (utóbbi esetben Vadonismeretet vagy Nyomolvasást 
is, vagy a társaság eltéved). Éjjel Vadonismeret próbán múlik, mennyire biztonságos a tá-
borhely: balsiker esetén három, Közepes próba esetén kettő, Nehéz próba megdobása ese-
tén egy találkozási esélyt kell dobni. Hősies próba esetén a táborozás teljesen biztonságos. 
 

1d8 Nappal Éjjel 

1 Nyílbokor (1d4) Mohaember (3d10) 

2 Szatír (1d6+2) Szatír (1d6+2) 

3 Bagolymedve (1d2) Borz, óriás (1d4+1) 

4 Rabló (1d4*5) Bagoly, óriás (1d4) 

5 Bogár, bomba (1d6+1) Denevér, óriás 

6 Farkas (2d6) Denevér, vámpír 

7 Medve Farkas (2d6) 

8 Szarvas, óriás Medve 

9 Vademberek (1d4*5) Pók, óriás (1d4) 

10 Varjú, óriás (1d6) Picus Maximus 

11 Karkonidák (1d12+4) Ulyuleng (1d4+1) 

12 Kokatrix (1d3) Arrivaunt (1d4) 
Módosítók: a folyó déli oldalán +0, északi oldalán +2, nyugati oldalán (31-34-36 vonaltól 
nyugatra) +4 jár a dobásra. A folyó mentén a találkozás 1:3 eséllyel 3d6 gyilkos béka. 
 
Arrivaunt (1d4): Sz 4+1; VO 16; Tám +5 harapás 1d8+1; Spec Ugrás +7 (+HM ledöntés); 
+5/+5/+2; S. 
Hp 14  22  27  19  16  27 
Masszív ugrásokra képes csirkelábakon közeledő, csupafog húsgolyók. Mindig éhesek, de 
szemek híján igen vaksik. 
 
Bagoly, óriás (1d4): Sz 4; VO 14; Tám +4/+4 karmok 1d4 és +4 csőr 1d6; Spec Osonás +4; 
+4/+1/+1; S. 
Hp 18  20  16  20  20  11 
 
Bagolymedve (1d2): Sz 5+2; VO 15; Tám +7/+7 mancs 1d6+2 és +7 csőr 1d8+2; Spec öle-
lés 2d6+4/kör (szabadulás HM); +6/+3/+3; S. 
Hp 40  40  32  37  34  35 
 
Béka, gyilkos (3d6): 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, víz-
ben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 4  9  8  7  4  7 
 9  7  8  6  3  6 
 6  6  6  4  4  6 
 8  4  7  6  7  3 
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Bogár, bomba (1d6+2): Sz 2; VO 16; Tám +2 harapás 1d8; Spec 2/nap savfelhő 2d6 Hp, 
immunis (elme); +3/+0/+0; S. 
Hp 11  11  8  10  9  11 
 6  9  11  12  10  9 
 
Borz, óriás (1d4+1): Sz 3; VO 14; Tám +3 harapás 1d6; Spec találat esetén extra támadás, 
Szaglás +3; +3/+1/+1; S. 
Hp 13  16  12  10  19  10 
 
Denevér, óriás (1d6+1): Sz 4+1; VO 15; Tám +5 harapás 1d8+1; Spec Hallgatózás +9; 
+5/+5/+2; S. 
Hp 33  25  23  19  21  26 
 30  21  22  25  11  22 
 
Denevér, vámpír (2d10): Sz 1+3; VO 13; Tám +4 harapás 1d4+ráakaszkodás; Spec vérszí-
vás 1d4 Hp/kör; +0/+5/+3; S. 
Hp 7  8  9  4  4  6 
 6  10  9  9  5  4 
 7  5  4  11  10  4 
 7  10  10  9  4  7 
 11  11  8  10  8  9 
 
Farkas (2d6): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 harapás 1d6+1; Spec ledöntés HM, Ugrás +3, Szag-
lás +3; +4/+1/+1; S. Legyőzve 1:3 eséllyel emberi holttestekké változnak! 
Hp 15  10  6  11  15  12 
 18  13  10  15  12  15 
 6  15  12  12  17  18 
 9  15  13  10  15  14 
 
Karkonidák (1d12+4): Sz 2+1; VO 13 (bőrök, Ügyesség); Tám +3 háromágú szigony 1d8+1 
vagy +3/+3 parittya 1d4+1; +4/+1/+1. 
Hp 18  11  6  8  13  6 
 16  9  4  8  13  10 
 10  9  7  14  11  5 
 7  14  9  11  9  5 
Ezek az állatbőrökbe öltözött, szörnymaszkos kultisták dombvidéki falujukból (41.) jöttek. 
Legjobb esetben is bizalmatlanok és ellenségesek. 
 
Kokatrix (1d2): Sz 5*; VO 14; Tám +5 csőr 1d3 + kő; Spec kővéváltoztatás; +4/+4/+1; KG. 
Hp 32  23 
 
Medve: Sz 6+2; VO 14; Tám +8/+8 mancs 1d6+2 és +8 harapás 1d8+2; Spec ölelés 
2d6+2/kör (szabadulás HM); +7/+4/+4; S. 
Hp 54  38  35 
 
Mohaember (3d10): Sz 1-1; VO 12; Tám +0 nyársak 1d6-1 vagy kövek 1d4-1; Spec rotha-
dás 8 óra; +1/+1/-1; SG. 
Hp 1  3  3  7  1  1 
 3  3  2  5  1  5 
 2  2  4  1  5  1 
 1  3  5  5  7  4 
 3  6  7  3  1  3 
Alacsony termetű, értelem nélküli emberforma alakok mohából és földből. Akit megölnek, 
hamarosan televénnyé korhad. 
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Nyílbokor (1d4): Sz 3+1; VO 12; Tám +4/+4 tüskezápor 2d4; Spec immunis (elme), moz-
gásképtelen, Hallgatózás +6; +4/+0/+2; S. 
Hp 27  15  21  24  18  12 
Helyhez kötött, kilőtt tüskékkel vadászó bokrok. Hallás alapján tájékozódnak. 
 
Picus Maximus: Sz 4; VO 14; Tám +4 csőr 1d8; Spec mérgező tollak (Közepes, 1d6 napon 
belül halál), biolumineszcens; +4/+1/+1; S. 
Hp 16 
A búbosbanka-istenség (lásd 4.) manifesztációja nem erős entitás, de nem lehet elpusztítani, 
csak újra és újra elűzni. Akik birtokolják kegyét, azokat egy elrejtett V. típusú kincshez vezeti. 
 
Pók, óriás (1d4): Sz 4; VO 15; Tám +4 harapás 2d4 + méreg (Közepes, 1d6 Erő/1d6 Erő); 
Spec méreg, pókhálók, imm. elme; +4/+4/+1; S. 
Hp 19  16  15  15  20  16 
 
Rabló (1d4*5): Harcos 1+1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +2 rövidkard 1d6+3 vagy +2 
rövidíj 1d6; +3/+1/+1. 
Hp 11  6  7  8  7  6 
 2  5  10  7  6  2 
 9  7  8  5  3  3 
 3  7  6  5  5  9 
 7  9  2  5  5  6 
 10  8  7  10  6  2 
Ezek a számkivetettek a 23.-nál található táborukból jönnek. Ismerik az erdőket, és tisztában 
vannak a veszélyeivel – nem állnak le harcolni egy egyértelműen erős csapattal, inkább 
megpróbálják őket félrevezetni, és a táboruktól ellentétes irányba küldeni őket. 
 
Szarvas, óriás: Sz 5+2; VO 13; Tám +7 agancsok 2d8+2; +6/+3/+3; S. 
Hp 35 
 
Szatír (1d6+2): Sz 3+2; VO 15; Tám +5 öklelés 1d8+2; Spec egyiknél sípok (altatás, félelem 
okozása, személyi bűbáj, Tahssa tébolyult tarantellája), VE 15; +5/+3/+3; KS. 
Hp 18  17  25  29  24  23 
 16  25  21  23  22  23 
Vulgáris és lopós, de életre veszélytelen társaság. Ismernek egy mendemondát (1d10).  
 
Ulyuleng (1d4+1): Sz 5; VO 17; Tám +5/+5/+5 csápok kábító sebzés; Spec imm. hideg, el-
mére ható varázslatok, napfényérzékeny; +7/+4/+4; KG. 
Hp 25  15  20  22  22  14 
 
Vadember (1d4*5): Sz 2+1; VO 13 (bőrök, Ügy); Tám +3 bunkó 1d6+1 vagy +3 lándzsa 
1d8+1; +4/+1/+1; S. 
Hp 14  6  13  11  11  5 
 12  4  15  8  8  6 
 14  14  7  14  7  9 
 9  14  6  7  10  7 
Az elhagyott városból (35.) jött, barbárságba süllyedt ősemberek. 
 
Varjú, óriás (1d6): Sz 3; VO 14; Tám +3 csőr 1d10; +3/+1/+1; S. 
Hp 11  11  17  10  10  15 
 13  7  13  16  14  10 
 17  18  11  13  10  11 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�Q�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
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Az erdő mélyén 
 

1. Celso Adimari udvarháza: Gabonaföldjein a vetést védő, pingált fa légiósszobrok állnak, a 
méznádat termő vizenyős mentén új gát épül, a hajó melletti csónakházban kikötve pedig fes-
tett kereskedőbárka pihen. Celso háziszolgái erősen félnek a felső folyástól, és az egykor bér-
lők által lakott elhagyott tanyától (12.), amit képzeletük szörnyek garmadával népesít be. Celso 
Adimari, „a Pók” (Harcos 2+1) leszerelt őrparancsnok Cassidum városából, ahol nagy káro-
kat okozott a gabonaraktárak körüli botrányban. Ezért gyanakvó a „hivatalos” kinézetű vagy 
fellépésű utazókkal szemben. 12 őr, VI. típusú kincs. 
 

Celso Adimari: Harcos 2+1; VO 11/19 (Ügyesség, szalagvért, nagy fémpajzs); Tám +3 faty-
tyúkard 1d10+1; +4/+1/+1; S; 230 at jogar, gyógyital. 
Hp 11 
 

Őrök (12): Harcos 2; VO 14 (bőrvért, nagy fapajzs); Tám +2 lándzsa 1d8+2; +3/+0/+0; S, min-
den negyediknél jelzőkürt. 
Hp 10  7  7  16  12  20 
 17  14  14  10  7  13 
 

2. Ruggiero Badarelli udvarháza: Jobb időket is látott birtok, megkopott falak, málló festés és 
napszítta, régen festett gerendák; 2 katona és 9 felfegyverzett szolga. A majdnem nincstelen 
Ruggiero Badarelli (Harcos 3-1) korán megöregedett, idejét árnyas szobájában, bort kortyol-
gatva tölti. Gyermekei, egy fiú és egy lány, furcsa kérdéseket feltevő vadócok, akiket bolond 
anya nemzett; a környékbeli dombokat bekóborolva ismerik az erdő északi határvidékét. Rug-
giero földjeit sáskajárás gyötri, amit ő esküdt ellenségének, Massimo Ubaldininek tulajdonít 
(Massimo a Via Canibus vonalán túl, Ligonia dombjai között lakik a maga udvarházában). 
 

Ruggiero Badarelli: Harcos 3-1; VO 9 (Ügy); Tám +2 –; +2/+0/+0; SJ. 
Hp 17 
 

Katonák (2): Harcos 2+1; VO 13 (bőrvért, Ügy); Tám +3 alabárd 1d10+3; +4/+2/+2; S. 
Hp 3  5 
 

Fegyveres szolgák (9): Sz 1+1; VO 11 (Ügy); Tám +2 husáng 1d6+1 vagy +2 parittya 1d4+1; 
+3/+1/+1; S. 
Hp 8 8 6 5 6 3 8 5 6 
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3. Buffalgo Montefeltro udvarháza: Takaros, erődített udvarház, amelynek udvara jól őrzött 
úti állomás is. Egykori katonai tábor volt, amit a Tizenkettesek megkopott szobra jelez. A kör-
nyékbeli kotorékokban Buffalgo félszerzet bérlői élnek; békés zöldségtermelők és cserépége-
tők. Buffalgo Montefeltro (Harcos 4+2) öregapja még az erdőszéli toronyban uralkodott (rab-
lólovagként – ezt nem teszi hozzá), de a régi hajlékot sorsára hagyták. VII. típusú kincs egy jól 
őrzött fegyvertárban. 

1:3 eséllyel 1d3*5 rabló is megfordul a vendégek között, kifigyelni a jó prédát és a lehet-
séges veszélyforrásokat. Ezek a rablók Farald Hechi emberei (23.). 
 

Buffalgo Montefeltro: Harcos 4+2; VO 12/18 (szalagvért, Ügy); Tám +6 hosszúkard 1d8+4; 
+6/+3/+3; TG; pecsétgyűrű (100 at), kulcsok. 
Hp 33  
 

Őrök (20): Harcos 2; VO 16 (mellvért, kis fémpajzs); Tám +2 rövidkard 1d6+2; +3/+0/+0; S. 
Hp 18  8  13  11  15  18 
 8  12  12  13  9  12 
 12  11  3  19  11  12 
 13  9 
 
4. Tölgyfa: Hatalmas, odvas faóriás. Üregében található Picus, a harkályisten szentélyköve, kü-
lönféle bogyókkal és gyökerekkel, valamint 20 et-vel, egy réz karpánttal, és egy patinás, szíjjal 
körbekötött, madárcsőr-forma bronzkéssel. Aki nem hagy a helyen áldozatot, azt nyugtalan álom 
kíséri az éjjel (nem gyógyul és nem memorizálhat); aki lop az oltárról, azt éjjel felkeresi Picus 
Maximus (lásd véletlen találkozások). Délkeletre jelölt fák kísérik az utat, majd letérnek 5. felé. 
 
5. Zsákutca: A jelölt fák szegélyezte szűk ösvény hirtelen véget ér a vadonban. 
 

6. Vadászkunyhó: Roskadozó faház. Az üres belső térből meredek hágcsó vezet egy földes 
pincébe. Cserépedények, szétfeszített ketrec, törött balta. 
 

7. Állókő: Sima, faragott kő hat tölgylevél csillagot formáló jelével és régi írásjelekkel. Jelek 
Olvasása segítségével megfejthető a felirat: „IRÉNÉ FORRÁSÁBÓL MERÍT / LÁTÓ ÉS VAK / 
KINEK REJTETT UTAT MUTAT / KINEK BELENYUGVÁST AD”. 
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8. Gombák tisztása: Hallucinogén spórákat hord a szél. Édes, földes illat, és egyre több szín, 
majd (elrontott Kitartás esetén) megbillenő világ, barátságosan közeledve integető kalapos 
manók – valójában gombaemberek, akik új áldozatokkal akarják javítani a tisztás televényes 
földjét. A mohos fatörzsek tövében több, spórával borított csontváz található; málló ruhák kö-
zött egy rubinköves női karperec található (400 at). 

A gombák tisztásáról két rejtett ösvény is vezet tovább. A délit meg lehet találni egy sike-
res Nyomkeresés próbával (ha rászánnak egy kis időt a tisztás átvizsgálására), a keletit azon-
ban, ami Lucretia Vinalli villájához vezet (10.), csak azok látják, akik rendelkeznek a rejtett dol-
gok látásának képességével, vagy más úton tudnak a villa pontos helyéről. 
 

Gombaemberek (10): Sz 3; VO 10; Tám +3 öklök 1d3; Spec 1/nap spórafelhő (1 főre, Kitar-
tás, 2d4 Hp/3d4 Hp), tűzérzékeny; +3/+1/+1; KG. 
Hp 6  14  16  12  13  17 
 15  6  22  12 
 

9. Elhagyott táborhely: Rablók felhagyott tábora. A fákba vésett tolvajjelek sikeres Jelek Ol-
vasása próbával olvashatók: „ELVESZETT ÚT / HIÁNYZÓ TÁRSAK.” A nyugatra vezető rejtett 
ösvényt csak azok látják, akik rendelkeznek a rejtett dolgok látásának képességével, vagy más 
úton tudnak Lucretia Vinalli villájának pontos helyéről (10.). 
 

10. LUCRETIA VINALLI VILLÁJA: Ezt az elhagyott villát csak azok láthatják meg, akik rendel-
keznek a rejtett dolgok látásának képességével. Az ide vezető ösvény nyugatról a szőlőskertbe 
(2.), keletről az elvadult almafásba (1.) vezet. A birtok leírására külön alfejezetben kerül sor. 
 

11. Verem: Sűrű aljnövényzet, nagylevelű növények. Mohos, korhadó deszkákkal álcázták 
egy 20’ mély verem száját (Nyomolvasással megtalálható a verem és a kerülőút is). A verem 
mélyén moha borította csontvázak fekszenek; egyikük szívformájú, felpattintható zománcos 
medált visel a nyakában. Ha megzavarják nyugalmukat, a 12 csontváz támadásba lendül. A 
medál belsejében egy fiatal nemesasszony képe látható: ő Basilia Leppo, Mur egyik kisebb 
patrícius családjának tagja (150 at), a medál pedig Giustro Varbini, egy vadászaton eltűnt 
szerelmes nemesifjú emléktárgya! 
 

Csontvázak (12): Sz 1; VO 13; Tám +1 karmok 1d6; +2/+0/+0; S. 
Hp 7 5 1 2 7 2  2 3 4 3 4 5 
 
12. Elhagyatott tanya: Elvadult búza leng a gyom között. Celso Adimari egykori bérlőinek há-
zából csak egy összedőlt karám, elhagyatott baromfiudvar és a roskatag, sártéglás kunyhó 
maradt. Mindent sűrű pókhálók borítanak, de a pókok már kivesztek. A mestergerenda fölött 
elrejtett fatok található 40 et-vel, de a ház annyira roskatag, hogy 1:3 eséllyel leomlik a tető-
szerkezet (Reflex vagy 3d6 Hp). 
 
13. Torz fák: Göcsörtös, könnyező fák, vizenyős talaj. Jókora, homályos pillék keringenek az 
aljnövényzet fölött. Az ösvény biztonságos, de a kerülőutakon 1:6 eséllyel derékig süllyed az 
óvatlan, és ha nem sikerül két próbálkozással kimásznia (pl. Szabadulóművészet), eltűnik a 
csalóka felszín alatt, és hamarosan megfullad (3+[2*Egs bónusz] kör után eszméletét veszti). 
 

14. Kidőlt fák: Kidőlt, korhadt faóriások torlaszolják el az utat. A kikotort földet megvizsgálva 
szarvasgombákat találni (piaci értékük 3d6*5 at, elfogyasztva tékozlás). 1:3 eséllyel itt a kon-
da: 6 csíkos malac és két vaddisznó, akik eszeveszetten védelmezik kicsinyeiket. 
 

Vaddisznók (2): Sz 3+2; VO 14; Tám +5 agyarak 1d8+2; Spec +1 roham 2d6+2, -5 Hp-ig él; 
+5/+3/+3; S. 
Hp 18  18 
 



 

 
10 

 
 

15. Zsákutca: Csalóka fénytünemények kergetőznek a majdnem benőtt ösvény mentén. A 
végén egy leány arcát ábrázoló, repkénnyel borított kősztélé áll. A feliraton a „FLAVIA” név 
olvasható. Éjjel lidérces láng futkározik a kő körül, amelynek ilyenkor látszanak arany fülön-
függői (2*80 at), de a láng 2d4 Erőt von el attól, aki nem elég ügyesen próbálja elemelni az 
aranykincset (Reflex mentődobás). 
 

16. Nádas: Elvizenyősödött rész vesz körül több sáros gödröt, amelyek különböző ásványok 
színeit viselik – ibolyás, okkersárga, vörösbarna. Ez az értékes iszapfürdő 1d3 Hp-t ad vissza. 
1:2 óriás szitakötők lebegnek a gödrök között, és támadnak, ha megzavarják élőhelyüket. 
Egy mindig ködös részt rovarfelhő, és régi, törött lándzsák határvonala veszi körbe. A vizes-
sáros mélyben rémszarvas, egy bomló testű erdei rémség lapul (Rejtőzés +8). 
 

Óriás szitakötők (2d4): Sz 2; VO 10; Tám +2 harapás 1 + méreg (Közepes, 1d6 Ügy/3d4 Hp); 
+0/+3/+0; S. 
Hp 10  6  9  8  12  12 
 7  10 
 

Rémszarvas: Sz 6+2; VO 13; Tám +7 agancsok 2d8+2; Spec +4 kezdeményezés, immunis 
(elme), Rejtőzés +8; +6/+3/+3; KG. 
Hp 40 
 

17. Oszlopok: A folyó egy merőleges dupla oszlopsor között folyik át. Néhány között még 
állnak az egykori timpanon maradékai, és elolvasható egy fél felirat: „… TRIUMPHANS”. 10 
gyilkos béka lapul a víz alatt, megtámadva az itt áthaladó csónakokat (céljuk egy-két köny-
nyebb falat víz alá rántása és felfalása). 
 

Béka, gyilkos (10): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 harapás 1d6+1; Spec ugrás +2 támadásra, víz-
ben +2 kezdeményezés; +3/+1/+1; S. 
Hp 7 9 2 9 2 2  6 3 8 2 
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18. Híd: Zsezsegés, szitakötők a folyó partján. A régi kőhíd közepén egy letörött fejű légioná-
rius szobra áll, alatta a kövön a légióját jelző „XII” felirattal. Valaki 2 ezüstpénzt helyezett 
mellé (rablóbabona). 1:3 eséllyel kikötött ladik pihen a híd alatt, 1:6 eséllyel héderelő rablók 
táboroznak a parton. Ezk az őrszemek eltunyultak a nagy eseménytelenségben, és csak süt-
tetik a hasukat. Ismernek egy mendemondát a vadonról (1d6+4). Ha a táborukat keresik raj-
tuk, megpróbálják félrevezetni és az elhagyott városba (35.) terelni a kompániát. 
 

Rablók (5): Harcos 1+1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +2 rövidkard 1d6+3 vagy +2 rövi-
díj 1d6; +3/+1/+1; S. 
Hp 5 3 2 10 2 
 

19. Romos lakótorony: A Buffalgo-család címe-
re még kivehető az elhagyott rom falán – ez az 
eredeti rablólovag-fészek, ahonnan a nemes fa-
mília származik. A torony tetején három óriás-
varjú fészkel, a közeledőket 1:3 eséllyel támad-
ják meg, hogy harci manőverrel elragadjanak egy 
könnyű célpontot (hátsó sorban áll, fegyvertelen-
nek tűnik, stb.). Ha lőnek rájuk, morálpróbát kell 
dobniuk (Kitartás). A torony belseje nagyon rossz 
állapotú; a gerendák egy része már lezuhant, és 
a belső szintek 1:6 eséllyel leomlanak (Nehéz 
Reflex, 3d6 Hp).  A varjak fészkében 10 et és pár 
csillogó üvegcserép található a varjútojások mel-
lett. Az egyik cserép valójában 2000 at értékű 
drágakő, „Mur könnye”! 

A toronyból roskatag csigalépcső vezet lefelé. 
A pincében rézoroszlános vasajtó őrzi a lezárt 
fegyvertermet (csapda, a zár kioldásával nyársak 
pattannak ki a nyelvek helyéről – Reflex vagy 2d8 
Hp). A fegyverterem vértjei és fegyverei a beszivárgó vízben tönkrementek; sár borít mindent, de 
egy kilyuggatott mellvértből kiáll egy köteg +1-es számszeríjvessző (18 darab). 
 

Varjú, óriás (3): Sz 3; VO 14; Tám +3 csőr 1d10; +3/+1/+1; S. 
Hp 13  15  13 
 
20. Elvarázsolt fák: A fák összezáródnak az itt délre áthaladók mögött. Visszafelé haladva 
1d6: 1-2 északi út eltűnik, 3-4 keleti út eltűnik, 5 mindkettő, 6 egyik sem. 
 
21. Kerek tisztás: Feltűnően szabályos, kör alakú tisztás. A szegélyén állatfejű kőidolok om-
ladozó maradványai – többségük fejetlen vagy derékba tört. Oroszlán (törött), hiúz (ép), ba-
goly (fejetlen), nyúl (ép), kecske (fejetlen), menyét (törött). A hiúz szemei éjjel derengenek 
(opálok örök fénnyel 2*40 at), de előtte futóhomok terül el. Aki belesüpped (Reflex elkerüli), 
és nem sikerül két próbálkozással kimásznia (pl. Szabadulóművészet), eltűnik a homok alatt 
és 3+[2*Egs bónusz] kör után megfullad. A nyúl mágikus, előtte jobban nő a fű, de más hatá-
sa nincs. 
 
22. Visszhangzó völgy: Visszhangokat hordó völgy visz fel a hegyek tövébe egy kopár gör-
getegen; az ösvényt a völgy fölső részében állókövek szegélyezik. Erről a pontról jól láthatók 
a folyótól délre fekvő erdei helyszínek, az oszlopsor (17.) és a Baglyok tornya (31.). 

Törmelék rejti egy barlang bejáratát (Megfigyelés; a helyet átkutatva automatikusan 
meglelhető), a belsejében a falakban fosszíliák ágyazódtak be, és az IOUN kövei illuzionista 
varázslat leírása olvasható le Jelek Olvasásával. A három egymásba fűzött kör szimbóluma 
mögött Edorán titkos szentélye található: titokzatos arckifejezésű férfi szobra, és egy felirat – 
„MINDEN ILLÚZIÓ”. Ha Edorán egy híve imádkozik a szentélyben, az illúzió megszüntetése 
varázslat adományában részesül (háromszor használható). 
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23. Rablók tanyája: Farald Hechi (Farald, az Erdőségek Hercege) és 40 rabló kompániá-
ja vert tábort az erdőben. Farald nevére senki nem emlékezik már a vidéken, csak a Ligonia 
dombjai között lakó Massimo Ubaldini, aki apját, Lariót elárulta és a családot leölette. Farald 
annyit tud, hogy a környékbeli birtokosok egyike küldte a fekete csuklyás, fáklyás embereket. 
Farald tettei jelenleg senkit nem tartanak rettegésben, és igazából még fel sem figyeltek rá-
juk a környékbeliek. Ha ezt megtudja, nagyon megdühödik, és igazi szörnyeteggé válik. Fa-
raldot jelenleg az foglalkoztatja, hogy bajtársa, Agnolo Freverdi, a Dalnok több emberével 
eltűnt az erdőben – azt mondták, találtak egy titkos ösvényt az erdőben a romváros megláto-
gatása után, majd nyom nélkül felszívódtak. 

A rablók kincse most még elég szerény zsákmány: 500 et, 250 at, 7*borotvakő, illuzio-
nista tekercs (IOUN kövei, Ylam-Ylam vörös varázslata), varázslói tekercs (holtak animálása, 
Mel multiplikált lövedékei, védelem a közönséges lövedékektől). 
 

Rablók (40): Harcos 1+1; VO 13 (bőrvért, kis fapajzs); Tám +2 rövidkard 1d6+3 vagy +2 
szekerce 1d6+1 vagy +2 rövidíj 1d6; +3/+1/+1; S. 
Hp 9 7 6 8 5 8 2 6 4 8 9 8 
 7 3 5 7 6 2 3 5 5 8 9 3 
 6 5 6 2 2 6 8 3 9 3 5 7 
 7 9 8 5 
 

Farald, az Erdőségek Hercege: Harcos 5+2; VO 17 (mellvért, Ügy); Tám +9 csatabárd +2 
1d8+4; +6/+3/+3; KS; 30 et, 30 at, zafírköves nyaklánc 500 at. 
Hp 31 
 
24. Fürdő romjai: A hegyek karéjában rejtőző sziporkázó vizű tó beleömlő hőforrással. A 
fürdőház már csak törött oszlopcsoport egy emelvényen, de a medencék színpompás moza-
ikjai még látszanak. A tóban raboskodik Vitruvia Troga, akit Munatia Triumphans sellővé 
változtató átka kényszerített ide, miután megsértette az istennő papnőit. Szabadulni akar 
sorsától, és a polimorfizáció italát keresi, amit ma is a templomban tartanak (39.). Ha megisz-
sza, hallá változik, és eltűnése előtt ezüsttükröt vet ki a partra (távolbalátás, 10 töltet). 
 

Vitruvia Troga, sellő: Sz 1+1; VO 12; Tám +2 tőr 1d4+1; Spec személyi bűbáj 1/nap; 
+3/+3/+1; S. 
Hp 9 
 

25. A megfigyelés tisztása: Enyhe szédülés érzete fogja el az áthaladókat, olyan mintha 
láthatatlan szemek tucatjai figyelnének. Kaparó érzés gerinctájon, hányinger. Aki nem távo-
zik azonnal, Kitartást kell dobnia vagy elhányja magát, támolyog és elájul. A karakter 1d3 óra 
múlva éled, a nap végéig -2 jár dobásaira, és valamit elveszít a fontos tárgyaiból. 
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26. Kotorékok tisztása: Nagy állati kotorékok – egy félszerzet bemászhatna – de elhagyot-
tak, készítőinek nincs nyoma. 
 

27. Víznyelő: Szűk hasadékban álló apró vízfelület. Megközelítve gurgulázó, bugyborékoló hang 
hallatszik, és a víz eltűnik egy fekete üregben. Aki bemászik (félszerzetek kivételével Szabadu-
lóművészet szükséges), annak előbb-utóbb Egyensúlyozást kell dobnia, vagy becsúszik a mély-
be és eltűnik a föld mélyén. Másnap reggel a víz visszatér… 1:2 a holttestet is kiveti. 
 

28. Csillagkupola: Vadvirágos réten álló, bent csillagos kék stukkóval díszített kupolás pihe-
nő. Szangorn, a Remete (Tengerész 6+3), Haldor követője, rongyos színes ruháiban pihen, 
és a szél szavait figyeli. Ha akarja, el is szalad a szeleken, s azok megtépik, akikre ráküldi (1d6 
Hp, törékeny tárgyaknak mentődobás törés ellen). Szangorn a bölcsességéért cserébe próba-
tétel elé állítja az elé járulókat: párbaj három sebesülésig – de ha halálos csapás lenne, félreüti 
a pengét, mert nem kívánja senki halálát. Ismer két mendemondát (1d12), méghozzá mind-
egyikről az igazat. Ismeri a rejtett utak titkát, és elárulja, hogy azt Iréné forrásánál kell keresni.  

Szangorn istene, Haldor elveszett szimbólumát keresi: gyökérgyűjtögetés közben patado-
bogást, majd kecskék mekegését hallotta, majd felöklelték, s feleszmélve a lánc eltűnt (mostani 
helye: 37/5.). Aki segítségére siet, annak elárul egy nagy titkot. 
 

Szangorn, a Remete: Tengerész 6+3; VO 15 (Ügy, tengerész); Tám +9 hosszúkard 1d8+3 
(18-20/*2) és +3 rövidkard 1d6+3 (18-20/*3); Spec +2 HM, szélfutás; +8/+5/+5; KJ; rézmedál 
(pápaszemes kígyó). 
Hp 55 
 

29. Beszélő tó: Savanyú források táplálják a kicsiny tavat. Vízbe gyalogló ifjak domborműve 
mellett felirat: „LOQUENS LACUM” („Beszélő Tó”). A tó háromszor visszhangozza, amit be-
lemondanak, de a szavak félrecsúsznak, más jelentést kapnak, elmúlás és panasz hangzik 
belőlük. A tóba öltek víziszellemek, akik megpróbálják lehúzni a tóba lépőket (Sz 3+1, Harci 
Manőverrel, 3 próbálkozás). A sikeres papi élőhalottűzés egy napra nyugalmat ad a tónak, 
míg a megsemmisítés kiűzi a szellemeket. A mélyben kincsesláda rejlik, de a tartalma csak 
beleszűrődött iszap, s egy rézbe vésett felirat: „KIK A VÁROS KINCSEIT ELVESZÍTETTÉK, 
AZ ÜRES LÁDÁVAL NYUGODJANAK.” 
 

30. Haldokló fák: Utat kell törni a sűrű vadonban, ahol a fákat borostyán és repkény több-
mázsás tömegei fojtogatják. Az átkelőket 1:2 eséllyel gyilkos indák támadják meg. Bűzlő 
dög – egy medve teteme. 
 

Gyilkos indák (1d4): Sz 4+2; VO 14; Tám +6 inda 1d6+2 és megragadás (HM); Spec fojto-
gatás 2d6 Hp/kör, immunis (elme); +6/+3/+3; S. 
Hp 24  25  19  30  24  32 
 

 31. Baglyok tornya: Bagolyszobrok állnak a romos lakótorony kapujának két oldalán. Pár 
melléképület maradványán kívül csak törmelékkupacok maradtak az egykori majorságból, 
bár látszanak egy felújítási próbálkozás nyomai – felhagyott állványok, taligák, stb. Megfigye-
léssel elszórt csontok fedezhetők fel, Nyomolvasással medvenyomok találhatók. A toronyban 
két bagolymedve őrzi tojásait (3 db, egyenként 200 at). Az emeleten egy rejtett falirekesz-
ben 200 at, ruhásládában díszes tollú buzogány 25 at. 
 

Bagolymedve (2): Sz 5+2; VO 15; Tám +7/+7 mancs 1d6+2 és +7 csőr 1d8+2; Spec ölelés 
2d6+4/kör (szabadulás HM); +6/+3/+3; S. 
Hp 35  31 
 

32. Forrásbarlang: A folyó a sziklák résein tódul ki, és egy kis, vízinövényes tóba zúdul – a 
kövek úgy fogják körbe, mint egy kis amfiteátrumot. A régi forrás magasabban, egy ásvány-
kiválásokkal színes fal tetején volt. Repedezett oszlopok tetején őszi bronzserpenyők állnak. 
A forrásbarlang félig beomlott, de át lehet mászni a kőformációk között (Szabadulóművé-
szet). Az alsó barlangszájon átúszva fojtóhínár támad. Bent a barlangot régi faragványok és 
freskók díszítik, egy fürdő maradványai. Sáros beugróban bőrszíjakkal összekötött régi réz-
táblák göngyölege – mágikus iratok, Albio vagy más varázsló jó pénzt adna értük! 
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Fojtóhínár: Sz 4+2; VO 14; Tám +6 hínár 3d4 + HM; Spec fojtogatás 3d4 Hp/kör, immunis 
(elme); +6/+3/+3; S. 
Hp 30 
 

33. Kőút: Az elfeledett birodalmi út a „VIA CANIBVS MINOR” jelzés mentén megy; félig-
meddig már benőtte a csalán meg a más bozót. Az északi szakaszon félútnál Galerius Demar-
cator, a mérföldkövek istenének kis útmenti szentélye áll, a VII szám jelével. A szentély bejára-
tánál embercsontok hevernek. Bent a rácsokon túl ezüstserleg látható, de a bejáratot csapda 
védi: 1:2 eséllyel lenyomódó lépőkő, nyársak Reflex vagy 4d8 (de 1:3 eséllyel beragad). 
 
34. Rejtekösvény: Kopár, gyomokkal és szívós cserjékkel pettyezett sziklavonulaton átvágó 
ösvény. Egy kKőpárkány alatt 7 farkas él – határozott fellépésre eliszkolnak. Ők a várost 
mindmáig vigyázó farkasszellemek, legyőzve testük emberré alakul! A párkány menedékében 
kőeszközök és cserépedények, aránylag friss falfestmények találhatók. 
 

Farkas (7): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 harapás 1d6+1; Spec ledöntés HM, Ugrás +3, Szaglás 
+3; +4/+1/+1; S. 
Hp 10  7  15  11  13  14 
 16 
 

35. A Síró Kutya Városa: Régen elfeledett kisváros az erdő közepén. A házak java csak a 
külső falakból áll, de a városka falai és fontosabb épületei még állnak. A romok között jár a 
szél, bizonyos szögekből hallgatva furcsa kakofónikus morajt hordoz, mintha még mindig em-
berek járnák az utcákat. A külső részeken az erdő már megindult; zsenge moha, nagy páfrá-
nyok, felnövő fák indítják meg végső támadásukat. 

A romok között hetven proscriptioval sújtott száműzöttektől származó, primitív sorba visz-
szasüllyedt vadember él, ők uralják a város északkeleti negyedét. Ezekből 30 férfi harcos, a 
többi nő és kölyök. A horda főnöke Mungulus, aki egy légionárius sisakját és bronz mellvértjét 
viseli. Tanyájuk egy régi fogadó és bordélyház. Egy bronzajtó mögött, amit nem tudnak kinyitni, 
6 ép bronz lemezvért (200 at/db) és két láda gladius fekszik egy aranyozott aquiliferrel (sasos 
rúd, arany 100 at, történelmi 400 at). Amit az ősemberek tudnak:  

 „Állatember rossz!” A maszkosok napnyugatról jöttek, az erdőkön túlról. Többeket elra-
boltak, hogy a szakadékba taszítsák őket! 

 Az egykor itt élő törzs elment északra. Most is ott állnak a kőben. 
 A folyón túl egy nagy bölcs él. Nekik még soha nem segített. 
 Farkasszellemek élnek az erdőben! Vigyáznak arra, aki nem háborgatja az ő világukat. 
 A vizek istennője lakik a thermákban. De vigyázz! Interdictio! Nem szabad bemenni! 
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A központi fórum elhagyott, épületfrontok néznek a térre és régi szobraira, de a mögöttük 
álló épületek romhalmazok. Itt nem jár szinte senki, de Jelek Olvasásával vagy Nyomolvasással 
feltűnik a délnyugati útvonal – és egy szörnyfejű graffiti. A városi szenátus kis csarnokában ku-
tyafejű idol ítélkezik. Szemei nagy ékkövek (2*650 at), de a szobor mágikus (küldetést szab ki – 
„MENJ, ELÁTKOZOTT LATOR! NE TÉRJ VISSZA AMÍG NEM HOZOD EL NEKEM A HOLTAK 
KIRÁLYÁNAK KORONÁJÁT A MUR VÁROSA ALATTI MÉLY CSARNOKOKBÓL!”) 

A városhoz képest túlméretezett thermák a város déli részén állnak, aránylag ép, kék cse-
répkupolájú épületek csoportjaként. Tilalmas hely, az ősemberek megtámadják, akik belépné-
nek. A repedt lépcsőkön folyik le a víz az utcára, a természetes források tavacskává duzzadtak, 
ahol vízimadarak fészkelnek. Iréné forrása egy szép, egy szál gyolcsot viselő lány szobra alól 
fakad; Iréné a szemeit mossa meg egy csillagos eget ábrázoló boltív alatt. „VAKNAK MEG-
NYUGVÁS, LÁTÓNAK REJTEKÚT”. A szemüket megmosók látják a rejtett ösvényeket. 
 

Ősember harcosok (30): Sz 1+2; VO 12 (állatbőrök, Ügy); Tám +3 bunkó 1d6+2 vagy +3 
kőkés 1d4+2; +5/+2/+2; SG. 
Hp 3 10 4 6 6 8 8 5 8 10 3 6 
 8 5 7 9 7 9 5 4 9 9 3 3 
 6 8 7 7 10 10 
 

Mungulus: Sz 4+3; VO 17 (mellvért, Ügy); Tám +7 lándzsa 1d8+4; +7/+4/+4. 
Hp 29 
 

36. Kőbánya: A régi kőút itt véget ér. Kő és törmelék fekszik a félköríves, horpadt kőbányá-
ban. Félig megfaragott szobrok csonkjai merednek a kövek alól. Innen jól látható a dombok 
közepén álló kolosszus (42.). 
 

37. A SZAKADÉK: 50-100 m mély kanyon, falai alatt homályba borul a mélység. Vad mada-
rak szitálnak fölötte, és fészkelnek az elérhetetlen kősziklákon. A perem mentén északon 
rejtett út vezet el (Nyomolvasás). 1:6 karkonida áldozati szertartás zajlik éppen (elrabolt 
embereket taszítanak a mélységbe). 1d3 test fennakadt a sziklákon. Lent 1:6 eséllyel gnol-
lok gyűlnek lakomára (lásd Szakadék/7.). A szakadék mélyét külön alfejezet írja le. 
 
38. A denevérek köve: Egy kitárt szárnyú denevér jelével faragott kő, amelynek párkányain 
denevérek szenderegnek. Kisebb áldozatok – bronzeszközök, értéktelen csecsebecsék, stb. 
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39. Munatia Triumphans temploma: A házi tűzhely jelével megjelölt ajtók zárva vannak, de aki 
nagy bajban keres bebocsátást, azelőtt feltárulnak. Bent az oltáron egy polimorfizáció itala hever, 
egy fali tárolóban pedig papi tekercs (vakság/süketség gyógyítása, ima, perzselő fény). Elekt-
rumdíszek háztartási eszközök mintáival (550 at), de az istennő szobra átkot mond a templomot 
kifosztókra (Nehéz Akaraterő; akin fog, nem léphet viskónál nagyobb lakóépületbe). 
 

40. Kő dolmen: Asztalszerű kőstruktúra, hamu és üszök. Munatia Triumphans papnői régen itt 
rendezték éjjeli rítusaikat és áldozataikat, és képmásuk még most is látható a kőbe vésve. Áldo-
zat bemutatása esetén az áldozattevő jósló révületbe esik, de a kinyilatkoztatások homályosak, 
és egy férfi minden próbálkozással átkot kap (Akaraterő, nem szegülhet ellen asszonyoknak). 
 

41. A karkonidák tanyája: A bestiamaszkos kultisták fészke egy kőkunyhókból álló félig el-
hagyott faluban, a kopár hegyek lábánál. Egy koromtól fekete durva bazaltbálványt imádnak, 
amelyet tűzkatlan vesz körbe. Szigonyaikat felhevítik, majd körbeugrálják. A bálvány fegyve-
re szigony +1, nyakában sértetlen, de jó kormos méregtől védő amulett. 
 

Karkonidák (30): Sz 2+1; VO 13 [16] (bőrök [főnökön láncvért], Ügyesség); Tám +3 három-
ágú szigony 1d8+1 vagy +3/+3 parittya 1d4+1; Spec +4 morálpróba; +4/+1/+1. 
Varázslatok (csak a főnök, egyszer használhatók): lángoló gömb*2. 
Hp 8  15  15  9 
 9  13 
 12  9  5  10 
 11  14 
 8  4  14  8 
 11  13 
 14  8  9  11 
 16  15 
 13  6  9  13 
 7  7 
 

42. Az idol és a kos: A dombok között álló lefejezett kolosz-
szus távolról látható. A fej mellette hever a földön. Az idol 
kosa démoniákus fenevad, de gyapja (piszkos és sáros – 
bronzszínben csillámló) arany. Maga körül mindent felége-
tett, és amikor jön, remeg alatta a föld. Faltörő kos erejű. 
 

Az idol kosa: Sz 10+2 MAX; VO 16; Tám +12/+12 öklelés 
1d12+2; Spec roham *2 sebzés, tűzokádás 3/nap 4d4 (Ref-
lex ½), védelem a közönséges lövedékektől; +9/+5/+5; KG; 
aranygyapjú 1200 at. 
Hp 100 
 

43. Vedius, a menedékadó szentélye: Csarnoka rendezett, 
falait frissen festették. A bejáraton villámokat tartó kéz, a szen-
télyben szakálltalan fiatal férfi jele. Claudius, az öreg pásztor 
(Pap 12) terelgeti nyáját. Kecskesajtot, fügét és olajbogyót tud 
adni, meg kenyérlepényt. Ismer két mendemondát (1d12), mindegyikről az igazat. Eltanácsol a 
domboktól. Ismeri a rejtett utak titkát. 
 

Claudius: Pap 12; VO 10; Tám +8 bot 1d6; Spec portálok lezárása; +8/+4/+8; KJ; rézmedál 
(kecske). 
Varázslatok: 7/5/4/4/3/3; 0: mindegyikből egy + élelem és víz megtisztítása; 1: áldás*2, félelem 
okozása, gonosz érzékelése, védelem az elemektől; 2: bénítás*2, méreg lelassítása, reverzió 
3: átok, átok eltávolítása, beszéd a holtakkal, perzselő fény (6d8); 4: méreg semlegesítése, 
üzenetek küldése, víz irányítása, ördögűzés; 5: eggyéválás, küldetés, tűzcsapás (6d8) 
Hp 60
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Lucretia Vinalli villája (10.) 
 
A Vinalli-család kertekkel körülvett villája egy erdős domboldalon áll. Csendes és elhagyatott 
hely, amit beleng az elmúlás szelleme. A villát körülvevő sövénylabirintus ösvényei 15’ maga-
sak, és tértorzítás mágiája miatt aránytalanul hosszúaknak tűnnek valós méretükhöz képest. Itt 
a véletlen találkozás esélye bejárt szakaszonként 1:6, eredménye 1d4+1 lombember. Ezek a 
televény, indák és lombok együtteséből összeálló, emberforma őrizők a föld elemi princípiuma 
alkotta értelem nélküli lények. A sövényeket megmászva a találkozás automatikus. 
 

Lombemberek (1d4+1): Sz 3; VO 14; Tám +3 gallyak 2d4; Spec tűzérzékeny (-2 mentő, 
dupla sebzés); +3/+1/+1; S. 
Hp 19  7  13  14  15  7 
 17  20  16  14  9  6 
 

1. Gyümölcsös: Elvadult almafás. „L.V.” betűkkel díszített, félig kitárt rozsdás kovácsoltvas ka-
pu. Lábnyomok tűnnek el a sövénylabirintusban; Nyomolvasással 6 ember különböztethető meg. 
 

2. Szőlő: Gyomverte szőlő dús fürtökkel, de 1:6 eséllyel védekezik (gyilkos inda). A présházból 
levezető lépcsők egy mustgázzal megtelt pincébe vezetnek (a belépő 3+[2*Egs bónusz] kör 
után eszméletét veszti). A bor értéke 500 at, de két szekér kellene az elszállításához. A prés-
házban nagy, penészes sajtkorongok egyikében rothadásférgek rejtőznek (1:6, Megfigyelés, 
két körig kiégethető/vágható 2d6 Hp, utána 1d6 Egs/10 perc). 
 

Gyilkos inda: Sz 4+2; VO 14; Tám +6 inda 1d6+2 és megragadás (HM); Spec fojtogatás 
2d6 Hp/kör, immunis (elme); +6/+3/+3; S. 
Hp 27 
 

3. Szophogoné arca: Két helyen is megtalálható helyszín. Óriási méretű, drámai női masz-
kot ábrázoló faragás grimaszba rándult arccal, óriási tátott szájjal. Tekintete reverzió hatású 
(aki elvéti Akaraterő mentőjét, nem tudja megközelíteni), a szájból szélroham tör ki (Erőpró-
ba vagy visszalöki a belépni próbálókat). A két arc között sötét, kacskaringós barlangjárat 
húzódik, ahol a lámpások és mágia fénye is alig dereng. Félúton található egy titkos ajtó, ami 
egy oldalkamrába vezet egy elfeledett kincsestárral: rothadó zsákokban 500 et, 200 el, 550 
at, és 500 at értékű mázas díszkerámia (utóbbihoz kordé vagy két megrakott ló kell). 
 

4. Gödrök: Ásás nyomai: négy gödröt ástak ki, és jókora ládákat távolítottak el. Maradt két 
törött lakat, egy pánt, egy elgörbült feszítővas és egy törött lándzsahegy. 
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5. Olajfa: Kiszáradt vízmedence fölé magasodó öreg olajfa. Göcsörtös ágaira vetett hurkokon 
öt rabló teste aszalódik. Zsebeik kiforgatva, az egyik tőrt visel vésett „FREVERDI” felirattal. 
 

6. Üvegház: Csillogó, de elhomályosodott ólomüveg táblák vasvázon, körülötte számtalan 
színpompás, elvadult virág (főleg rózsák és fűszernövények). Herbalizmussal 1d4+1 gyógy-
növény található (+2 Hp gyógyításkor). Az üvegházban csengettyűvirágok, és a földön fekvő, 
halott madarak (mérgező pollen, Közepes Kitartás, 2d6 Hp/2d6 Hp). Egy szegen kecskeláb 
lóg, körme ólom – érintésre aranyat konvertál ólommá. 
 
7. Szeglet: Indaborította támfalak, lehullott korláttöredékek és babérbokrok a felső terasz alatt 
(20’). Madárkiáltások hallhatók, a karakterek szeme sarkából mozduló árnyak. A sarokban há-
rom szobor: varázsló, medve, és egy görcsökbe rándult torzó. A varázsló szobra varázslatot 
mond (színes permet – 1d6 lény, 2d4 kör), a medve ha félrenéznek, kutyává változik (de ártal-
matlan). A torzó torzalakká polimorfizál (Kitartás), ő pedig adonisszá válik. 
 

8. Sírboltok: Babér által benőtt kőfal előtt három sírbolt nyílik. Zárt rácsos ajtók (Közepes 
Zárnyitás), felirat: „A HALOTTAK DACOLNAK A HALHATATLANSÁGGAL”. 
a) BASILIO VINALLI. Mohos, bőrszerűvé aszott test vaskoronával, szendergő lidérc. 
b) AL___ VINALLI. Üres. 
c) BEATRICE VINALLI. Lángcsapda (12 Hp, Reflex ½). Beatrice teste aranypor és föld keve-
rékévé omlott, 250 at. 
 

Basilio Vinalli, lidérc: Sz 4*; VO 15; Tám +4 karmok 1d6 Egs + szint; Spec életerőszívás, 
SF 5/ezüst, immunis (hideg, elme); +4/+1/+1; TG; vaskulcs (a villa összes ajtaját nyitja). 
Hp 24 
 

9. Új ösvény: Frissen vágott ösvény a sövényfalban. Kicsorbult rövidkard hever a földön. 
Középen gyilkos indák markolják FREVERDI gyöngyházberakásos lantját (100 at). A déli 
tiszta részen őr szobra, pajzsán vésett térkép (a Mesélő találja ki, hová vezet). 
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Gyilkos indák (3): Sz 4+2; VO 14; Tám +6 inda 1d6+2 és megragadás (HM); Spec fojtoga-
tás 2d6 Hp/kör, immunis (elme); +6/+3/+3; S. 
Hp 19  29  20 
 
10. Bestiák kertje: Sövényszörnyetegek: oroszlán, hárpia, griff, bagolymedve, sárkány. A 
sövényszörnyek ellenségesek. Letisztogatott csontok, rothadó bőrszütyőben 130 at. 
 

Sövényszörnyek (5): Sz 2; VO 13; Tám +2 sövény 1d6; Spec tűzérzékeny, immunis (elme); 
+3/+0/+0; S. 
Hp 10  9  6  6  12 
 
11. Virágoskert: Elhanyagolt kert számtalan színű elvadult virággal, gyom és fűszernövény 
vegyesen. Hasas eozinmázas cserépedények a lépcsőnél; egyik elrepedt, s a föld a köviró-
zsákkal együtt kibuggyant. Mákvirágok édes illata: áthaladásnál hosszabb itt-tartózkodás 
esetén Kitartás vagy ópiumos álom (1d3 óra, 1:2 eséllyel eltűnnek a karakter egyes tárgyai). 
 
12. Teraszok: Egymás fölé magasodó, dekoratív teraszok. Az alsón kiszáradt szökőkút (tragikus 
és komikus maszk szája), a fölsőn kőszékek. A báboskorlát mállik, félig már lezuhant, kövirózsa 
és virágok törnek ki a roncsaiból. A kőpárkányokon 4 kőhárpia gunnyaszt. Amíg nem zavarják 
őket, mozdulatlanok. Ha a karakterek kijönnek a házból, nincsenek ott… azaz lecsapni készül-
nek. Az erkélyre (28) felmászva azonnal támadnak. (Két kör múlva csatlakozik a többi is 13-ból.) 

A bejárati ajtót kívülről kiékelték, az ajtót fügefa ágait és leveleit ábrázoló vasveretek erősítik 
meg. A kopogtató szatírfej (mintha ránézne a karakterekre?), csapda védi (nyelve kivágódó tőr 
+6, 1d4+1 Hp, a méreg már inaktív). A rejtett zárat elfordítható fügefalevél takarja. 
 

Kőhárpiák (4): Sz 2; VO 17; Tám +2/+2 karmok 1d4; Spec sikoly (Kitartás, 1 kör kábulat), 
SF 5/+1; +3/+1/+1; KG. 
Hp 7  9  3  13 
 
13. Felső terasz: Töredezett márványlapok, a ház oromzatáról leesett törmelék. Az eozinos 
vázákban kövirózsa, szúrós növények. 4 kőhárpia a ballusztrádon. A hátsó ajtó kilincse és 
zárszerkezete elrozsdált, be kell törni. Mellette csengettyű (ezüst, 90 at); hangja megelevení-
ti a hárpiákat. 
 

Kőhárpiák: Sz 2; VO 17; Tám +2/+2 karmok 1d4; Spec sikoly (Kitartás, 1 kör kábulat), SF 
5/+1; +3/+1/+1; KG. 
Hp 11  9  9  6 
 
14. Szolgaszállás: Elhagyatott? Lefordított rézedények alól sziszegő hang hallatszik, piszkál-
va vagy megrázva veszett nyávogás, egy rémült kandúr kivág, majd felmenekül a tűzhely kür-
tőjén – lepotyogó kormos csontok. 
 
15. Hall: Galériás hall olajos-barna fa tartóoszlopokkal. Mindent ujjnyi vastag por borít, és 
távoli zene foszlányai hallatszanak. Az ajtó melletti fogason odavetett foltos vörös köpeny 
(köpenyrém), lezuhant és törött nyakú koboz. A lépcsőn fölfelé a fordulóban szépséges, fe-
kete hajú, szuggesztív tekintetű nő arcképe – a hárfáján játszó Lucretia Vinallit ábrázolja. 
Előtte egy márvány asztalkán száraz babérágak hevernek egy papírrá száradt rózsa társa-
ságában. Aki nem állja a portré tekintetét (Akaraterő), arra reverzióként hat. Zene hangjaival, 
esetleg friss rózsával vagy babérággal feloldható. 
 

Köpenyrém: Sz 6; VO 16; Tám +6 tövisfarok 1d6 és harapás 1d8; Spec beborít (HM), tükör-
képmás (1d4, magán és áldozatán, ha ütik) 1/nap, sötétség 1/nap; +5/+2/+2; KG. 
Hp 29 
 
16. Konyha. Távoli zene foszlányai hallatszanak. Poros edények és alkalmatosságok sora-
koznak a polcokon. 350 at ezüst étkészlet (koszos, elfeketedett). 
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17. Zug: Sötét őrszoba, szuvas padok. Óriás molylepkék (ártalmatlan) rágtak meg egy egy-
szarvúvadászatot ábrázoló értékes selyem faliszőnyeget. 
 
18. Fegyverterem: Régi pajzsok, 2 lándzsa, 4 szablya. Egy légionárius-sisakos koponya 
megszólal „KEZDŐDJENEK A JÁTÉKOK!” 
 

Megelevenített fegyverek (6): Sz 1+2; VO 15; Tám +4 lándzsa 1d8+2 vagy +4 szablya 
1d6+2; +4/+2/+3; S. 
Hp 4  3  4  5  3  8 
 
19. Vendégszoba: Baldachinos ágyban vézna, csonttá-bőrré szikkadt holttest fekszik; úgy 
roppan szét, mintha korhadt fa lenne. A torkából előtekergőző fekete béka óriásvaranggyá 
puffad. A széken akkurátusan levetett hadi holmi pihen: rézzel vert mellvért, páncélkesztyűk, 
csizmák, fattyúkard, íj és tegez (13*nyílvessző +1). Egy tarisznyában 150 elektrum (rontott 
pénz) és szikkadt kenyér. A falon nyílvesszővel átlőtt vaddisznófő – üreges, zsák aranyat 
rejtettek el benne (250 at).  
 

Óriásvarangy: Sz 2+2; VO 14; Tám +4 harapás 2d4 + HM; Spec lenyelés, mérgező érintés 
(Kitartás, 1d6 Hp/2d6 Hp); +5/+2/+2; SG. 
Hp 15 
 
20. Vörös szalon: Sötétség, vörhenyes párák, vörös drapériák. Négy nagy, ovális tükör; fa-
lon körbefutó felirat: „ISMERD MEG MAGAD”. Tükrök: 

 Repedt: sebesülés látszik a tükörképen (Reflex vagy 2d4 Hp, 50 TP/Hp) 
 Törött: a tükörkép halott. Ha hosszan szemlélik, Akaraterő vagy a halott változat helyet 

cserél az élővel. A tükröt eltörve Kitartás, vagy foglya szörnyethal, feldarabolva zuhan ki. 
 Pókhálósra tört: öregít, szürke haj (Kitartás vagy 1d6*5 év, 50 TP/év). 
 Ép: Narcissus tükre, Akaraterő vagy a karakter önmagába szeret és minden pénzét-

idejét magára költi. 
 
21. Gyertyák terme: Kihunyt, karnyi gyertyák sora áll a falak menti párkányokon. Hideg le-
vegő, illatszer illata valami rossz szaggal elegyedve. Az íves beugróban elfüggönyzött falon 
freskón kígyóhajú gorgó tekintete (aki megrémül, azzal a mesélő dobasson mentőt – de ár-
talmatlan). Ezüsttel vert fedelű könyv 80 at. Rejtekajtó: beragadt, ez a rossz szag forrása. 
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22. Ravatal: Fekete bírói talárban, lakkcsizmában, aranymedállal fekvő, enyésző holttest 
hever egy ravatalon a rézkandeláberek között. Dús hajú férfi. Felirat: „SECRETO VINALLI, 
IUDEX” Parázsló szemű juju zombiként elevenedik meg. Csata közben csimbókokban hullik 
a penészes haja (holt ember haja*3). Ha átadják neki Virgilio üzenetét, nem támad, de nem 
is túl barátságos – követeli, hogy hagyják magára, és ne avatkozzanak a dolgába. 
 

Secreto Vinalli, juju zombi: Sz 4+3; VO 15; Tám +7 fattyúkard 1d10+3 (1:2 elejti az első 
csapás után) vagy +7 ütés 1d8+3 és fojtogatás; Spec varázslövedék a szeméből 1/3 kör; 
immunis (hideg, elektromosság, elme), ½ tűz, szúró-vágó; +7/+7/+7; SG, aranymedál Mur 
pecsétjével (300 at). 
Hp 36 
 
23. Galéria: Furcsán üres hatású, nemesfém keretes olajfestmények. Lassan nemesi ruhák-
ba öltözött árnyak jelennek meg bennük, majd a képekből kilépve támadnak. Nem lépnek ki 
a napfényes terekbe. Legyőzve a képekből vér folyik (a képeket átvágva a szabad árnyaknak 
Kitartást kell dobniuk, vagy elenyésznek). A keretek értéke összesen 160 at. 
 

Árnyak (6): Sz 3*; VO 13; Tám +3 érintés 1d6 Erő; Spec anyagtalan, SF 5/ezüst, erőszívás, 
immunis (hideg, elme); +1/+3/+1; KG. 
Hp 22  12  14  6  17  3 
 
24. Trónterem: Nemes, de nyikorgó fapadló. A falakról gyöngyházszínű arcok (viaszmaszkok) 
néznek nem túl kellemes arckifejezéssel. A fal időnként színt vált, de csak ha éppen nem néznek 
rá. A márványtrónus vörösébe csontok olvadtak, mint régi csiszolt fosszíliák; felső részéről kopo-
nya vicsorog, kiálló denevérformával. Ez a Temetések Trónusa: ráülve Kitartás, vagy a karakter 
szőröstől-bőröstől eltűnik a trónban, s a falon megjelenik viasz arcmása. 

Ajtók: 25-be az égő ajtó, lángok övezte koponya a vasajtóban. Zárnyitási próbálkozásra 
tüzet okád (12 Hp, Reflex ½). 28-ba karomnyomos ajtó, a másik oldalról lépések zaja, majd 
ajtón és ha kell, a karaktereken át eltávozó, távoli illatot hagyó testetlen, láthatatlan jelenés. 
Aki feltartóztatja, azt megérinti: Kitartás, vagy 2d4 Egészséget szív el. 
 
25. Előtér: Széttépett és égett szélű papírok. Motyogás. Krollo Krapulax, púpos, őrült 
könyvtáros, nem tudja, mióta van itt és hogyan élte túl az itt töltött évtizedeket. Kulcsával ki 
tudja nyitni a lezárt könyvszekrényeket is (ez eddig nem jutott eszébe). Ha figyelmét a szét-
tépett könyvekre irányítják, éktelen dühre gerjed. Ha elviszik a könyveket, hisztérikusan riká-
csolja, hogy „Lejárat időre hozd vissza! Lejárat időre hozd vissza!” 1d3+1 hét múlva megjele-
nik a tolvaj ágya szélén gubbasztva: „A határidő lejárt!” – és ráveti magát! 
 

Krollo Krapulax: Sz 4+2; VO 14; Tám +6/+6 karmok 1d4+2 + bénítás és +6 harapás 1d6 + bé-
nítás; Spec bénítás 2d6 kör, az elmére ható varázslatok csak lelassítják; +6/+6/+6; TG; kulcs. 
Hp 28 
 
26. Laboratórium: Labor csövei és lombikjai, megkövült sók, csillámló kristályok, szelencék. 
Fulladás pora, napfény pora*3, közepes sebek gyógyítása ital. A falon 70 éve elavult asztro-
lógiai táblázatok. 
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27. Könyvtár: Lucretia Vinalli könyvgyűjteménye lezárt polcokon. Legalább négy teherhordó, 
két ló, vagy egy nagyobb kordé kell az elszállításához. Az egyik könyv varázskönyv: 0: mind, 
1: színes permet, Tensor lebegő korongja, varázslövedék; 2: erő, fantomkéz, Tahssa ellen-
állhatatlan szörnyű nevetése; 3: vízalatti légzés. 
 
28. Lakosztály: Az erkély 1:6 eséllyel leszakad (több személy alatt 1:3, 20’). A boltíves átjá-
ró körül vérnyomok, a belső tér szétdúlt. Valami nehéz, nagy repülő dög fészkelt bent (de 
többé nem tér vissza). Egy fali portrén tizenhét szemű, selyemgalléros, bodorított hajú ne-
mesember képe látható – nem bizalomgerjesztő, szemeibe nézve bénítás hatású, majd bic-
cent, és a fal repedéseiből előjönnek a patkányok.  
 

Patkányraj (2): Sz 4-1; VO 15; Tám +3 raj 2d4; Spec ½ szúró-vágó; +0/+3/+0; S. 
Hp 14  9 
 
29. Hálószoba: Baldachinos ágy. Emelvényen aranyfészekben (120 at) gyöngy „tojások” 
(130, 100 at). Budoáron illatszerek 100 at, méregfiola (3*Jakumulue tengerkék itala, Nehéz, 
2d6 Egs/1d6 Egs, íztelen, de erős, édeskés szagú). Mahagóni ládában Agosztén feje hever. 

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�Q�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
 

A Szakadék (37.) 
 

Ezt a földet kettészelő hosszú, mély kanyont meredek sziklafalak határolják. Az alja a nyuga-
ti végén 50 m, keleti végén 100 m mélyen van, és általában árnyékos vagy homályos. Kopár 
földjét görgetegek és elszórt ligetes-bokros facsoportok borítják. A véletlen találkozások 
esélye 1:6, és vagy 1d6*5 gnoll, vagy 1d4+1 kecskepók jön. 
 
Gnollok (1d6*5): Sz 2+1; VO 15; Tám +3 alabárd 1d10+1 vagy +3 dobódárda 1d6+1; 
+4/+1/+1; KG. 
Hp 13  12  12  10  10  11 
 15  6  6  5  11  5 
 13  6  7  5  9  9 
 8  10  11  10  11  14 
 8  15  14  8  13  13 
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Kecskepókok (1d4+1): Sz 4; VO 15; Tám +4 öklelés 2d4 vagy +4 harapás 1d4 + méreg (Kö-
zepes, 1d6 Ügy/1d6 Ügy); Spec +4 kezdeményezés, méreg, pókhálók, Ugrás +7; +4/+1/+1; S. 
Hp 15  19  11  17  12  20 
 19  19  17  12  11  20 
 
1. Szobrász. A kanyonba aládúcolt fapallókból eszkábált út ereszkedik, amelyek egy feláll-
ványozott résznél érnek véget. Itt kopácsol Baldo mester, az őrült szobrász, amint egy ha-
talmas arcot fejt ki a rátapadt kőzetkéregből. Lent látható két roppant láb néhány részlete is. 
A zavart elméjű Baldo csak „a nagy műről” és „az ihletről” hadovál, de ha kivallatják, kihúzha-
tó belőle, hogy látta és hallotta a karkonidák áldozati szertartásait, és a szemközti sziklafal 
rejtett csapását is meg tudja mutatni. 
 

Baldo mester: Sz 2+1; VO 11; Tám +3 kés 1d4+1; +4/+1/+1; KS; tarisznya élelem*4, bor. 
Hp 11 
 

2. A kőkör barlangja: Sötét, természetes barlangszáj nyílik a kanyon falában. A bejárat 
mellett törött kőtáblán írásjelek olvashatók: „RHETOR PETRUS”. 
a) A kőfalból kifaragott oszlopok állnak itt, groteszk szörnyeket ábrázoló oszlopfőkkel. 
b) Durva állókövekből felállított kőkör, középen egy talapzaton szónok felemelt kezű szobra 
áll. Petrus Secundust, a régi birodalom híres demagógját ábrázolja, és ha valaki a kőkörbe 
lép, megelevenedik. A kőalak ékesszóló beszédet intéz látogatóihoz, arra ösztökélve őket, 
hogy bőkezűen segítsék tanácsaiért. Ezek a tanácsok mit sem érnek, de ha valaki 
visszavenné Petrus „jussát”, eleven szobor gyanánt támad. 
c) Felhagyott fejtés. Nagyon régi csákányfejek rozsdásodnak a sarokban, és néhány félig-
meddig megfaragott kődarab hever a sziklaporban. 
 

Petrus Secundus: Sz 4+2; VO 18; Tám +6/+6 ököl 1d8+2; Spec SF 5/+1, immunis (elme, 
tűz, hideg); +6/+3/+3; S. 
Hp 25  
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3. A süllyedő szarkofágok sírja: A boltívvel megerősített barlangbejárat mellett a kőfalban 
egy gabonakévéket tartó szakállas férfi kopott domborműve látható, de a feliratok már 
elpusztultak. Az üreg nyirkos és agyagos; mindenhol csepeg, csorog vagy csörgedezik a víz. 
a) Lemállott freskók utolsó maradékai. A kőajtó látszólag stabil, de sarokvasai tönkrementek, 
és a belé ágyazott vasgyűrűt meghúzva kizuhan a bejárati kamrába (Reflex, 2d8 Hp). 
b) Kisebb sírfülkék. Mindegyik kifosztott, s az agyag előbb combközépig, majd derékig 
elárasztotta a járatokat. 
c) Egy régi majorság életét mutató freskók aratás jeleneteivel. A falak mentén emberméretű 
kőedények sorakoznak rothadt gabona maradékaival. Az egyiket már széttörték, mellette egy 
másik repedt, és egy szürke nyálka mászik elő belőle. 
d) A víz alámosta ezt a boltíves kamrát; a padló berogyott, a kőszarkofág pedig oldalára 
fordult, és a csontok kifordultak belőle. Iszapos agyag mindenütt. Néhány fémtárgy maradt 
csak a kőládákban, de a mennyezeten egy másik szürke nyálka várakozik leendő áldozatára. 
e) A vizes freskókon egy előkelő asszony látható ölebei társaságában. Feliraton: „LAVINIA, AZ 
ÖRÖKKÖN (…)”. A szarkofág ép, benne egy szürke nyálka áttetsző tömege által borította 
csontváz fekszik, szemüregeiben sziporkázó drágakövekkel (2*150 at). A rejtekajtó beragadt, 
csak órányi munkával lehet kifeszíteni. Ha viszont megadja magát, akkor teljesen kitárul, és 
sáros, vizes agyagáradat tör be a sírba. Aki nem fogja azonnal menekülőre, annak Úszást kell 
dobnia, vagy a sáros járatokban leli halálát. 
 

Szürke nyálkák (3): Sz 3+2; VO 13; Tám +5 kocsonya 2d6+2; Spec áttetsző (Megfigyelés), 
nyálka 1 kör/kategória alatt elpusztítja a vérteket, és 1-2 kör alatt a fegyvereket; +5/+3/+3; S. 
Hp 19  20  23 
 

 4. A latrok kriptái: Több beomlott sírbejárat. Egy 
megdőlt kőoszlopon a „LATROK KRIPTÁI” felirat 
olvasható. A sírok feliratai: „DEMETRUS, LATOR”, 
„VITELLUS, LATOR”, „GALHORMOSZ, LATOR” és 
„BEZHÉNNOSZ, LATOR”. Az utolsó bejárat kőajtaját 
felnyitották. 
a) Bezhénnosz kifosztott sírkamrája, ahol csak a 
szarkofág és pár régi üvegszilánk maradt. A falban 
rejtekajtó nyílik, ami átvezet Galhormosz sírjába. A lefelé 
vezető lépcsősor egyik foka csapda, az ellensúllyal 
nehéz kőkolonc zúdul le (Reflex vagy 2d8 Hp). 
b) Galhormosz sírkamrája ép állapotban maradt fenn, 
freskóin egy közönséges rabló gaztetteit és lakomáit 
örökítették meg. Galhormosz 200 at értékű, egykori 
vonásait formázó vert aranymaszkban fekszik 
szarkofágjában. A kőládára Vedius, a menedékadó 
szimbólumát, egy villámokat tartó kéz jelét vésték. 
 

5. Kőszirt: Ezen a különálló, 50’ magas meredek 
sziklán található a kecskepókok fészke. A feljutáshoz 
Mászás próba szükséges, és a bizarr lények biztosan 
megtámadják, aki megpróbálna felkapaszkodni. A 
fészekben egy fészekaljnyi fehér tojáson kívül a 
következő kincsek találhatók: 

 100 at értékű elektrum ivókürt 
 250 at értékű szent szimbólum (Haldor, a hősiesség istenének jele, egy aranykörbe 

foglalt kard – a 28. helyszínen lakó remete, Szangorn tulajdona) 
 egy marék féldrágakő (10, 4*30, 3*50 at) 

 

Kecskepókok (5): Sz 4*; VO 15; Tám +4 öklelés 2d4 vagy +4 harapás 1d4 + méreg (Köze-
pes, 1d6 Ügy/1d6 Ügy); Spec +4 kezdeményezés, méreg, pókhálók, Ugrás +7; +4/+1/+1; S. 
Hp 24  20  20  11  18 
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6. Liget: A kőtörmelék sivár halmain különösen ősi, göcsörtös ágú és gyökerű fák csoportja 
zöldell. A faágak már-már pókhálóhoz hasonló szövevényt alkotnak. A liget közepén található 
fákon lédús, savanyú gyümölcsök teremnek, amelyek gyógyító erejűek (1d6 Hp, 2d4 darabot 
lehet szüretelni). Babérbokorban egy szatír koszorúval koronázott bronzszobra meredezik. 
 

7. Carnivorus temploma: Carnivorus, a Felfaló, a háromfejű farkas egykori temploma. A 
szakadék oldalát képező sziklafalba épített templomot évszázadokkal ezelőtt kifosztották, 
nemrég pedig a völgyet uraló gnollok vették birtokukba. A hiénaharcosok falják fel a 
sziklákról letaszított áldozatokat, időnként pedig portyákra indulnak az emberlakta vidékekre. 
a) Őrposzt, 10 gnoll egy hatalmas, régi bronzgong mellett. 
b) Embernagyságú bronzedények állnak az oszlopcsarnokban, felszínüket torz szörnyarcok 
borítják. Az oszlopokon túl, a sötétre festett falak mentén néha ólálkodó árnyakat látni, de a 
jelenések hamar eltűnnek, ha megpróbálják megtalálni őket. 
c) Levert freskók pora borítja a padló köveit. A három falról egy-egy vasból kovácsolt, 
farkaspofát ábrázoló dombormű vicsorog. A nyugati egy rejtekajtót takar, és egy kallantyú 
elfordításával ajtóként nyitható – ez feltárja a templom kisebbik, még háborítatlan kincses 
szobáját. Az ajtókeretet belül csapórács zárja le, amely egyszerűen felemelhető, de valójában 
csapda: ha a kincseket megzavarják, nem csak lecsapódik, hanem egy zárszerkezet 
segítségével be is zárja az ajtót (Nehéz Zárnyitás). A kincsek: 200 et, 1450 el, és egy bronz 
teljes lemezvért, a bestiaarcot formáló sisakon hat drágakővel (4*50 at, 150 at, 350 at). 
d) A mennyezetet tartó fekete vasoszlopok dél felé masírozó légionáriusokat formáznak, a 
déli falon pedig egy kétszárnyú ajtó freskója látható. A festmény majdnem ép, csak a 
zárszerkezetét verték le. Bár mágiát sugároz, már nincs hasznos funkciója. Ha viszont valaki 
mégis megpróbálja valamilyen módon kitárni, az oszlop-harcosok elkezdik kardjukkal verni a 
pajzsaikat, és hatalmas zenebonát csapnak. Ez biztosan idevonzza a gnollokat! 
e) Egy masszív talapzaton itt áll Carnivorus fekete, két embernyi magas bálványa. A tátott 
szájú bestiapofák egyikében az egyik szemfog +2-es tőr. Természetesen ha megpróbálják 
kipiszkálni, a száj bezárul (Tám +8, 3d6 Hp). A gnollok tartanak a bálványtól, és elé 
helyezték legnagobb kincsüket, egy 600 at értékű aranytálat. Ha nem látják a terembe 
surranó tolvajokat, akkor csak 1:12 esélye van annak, hogy bármilyen zajra be mernek lépni. 
f) A gnollok szállása a papság csarnokában: általában (1d3+2)*10 gnoll tartózkodik itt – a 
magas teremben mindkét oldalon hevenyészett karzatot ácsoltak, hogy jól elférjenek. A 
tógás papok freskói még megvannak, de arcukat módszeresen elpusztították. 
g) A gnoll vezér szobája. Két testőr (* jelzés) vigyáz a testi épségére, és kincseire: nehéz 
kincsesláda 350 at-vel, három csiszolatlan drágakővel (40, 30, 35 at), és egy másik láda a 
templom porladozó szent tekercseivel. Ezek az iratok jobbára értéktelenek, de alapos 
tanulmányozásuk (legalább egy hét) egy varázstárgy rejtekhelyét tárja fel az olvasó előtt. 
 

Gnollok (60): Sz 2+1; VO 15; Tám +3 alabárd 1d10+1 vagy +3 dobódárda 1d6+1; +4/+1/+1; 
KG. 
Hp 13  4  13  12  11  18 
 12  8  12  11  9  9 
 12  4  6  14  10  13 
 5  9  8  13  9  13 
 13  10  15  12  5  16 
 12  11  15  10  8  14 
 8  9  12  9  8  10 
 11  15  15  16  17  10 
 13  8  18  10  10  8 
 10  6  13  14  18*  18* 
 

Gnoll vezér: Harcos 5+1; VO 15; Tám +6 alabárd 1d10+3 vagy +6 dobódárda 1d6+3; 
+5/+2/+2; KG. 
Hp 27 
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8. Jósda: A két szűk barlangbejárat fölött misztikus szimbólumokat véstek a falba. Nehéz 
Jelek Olvasásával vagy Közepes Mágiaismeret próbával megfejthető, hogy a hely jósdaként 
szolgál, és tilalmas az érdemtelenek számára. A nyugati bejárat a „nagyobb út”, a keleti 
pedig a „kisebb út”. Aki belép az egyik bejáraton, morálpróbát kell dobnia félelem varázslat 
ellen (Nehéz Kitartás), vagy elmenekül, és soha többé nem léphet a jósdába. A barlang 
belseje cseppkőbarlang, de falai csillámló fekete és feketéslila színekben játszanak, nem 
hasonlítanak a természetes barlangformációkhoz.  
a) Az oldaljáratban falhoz láncolt árnyalakok kuporognak – olyan emberek, akik az orákulum elé 
járultak, és érdemteleneknek bizonyultak. Ha megközelítik őket, előbb felbolydulnak, majd 14 
fantomharcos formájában támadnak. Láncaik miatt csak az oldaljárat végéig merészkedhetnek. 
b) Feneketlen mélység fölött átívelő kőhíd. Az első személy, aki átkelne a hídon, találkozik 
legrettenetesebb rémálmával, vagyis a fantáziagyilkos varázslat hatása alá kerül. Ami 
másoknak testetlen káprázatnak tűnik, az a célpontnak a testet öltött iszonyat. A rémalak 
három körig 4. szintű lényként, érintéssel támad, és ha eltalálja áldozatát, annak azonnal 
Nehéz Kitartást kell dobnia, vagy szörnyethal a félelemtől (ellenkező esetben 3d6 Hp-t 
sebződik). A varázslat a harmadik kör végén elenyészik. 
c) Ezekben a barlangkamrákban ásító kürtők tátonganak. Az első 1d3 belépőt láthatatlan 
erők próbálják megragadni és a mélységbe taszítani (Harci Manőver 2+1. szint ellen). 
d) A külső napfény egy sugara valahogy áthatol a bejárati kamrán, és furcsa, mozgó 
árnyékokat vet a falra. Aki megpihen itt és tanulmányozza őket, 1d6*100 TP-vel lesz bölcsebb. 
e) Szküthé, a jósló nága itt őrzi az alvilág egyik birodalmának kapuját, egy vízmedence 
szélén álló márványpavilont. Csak egy nagy kincsért enged át az itt nyíló teleportációs 
kapun, de jóslatait megosztja azokkal, akik kiállták a barlang próbáit. A „kisebb utat”, vagyis 
a keleti járatot követőknek ómen varázslathoz hasonló választ ad három kérdésre, a 
„nagyobb utat”, vagyis a nyugati utat megjárók pedig a jóslás erejében részesülnek. (Nem 
kell dobni arra, hogy érkezik-e válasz.) Szküthé kincse ott csillog a sekély vízmedence alján: 
450 at szétszórt érmék formájában, és egy nagyon hosszú, 2500 at értékű ezüstlánc. 

A teleportációs kapu az Alvilág egy rejtett birodalmába, a Karmazsin Megelégedettség 
Barlangjaiba vezet, ahol karmazsin vámpír denevérek szállnak a vörös mohával és 
növényzettel borított barlangcsarnokokban, és merev illemszabályok szerint élő halottak 
(sivatagi ghoulok) népesítenek be egy elveszett várost. Ez azonban már egy másik kaland…  
 

Fantomharcosok (14): Sz 2; VO 13; Tám +2 érintés 1d8; Spec anyagtalan, immunis (hideg, 
elme); +3/+0/+0; KG. 
Hp 8  2  10  10  7  15 
 4  5  7  1  14  5 
 10  10 
 

Szküthé: Sz 9; VO 15; Tám +9 harapás 1d4 + méreg (Nehéz, 1d8 Egs/1d8 Egs); Spec 
bűvös tekintet (Nehéz, személyi bűbáj, rabszolgává válik); +3/+3/+6; TS. 
Varázslatok (Ill 6, NF 13+szint): 0: 5, 1: 4, 2: 4, 3: 3; 0: fény*2, táncoló fények, trükkök*2; 1: 
kisebb illúzió*2, hangillúzió, Nystal mágikus aurája; 2: eltérítés, illúzió, ködfelhő, tükörképmás 
(1d3+2 másolat); 3: hallucináció területe, nagyobb illúzió, paralízis. 
Hp 41 
 
9. Liget: Olajfák és babérbokrok alkotják a sűrű kis ligetet. Az ösvényeken és a középső 
tisztáson kakukkfű illata száll, és egy barlang bejárata fölé egy régi királynő, „MAXIMINIA” 
arcvonásait vésték. A kőajtókat azonban régen feltörték és a sír üres – az egykorvolt 
uralkodónak csontjai sem maradtak. 
 
10. Hágó: Itt találkozik egy szintben a völgy és a külső világ. Két oldalon Maximinia királynő 
obeliszkjei állnak az uralkodónőt dicsérő feliratokkal, és elfeledett, régi agyagtégla falak 
állnak a sziklafalhoz közel.  

O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�Q�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O�O 
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Jogi Függelék 
 

This version of Gornate Erdeje is done under version 1.0a of the of the Open Game License, below, by permis-
sion 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. 
Gornate Erdeje © Copyright 2020 by Gábor Lux. All rights reserved. 
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Artwork on pp. 8, 21 © Copyright 2020 by Stefan Poag. All rights reserved. 
Artwork on pp. 23 © Copyright 2020 by Jerry Boucher. All rights reserved. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pompázatos Portéka  
 

2003 

EMDT 1 – Al-Astorion Kertje + 

2008 

EMDT 2 – KARD ÉS MÁGIA 

EMDT 3 – SZÖRNYEK ÉS KINCSEK 

EMDT 4 – MESÉLŐI IRÁNYELVEK 

EMDT 5 – Pazuzu Temploma (+) 

EMDT 6 – Fekete Vér + 

EMDT 7 – Áldozati Bárány # 

EMDT 8 – Törött Puszták + 

EMDT 9 – Protorosz Szentségtelen Titkai # 

EMDT 10 – Sztrabónusz + 

2009 

EMDT 11 – A Menesztratosz Iskola # 

EMDT 12 – A Tengerek Urai + 

2010 

EMDT 13 – Molonei + 

EMDT 14 – A Vízitündérek Szigete + 

EMDT 15 – Városi Találkozások # + 

2011 

EMDT 16 – Towards Fomalhaut + 

EMDT 17 – A Kínok Temploma # 

EMDT 18 – A Barbárkirály + 

EMDT 19 – Fomalhaut Városai I. (+) 

EMDT 20 – Tengerdémon + 

EMDT 21 – Városi Találkozások II. 
EMDT 22 – A Princípium Nevében! + 

EMDT 23 – A Város Alatt + 

EMDT 24 – Oolar Ideje # 

2012 

EMDT 25 – Szipolyok Yukumban # 

EMDT 26 – Khosura: A Négy Misztérium Városa + 

2013 

EMDT 27 – Szenvedés a Szigonyhal-Szigeten 

EMDT 28 – Tűztollak # 

EMDT 29 – Arun-Kha Szellemvárosa # 

EMDT 30 – Manisztrid Tornya # 

EMDT 31 – Viharos Álmok # 

EMDT 32 – Carnaic Arnoc Sírkamrája # 

EMDT 33 – Patkányfogó # 

EMDT 34 – HELVÉCZIA 

EMDT 35 – MESÉLŐI ALMANACH 

EMDT 36 – Ammertal és az Oberammsbund 

EMDT 37 – A Megátkozott Pincze 

EMDT 38 – Mészárlás a Sógödrökben + 

2014 

EMDT 39 – Különös Házasság # 

EMDT 40 – Kivilágos Virradatig 

EMDT 41 – Ebül Szerzett Jószág 

2015 

EMDT 42 – A Kolostor Rejtelme # 

EMDT 43 – A Kígyóvá Változott Leány &c. # 

EMDT 44 – A Fürocheni Bolondünnep # 

EMDT 45 – Az Igaz Fegyveres Ládikó &c. # 

2018 

EMDT 46 – Echoes From Fomalhaut #01 + 

EMDT 47 – The Barbarian King (revised ed.) + 

EMDT 48 – Echoes From Fomalhaut #02 + 

EMDT 49 – Echoes From Fomalhaut #03 + 

EMDT 50 – A Békák Kolostora + 

2019 

EMDT 51 – Vashundara Bája 

EMDT 52 – Echoes From Fomalhaut #04 

EMDT 53 – Kishar Elveszett Völgye # + 

EMDT 54 – Gyilkos Holmik # 

EMDT 55 – The Lost Valley of Kishar # + 

EMDT 56 – Echoes From Fomalhaut #05 + 

EMDT 57 – The Nocturnal Table + 

EMDT 58 – Echoes From Fomalhaut #06 + 

EMDT 59 – A Városisten Árnyékában # + 

EMDT 60 – Castle Xyntillan + 
2020 

EMDT 61 – Echoes From Fomalhaut #07 + 
EMDT 62 – In the Shadow of the City-God # + 
EMDT 63 – Trail of the Sea Demon + 
EMDT 64 – Gornate Erdeje

 
# Vendégszerző műve 

+ Angolul is megjelent 

Q�Q�Q 

Gornate Erdeje 
 

füstös falú városától délre a hegyek karéjában zegzugos erdőség te-
rül el. Gornate, a nevét adó halhatatlan szörnyeteg régóta nem adott 

jelet magáról, de a rengeteg így is veszélyek sorát rejti. Rablóbandák, ember-
evő vadállatok, elhagyott udvarházak és titokzatos romok találhatók a szirtek és 
folyók tagolta tájon. A város lakói ritkán járnak az erdőben – a közelmúltban 
azonban egyszerre több notabilitás is olyan kipróbált kalandorokat keresett, 
akik hajlandók lennének egy kockázatos, ámde annál jövedelmezőbb expedí-
cióra. Albio, a varázsló egy eltűnt villa titkát akarja megtalálni, Beppo Capullo 
egy titokzatos rablóvezér kilétét kutatja, a sötét lelkű Virgilio pedig egy üzenet 
kézbesítését és két erdőlakó bölcs bűvös medálját akarja. Egyszerre mindhárom 
küldetés biztosan nem teljesíthető, de egy élelmes és szerencsés kalandozó-

csapat gazdagon térhet haza… Gornate erdejéből! 

Mur 


