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A VILÁG TETEJE

BEVEZETŐ
A "LESZÁMOLÁS A VILÁG TETEJÉN" 5. SZINTŰ KARAKTEREK
számára készült kaland a DUNGEONS & DRAGONS 5. kiadása
alapján, a Hősök Hajnala versenysorozat 2017. május
13-i játékára.

A távoli keleten található, égig érő hegyektől ölelt,
magasan fekvő régió: fennsíkok, hegyek, szakadékok,
dombok vidéke. A legfontosabb érdekes helyszínek a
következők.

A SÁRKÁNYCSÁSZÁR SÍRBOLTJA

A TÖRTÉNET VÁZA
A játékos karakterek különböző okoknál fogva
(http://hosokhajnala.lfg.hu/2017/04/valaszthatohatterek-leszamolas-a-vilag-tetejen/) gyűlölik az
Éjsárkányok gonosz kalandortársaságát, visszatérő
ellenségeiket.

A JÁTÉK ELŐTT
Legutóbb a karakterek kedvenc királyságukat próbálták
védelmezni hódító seregek ellen, amikor az Éjsárkányok
belerondítottak a tervbe. A karakterek az Éjsárkányok
nyomába eredtek, ám azok egy térkapun keresztül
megléptek előlük.
A karakterek megtalálták az Éjsárkányok hátrahagyott
feljegyzéseit, és rájöttek a tervükre: a térkapu a távoli
keletre vezet, a Világ Tetejére, ahol egy ősi sírboltot
akarnak kifosztani az Éjsárkányok. A karakterek végül
megtalálták és aktivizálták a térkaput, és követték az
Éjsárkányokat – egy hét lemaradással.

A JÁTÉK ALAPKONCEPCIÓJA
Az Éjsárkányok kifosztották a Sárkánycsászár Sírboltját.
Akaratlanul is ezzel felkavarták a szellemvilágot, aminek
hatására természetfeletti káosz borítja be a Világ
Tetejét. Többek között minden elvezető utat
járhatatlanná tevő, gyilkos hóvihar pusztít.
Az Éjsárkányok biztonságba helyezték a zsákmányt, és
egyikük rájött, hogy menekülhetnek: megfújta a
Garuda-madár kürtjét, mely megidézi a legendás
madarat. A titáni lény könnyedén átrepül majd a
viharon, és a hátán az Éjsárkányok elhagyhatják majd a
Világ Tetejét.
Az egyetlen gond, hogy eltarthat egy-két hétig, mire a
Garuda-madár ideért a világ végén található fészkéből.
Az Éjsárkányoknak ezt az időt ki kell húzniuk itt, a Világ
Tetején. Csapdába estek!
Az Éjsárkányok nem egy nagyon összezáró szociális
egység. A sírrablás után azonnal összevesztek, és
négyen négyfelé indultak eltölteni az időt.
A játékosok célja, hogy a sarokba szorított
Éjsárkányokat végre egyenként elkapják, most, hogy
nem tudnak menekülni! Van néhány napjuk (mielőtt a
játéknap véget ér kb. 19.00 órakor), hogy minél több
Éjsárkány nyomára bukkanjanak, és legyőzzék őket.

Spirituális jelentőségű műemlék, a Gondnokok őrzik. A
17 Tiszteletreméltó Vén testének őrzőhelye, akik a
Harmónia Mantrájával pacifikálják a szellemvilágot.
Ide vezet a portál. Miután az Éjsárkányok kifosztották,
a harmónia felborult, káoszba fulladt a Világ Teteje.
Senki sem emlékszik rá, de mélyen a sírbolt alatt,
elzárt kazamatákban nyugszik a legendás
Sárkánycsászár. Pár órával a karakterek távozása után az
Éjsárkányok varázslója ide ássa be magát.

A FALU
A Világ Tetejének legnagyobb települése. Parasztok,
pásztorok otthona. Jó hírszerzési lehetőség.
Az Éjsárkányok papja fogadósnak álcázva magát itt
rejtőzik.

A LEBEGŐ KOLOSTOR
A megvilágosodást kereső szerzetesek otthona, mely a
Megvilágosodott Mesterek akaratából az égben lebeg.
Haszontalan bölcsesség és némi misztikus erőforrások,
és hasznos információk forrása.

A RÁKSASZÁK FELHŐPALOTÁJA
A Világ Tetejének rettegett, félisteni hatalmú dekadens
démonai laknak itt. Macska-egér játékot játszanak a
halandók életével.
Itt vendégeskedik az Éjsárkányok tolvaja.

AZ ELMETSZETT TORKÚ ISTEN PALOTÁJA
A Csendes Testvériség orgyilkosainak otthona. A
mindenre kapható, misztikus testvériség operációinak
központja. Jó áron hasznos információk szerezhetők itt.

A SZABAD NÉP BARLANGJAI
A jaknép otthona. A nagyra nőtt, bikaerejű, szabadságszerető és büszke jakemberek klánjai sörfőzéssel,
erőpróbákkal, regéléssel és mulatozással töltik
mindennapjaikat. Ha sikerül összebarátkozni velük,
hasznos segítséget és híreket adhatnak.

ELFELEDETT VÖLGY
Az időhurokba zárt titkos völgy valahol északon van. A
harcias raptornép éli itt örökké ismétlődő csatáját.
Az Éjsárkányok harcosa itt esett fogságba.
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ÉJSÁRKÁNYOK
Az alábbiakban összefoglalva megtalálod az egyes
Éjsárkányokkal kapcsolatos történeteket (a karakterek
hátteréből adódó történetet, és hogy mit tettek a Világ
Tetején az elmúlt hét napban), valamint a játékosok
nyomozásának várható menetét.

BEYLA, A TOLVAJ
Beyla tiefling tolvajlány. Ravasz, fürge, pénzsóvár,
élvhajhász, önfejű, merész, hiú, kegyetlen.

JÁTÉKOS HÁTTÉR
A játékos karakterek legutolsó küldetése során Beyla
elcsábította az egyik karakter ikerfivérét, titkos
viszonyba kezdett vele. A tolvajlány részéről ez nem
szerelem volt: szeretőjéből apránként kiszedte a
karakterek összes titkát és tervét, hogy az Éjsárkányok
könnyen elkerüljék őket. Amikor a karakterek
leleplezték Beylát, szeretője inkább a tolvajjal tartott.
Beylának már nem volt szüksége a fickóra: kivágta a
szívét, és a hulláját egy út menti árokba hajította.
A JK bosszút akar állni Beylán – a karakter jellemén és
vérmérsékletén múlik, milyen módon.

Beyla (immár egyedül) felkereste a ráksaszákat (4.
nap). Ügyességével és bájával hamar kivívta Garand
Rádzsa, a ráksaszák vezetője… birtoklási vágyát. Sorra
nyerte meg a Macskák Táncát, a ráksaszák kegyetlen
játékát: az aréna éhező tigrisei közé lökött fegyvertelen
játékosok közül mindig ő maradt életben utolsóként.
Most már a rádzsa házikedvence. Szórakozik, itt várja
ki, amíg elmenekülhet a Világ Tetejéről – és közben
próbálja megszerezni a rádzsától a Földanya
Talizmánját.

JÁTÉKOS LEHETŐSÉGEK
A játékosok végig követhetik Beyla nyomait a Falun és a
Szabad Nép barlangjain át a Ráksaszák Felhőpalotájáig.
A palotába bebocsátást kell kérniük. A ráksaszák nem
adják ki Beylát, kis kedvencüket, nyílt harcban pedig a
karaktereknek nincs ellenük esélye.
• Ha a karakterek elnyerik a rádzsa jóindulatát,
kihívhatják Beylát a Macskák Tánca viadalra.
• A Macskák Táncában segíthet, ha a karakterek alkut
kötnek Yidammal a szellemmel, hogy elnyerje nekik
a tigrisek segítségét.
• Megpróbálhatnak besurranni a palotába, és elkapni
Beylát.
• A titkos akcióban segíthet, ha szövetkeznek a
tolvajlányra irigykedű ráksaszával, Shavistrivel. Ő
segíthet mindenkit elaltatni a palotában.
• Sanoru a vén jakember rabszolga-guru is hasznos
lehet – segíthet például figyelemelterelő rabszolga
felkelést szítani.
• Iskher, a tieflingbe szerelmes elit ember őr is
kihasználható lehet.

GLASY DORLAN, A VARÁZSLÓ
Glasy fél-elf varázslónő. Hatalommániás, törtető alak,
aki a nagyobb varázserő érdekében bármire képes.

TÖRTÉNETE A VILÁG TETEJÉN
Beyla és Vargó a harcos egy darabig együtt indultak
lazulni egy kicsit a sikeres sírrablás után. Áthaladtak a
Falun (1. nap), majd megindultak a Szabad Nép
barlangjai felé jobb buli reményében (2. nap).
A Barlangokban töltöttek kis időt (3. nap), csatlakoztak
az aktuális vigadozáshoz. Beyla itt hallott a jaknép
ellopott kincséről: egy gyémántokkal kirakott jáde
tülökről, a Földanya Talizmánjáról, melyet a ráksaszák
loptak el tőlük. A tiefling elhatározta, megszerzi
magának a felbecsülhetetlen értékű kincset.
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JÁTÉKOS HÁTTÉR

HALVAR, A PAP

A játékos karakterek legutolsó küldetése során Glasy
Dorlan betört a karakterek által védett királyi palotába.
Egy varázstekercs segítségével örök álmot hozott a
király egyetlen gyermekére és főtanácsadójára –
egyben az egyik játékos karakter titkos szerelmére.
Az átok olyan erejű, hogy a királyság papjai nem
tudták megtörni. A feloldásához egy titkos jelszóra
lenne szükség, melyet Glasy Dorlan magánál tart.
A JK célja megszerezni a titkos jelszót Glasytól, ileltve
vérmérsékletétől függően bosszút állni Glasy Dorlanon,
esetleg a veszedelmes varázsló kiiktatása a közjó
érdekében.

Halvar látszólag ember pap, valójában Loki
doppelganger alakváltó papja. (A játékosok nem tudnak
alakváltó képességéről). Manipulatív, intrikus, mások
befolyásolásában és körmönfont kelepcék kiagyalásában
élvezetet találó alak.

TÖRTÉNETE A VILÁG TETEJÉN
A sírrablás során Glasy Dorlan megszerezte a Tízezer
Lélek Ékkövét. Az Ékkő tanulmányozása (1. nap) után
rájött: ha megismeri a megfelelő misztikus módszereket,
a lelkek segítségével óriásai hatalomra tehet szert. Egy
megidézett viharfelhőn a Lebegő Kolostorba repült (2.
nap), hogy beavatást eszközöljön ki a Megvilágosult
Mesterektől.
A Kolostorba be is jutott, de a Mesterek bizalmának
elnyerésével hiába próbálkozott (3.-5. nap). Végül
ellopott egy szent tekercset, és a Falu temetőjébe
repült, hogy végrehajtson egy nagyhatalmú rituálét,
amivel rabszolgájává teheti az Ékkőbe zárt tízezer lelket
(6. nap).
Balszerencséjére az Ékkőben raboskodott a Titkos
Mester (az orgyilkosok egyik alapítója) lelke is, aki
megszállta a varázslónő testét: a két lélek viaskodni
kezdett az irányításért. (7. nap)
Végül visszatérnek a Sárkánycsászár sírjába (pár
órával a játékosok távozása után), mert a Titkos Mester
meg akarja szállni a Sárkánycsászár testét a piramis
alatti ősrégen elzárt titkos kazamatában; míg Glasy az
ellopott tekercs egy másik rituáléjának segítségével meg
akar szabadulni a betolakodótól.

JÁTÉKOS LEHETŐSÉGEK
A játékosok végig követhetik Glasy Dorlan nyomait a
Falun át a Kolostorig. Ott hallhatnak az ellopott
tekercsről, melyet az élet és halál mezsgyéin kell bevetni
– a temetőben. A temetőben felderíthetik a rituálé
nyomait, és Glasy elhagyott famulusából kiszedhetik,
hogy a Sírboltba tért vissza.
A Sárkánycsászár Sírboltjában a titkos kazamaták
megnyitása látványos nyomot hagyott. Itt a
karaktereknek szembe kell szállniuk a skizofrén,
megszállt Glasyval és agyagkatona testőreivel – és le
kell győzniük, vagy kiűzniük belőle a Titkos Mester
lelkét, mielőtt az befejezi a lélekcsere rituálét, és a
Sárkánycsászár testében lichként újjáéled.

JÁTÉKOS HÁTTÉR
A játékos karakterek legutolsó küldetése során Halvar
álcázott kémként beépült Athos királyának udvarába. A
„kémelhárításért” felelős játékos karakter orra előtt
részletesen kikémlelte a királyság védelmi erőit,
védműveit, seregeinek erősségét és gyengéit,
haditerveit, és több száz oldalnyi titkos dokumentumot
állított össze.
Az iratokkal együtt lépett meg a karakterek elől, és
azokat magával hozta a Világ Tetejére is. Ha sikerül
visszatérnie nyugatra, a királyság ellenségei közül a
legtöbbet kínálónak fogja eladni a titkokat.
A JK célja, hogy visszaszerezze vagy elpusztítsa a
titkos iratokat, mielőtt rossz kezekbe kerülnének – vagy
végezzen Halvarral, hogy ne legyen alkalma eladni
azokat.

TÖRTÉNETE A VILÁG TETEJÉN
Halvar csak ki akarja várni, hogy leléphessen a Világ
Tetejéről, és visszatérjen nyugatra. Különféle alakokat
magára öltve elvegyült a környéken, felmérte a helyi
viszonyokat (1. nap).
Az Orgyilkosokkal felvette a kapcsolatot, és lefizette
őket, hogy rabolják el a Falu fogadósát, Dzsompát.
Halvar alaposan tanulmányozta, majd a helyére lépett.
Az iratokat elrejtette a falu közelében az erdőben. (2.
nap).
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Khanden, a falu füvesembere azonban rátalált az
iratokra az erdőben. Halvar felfigyelt rá, és végzett vele.
Testét elásta saját füveskertjében, és alakját felvéve
elhíresztelte, hogy útra kel az Elfeledett Völgybe
gyógyfűveket keresni. (3. nap)
Cemga, a helyi árpamester a fogadós jó barátja.
Beszélgetés közben gyanút fogott, hogy Halvar nem is az
igazi fogadós. Halvar jakember alakban a Szabad Nép
Barlangjába hívatta az árpamestert valamilyen ürüggyel,
majd út közben vele is végzett, testét a falu mellett, az
erdőben rejtette el. (4. nap).
Azóta végre senki nem leplezte le – türelmesen várja,
hogy leléphessen a Világ Tetejéről. Néhány falusi
parasztot azért elbájolt, hogy kémként figyelje a gyanús
elemeket a Falu környékén.

VARGÓ, A HARCOS
Vargó ember harcos. Egyszerű, brutális, kíméletlen,
öntelt alak. Nem túl körmönfont, de kissé alattomos. A
nyers erőt és az elért eredményeket tiszteli.

JÁTÉKOS LEHETŐSÉGEK
A játékosok valószínűleg hamar összeismerkednek a
Falu pletykás fogadósával. Halvar szándékosan tartja
velük a kapcsolatot, próbálja rajtuk tartani a szemét (és
gondolatolvasó képességét).
A játékosok leleplezhetik maguktól, ha nagyonnagyon ügyesek (pl. gondolatolvasás a fogadósra).
További nyomok:
• Ha meglátogatják a Csendes Testvériséget, és jó
kapcsolatot alakítanak ki velük, láthatják az elfogott
igazi fogadóst.
• Az árpamester húga nagyon aggódik napok óta
eltűnt bátyja miatt. Ha utánajárnak, kiderül, hogy
senki nem hívta a Szabad Nép barlangjaiba. Az
erdőben fellelhetik a testét (pl. vadászkutyákkal), és
a karakterek vagy a Vörössüveges Szerzetes
kifaggathatják.
• Ha a füvesemberre szükségük lenne (mint gyógyítóra
vagy a Világ Tetejét legjobban ismerő vándorra),
rájöhetnek, ő sem indult el az Elfeledett Völgy felé.
Ha megtalálják a testét a kertjében elásva, a
karakterek vagy a Vörössüveges Szerzetes
kifaggathatják.
Ha sikerül leleplezni a fogadóst, összecsaphatnak
Halvarral (és jakember zombijaival). Nem mindegy, hogy
Halvarnak sikerül-e meglepetésből rajta ütni a
karaktereken; a karakterek csapnak-e le váratlanul rá;
vagy mindketten felkészülnek a harcra.

JÁTÉKOS HÁTTÉR
Sok ével ezelőtt az egyik játékos közös zsoldos munkát
végzett Vargóval. A sikeresen teljesített feladat után
este mulatoztak, szerencsejátékot játszottak. A vesztes
Vargó feldühödött, leütötte a játékos karaktert, és
ellopta nagyapja családi pecsétgyűrűjét.
A JK azóta is üldözi Vargót, aki trófeaként megtartotta
a gyűrűt. A JK célja vérmérsékletétől függően a
pecsétgyűrű visszaszerzése, bosszú Vargón, esetleg a
vérszomjas alak kiiktatása a közjó érdekében.

TÖRTÉNETE A VILÁG TETEJÉN
Vargó és Beyla a tolvaj egy darabig együtt indultak
lazulni egy kicsit a sikeres sírrablás után. Áthaladtak a
Falun (1. nap), majd megindultak a Szabad Nép
barlangjai felé jobb buli reményében (2. nap).
A Barlangokban töltöttek kis időt (3. nap), csatlakoztak
az aktuális vigadozáshoz. Vargó itt hallott az Csendes
Testvériség orgyilkosrendjéről, és bepiáltan úgy döntött:
ő akar a kemény alakok főnöke lenni.
Vargó (immár egyedül) felkereste a Testvériséget (4.
nap). Követelőzése nagyon nem nyűgözte le az
orgyilkosokat, szánalmas alaknak tartották. Végül
kegyetlen tréfaként öngyilkos próba elé állították: ha
végez az Elfeledett Völgyben a hüllőnép királyával,
beveszik teljes jogú tagként a szervezetükbe.
Vargó az útmutatások alapján megtalálta az Elfeledett
Völgyet (5. nap), és felderítette annak mágiáját, rálelt a
titkos templomra. De rajtaütése sikertelen volt.
Elfogták, megverték, ketrecbe zárták. A raptortemberek
úgy döntöttek, feláldozzák isteneiknek.
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Az Elfeledett Völgy egy időcsapda: aki a völgyben
hal meg, minden nap újjászületik; ráadásul az idő
gyorsabban múlik a völgyben. A ráksaszák hozták létre
réges-rég a völgyet, hogy intenzív kiképzőtelepként
raptorember teremtményeik napról napra fejlesszék itt
harci képességeiket.
Vargót azóta (5. nap óta folyamatosan) naponta (kinti
idő szerint naponta háromszor) feláldozzák a napi csata
előtt. Másnap újjászületik (félholtra verve a ketrecében),
csak hogy ismét feláldozzák.
Csak a megváltó végleges halálra vágyik.

JÁTÉKOS LEHETŐSÉGEK
A játékosok végig követhetik Vargó nyomait a Falun és a
Szabad Nép barlangjain át a Csendes Testvériségig, ahol
megtudják, hogy az Elfeledett Völgybe tartott öngyilkos
küldetésben.
Az Elfeledett Völgyben ki kell ismerniük a völgy
mágiáját. Ha eljutnak a raptornép falujáig, itt
megtalálhatják Vargót. Vargó a pecsétgyűrűt elfogása
előtt elásta, és nem árulja el titkát, ha nem segítik végső
halálhoz. A raptornép persze nem kívánja kiadni
isteneiknek szánt áldozatát.
• A játékosok megpróbálhatják kimenekíteni Vargót a
raptoremberek fogságából. A falu nagyon jól őrzött,
erre csak akkor van esélyük, ha nagyon profik, és jól
időzítenek: a napi csata után Vargó előbb támad fel,
minthogy a feltámadt raptorharcosok visszaérnének.
Ekkor gyenge az őrség, van esély kiszabadítani.
Szintén kiváló figyelem elterelés lehet, ha a
játékosok Csipakali, az ifjú raptor vadászt követve
elszabadítanak egy óriás vad dinót, a duwart.
• A másik lehetőség leállítani az időcsapdát. Ehhez a
karaktereknek be kell jutniuk a völgy titkos
templomába, megérteni az ott található titkos
iránymutatásokat, majd a titkos ráksasza nyelvű
parancsszavak segítségével befejezni az évszázadok
óta tartó „kiképzést”.

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
PONTOZÁS
A legyőzött Éjsárkányokért, illetve a hozzájuk
kapcsolódó feladatok megoldásáért a játékosok
pontokat szerezhetnek. Extra pontok szerezhetők a Világ
Tetején teljesített egyéb küldetésekért, nyomozásokért.
Pontlevonás jár a karakter halálért.
Nem jár pontlevonás az játék világában elmúló idő
vagy a felhasznált pihenők miatt.
A pontozás fenti főbb irányait ismertesd a
játékosokkal játék elején. Játék végén töltsd ki a
pontozólapot!

KARAKTER HALÁL

ÉS REINKARNÁCIÓ

A karakterek elhalálozásának a kalandban van esélye.
Azonban a Karmának célja van a karakterekkel,
visszahozza őket. A játékosokkal ne közöld előre, hogy
„halhatatlan” a karakterük.
A meghalt karakter teste, minden felszerelésével
együtt, valamilyen fatális véletlen miatt
elkerülhetetlenül eltűnik, megsemmisül. Ezt egy kreatív
trükkel meséld le. (Szakadékba zuhan, elrohannak vele
állatok, elhamvad, stb).
A játék világában egy órával a halál után a karakter
reinkarnálódik, felnőttként felbukkan a Lebegő
Kolostorban. Minden emléke, felszerelése ugyanolyan
mint halálakor. Olyan állapotban van, mintha hosszú
pihenőt fejezett volna be.
A reinkarnáció viszont mellékhatásokkal járhat. A
karakter játéktechnikai értékei soha nem változnak, faji
jellemzői sem.

REINKARNÁCIÓ MELLÉKHATÁSA
2d10
2-3
4-5
6-7
8-14
15-16
17-18
19-20

Hatás
A karakter nemet vált.
A karakter arca mintha egy véletlenszerű társa
ikertestvére lenne.
A karakter (1d4+1)  10%-kal fiatalabb.
Nincs mellékhatás.
A karakter 1d20  10%-kal öregebb.
A karakter arca mintha egy véletlenszerű
Éjsárkány ikertestvére lenne.
A karakter értelmes, antropomorf állatként
reinkarnálódik. (Legmagasabb tulajdonságától
függően bivaly, medve, macska, róka, bagoly
vagy sas).

A szerzetesek felismerik és tisztelik a sors akaratát,
vendégül látják a karaktert egy jakvajas teára, majd
útjára küldik.
A reinkarnációért pontlevonás jár.
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HÁTTÉR TÖRTÉNET KÁRTYÁK
Minden játékosnak legkésőbb a játék kezdetén
karakteréhez ki kell választania egyet a lehetséges
háttér történet kártyákból (M02. melléklet), melyek
meghatározzák, a karakter miért küzd az Éjsárkányok
ellen.
Minden háttér csak egyszer választható. Az 1. – 4.
kártyákat kötelező valakinek kiválasztani a társaságból;
miután ez megtörtént, a többiek választhatnak az 5. – 8.
kártyák közül.

INSPIRÁCIÓ
Minden játékos legfeljebb a játék alatt kétszer szerezhet
Inspirációt. Inspiráció a Háttér Történet Kártya
kijátszásáért jár.
Mondd el a játékosoknak: ha valamelyikük úgy érzi,
beteljesítette a kártyán leírt célját, szóljon. Ha egyet
értesz, a karakter szerez egy inspirációt.
Szintén szóljon a játékos, ha még nem teljesítette a
karakter „feladatát”, de úgy érzi, kiemelkedő
szerepjátékkal követte a kártyán leírt motivációt,
például valamilyen hasznos dologról lemondott céljai
érdekében, vagy csak nagyon frappánsan kijátszotta,
akár kihasználta háttértörténetét. Ha egyet értesz, a
karakter szerez egy inspirációt.

HARCI TÉRKÉP
Mivel a térképen, figurákkal lejátszott harc lassabb,
a legtöbb összecsapáshoz ne használj harci
térképet. Bonyolultabb helyzeteknél papíron vázold
fel a helyszínt és a szereplők helyzetét.

UTAZÁS
A térképen nincsenek pontos távolságok jelölve, illetve
a térkép nem is feltétlenül méretatányos.
Utazásnál nem számítanak a pontos távolságok
amúgy sem: az utak hegyeket és szakadékokat
kerülgetnek, kacskaringósak, az idő hol viharos, hol
csendesebb.
A térkép bármely két, úttal összekötött helyszíne
között jellemzően 2-4 óra alatt meg tudja tenni a
társaság az utat – vagyis „bruttó” 6-12 mérföldes utakról
beszélünk. (Ha tigris hátasokon lovagolnak, 1-3 óra is
elég).
Ha a csapat letér a térképen szereplő utakról, a
társaság vezetőjének DC 15 WISDOM (SURVIVAL) próbát
kell dobnia. Sikertelenség esetén egy utazásnyi időt
elpazarol a társaság tévelygéssel, mire visszatalál az
útra.

KIMERÜLTSÉG
A csapat nehéz, hegyvidéki terepen utazik, jellemzően
kaotikus hófúvásban, viharban, kissé oxigénhiányos,
magaslati környezetben, meredek utakon, helyenként
mászva-kaptatva.
Az egyszerűség kedvéért két hosszú pihenő között
(=naponta) a társaság problémamentesen lebonyolíthat
egy utazást a térképen úttal összekötött két helyszín
között. Minden további utazásnál, vagy a vadonban
nem pihenéssel eltöltött minden további pár óra után a
karaktereknek dobniuk kell kimerültség ellen.
Minden nap az első ilyen dobás DC 10 CONSTITUTION
mentődobás; minden további dobás célszáma +3-mal
emelkedik. Sikertelenség esetén a karakter elszenved 1
kimerültség szintet.
Az alapvető felszerelésen (hideg időre szolgáló ruházat
– ezt minden karakter automatikusan ingyen megkapja
játék elején) túli extra felszerelés, különleges képesség
könnyebbé teheti az utazást. Mesélői döntés szerint
előny járhat a mentődobásra (pl. hidegnek ellenálló faj
esetén, tigris hátasokon utazva), vagy akár extrém
esetben automatikus siker is lehet egy vagy több próba.

VÉLETLEN ÉS IDŐZÍTETT TALÁLKOZÁSOK
Minden megtett út (vagy a vadonban töltött néhány
óra) során dobj d20-szal. Ha az eredmény 16 vagy
magasabb, a társaság beleszalad valamilyen különleges
eseménybe. Lásd a „További Találkozások” fejezetben
leírtakat!
Amennyiben a játékosok valós időben túlságosan is
gyorsan elbánnak sorra az Éjsárkányokkal, félő, hogy a
játéknap vége előtt végeznének az egésznapos
kalanddal. Ezért:
• Ha 4 óra játékidőnél hamarabb teljesítettek (vagy
végleg elbuktak) 2 Éjsárkány küldetést, meséld be az
„Elveszett Vén” jelenetet a „További Találkozások”
fejezetből.
• Ha 7 ½ óra játékidőnél hamarabb teljesítették (vagy
végleg elbukták) mind a 4 Éjsárkány küldetést,
meséld be az „Elveszett Kincs” jelenetet a „További
Találkozások” fejezetből.
Ezekért az időzített extra jelenetekért a társaságnak
bónusz versenypontok járnak.
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POTYAUTAS LÉLEK

PIHENŐK ÉS SZELLEMEK
A Világ Tetején a szellemvilág felkavarodott. Ez hatással
van a játékos karakterekre is: minden hosszú pihenő
során van rá esély, hogy egy zavart lélek, szellem vagy
rosszkedvű démon zaklatja vagy megszállja valamelyik
karaktert.
Minden hosszú pihenő során Szellemvilág Hatás
Próbát kell dobnod.
Az első alkalommal, amikor valamilyen hatás
bekövetkezik, az arra a karakterre hat, amelyiknek a
teljes neve az ABC-sorrendben a legelső. A játék során a
2. hatás az ABC-ben 2. karakterre hat, és így tovább.

Egy halott elszabadult lelke költözne a karakter elméje
aljára. Figyeli onnan a világot, a lélek személyisége
befolyásolja a karakter viselkedését. Sikeres DC 14
CHARISMA mentődobás megakadályozza a megszállást. A
mentődobás minden későbbi hosszú pihenő végén
megismételhető, siker véget vet a hatásnak.

POTYAUTAS LÉLEK HATÁSOK
d4
1
2

SZELLEMVILÁG HATÁSOK
d20
1-10
11-15
16-18
19-20

Hatás
Nincs hatás.
Zavarodott szellem zaklat.
Potyautas lélek próbál megszállni.
Rosszindulatú démon próbál megszállni.

3

4

A karakter megváltozott személyisége
Álmos, unott, tunya. Nincs is igazán kedve
semmihez, csak lazsálni.
Hiperaktív, kalandvágyó, vakmerő, türelmetlen.
Minden izgatja, mindent ki akar próbálni és
megtenni.
Büszke, egoista, sértődékeny. Felkapja a vizet
minden inzultuson, és a legártatlanabb
megjegyzéseket is félreérti.
Gyáva, félénk, ultra-óvatos. Mindentől tart,
mindig a legrosszabbra számít.

ZAKLATÓ SZELLEM

ROSSZINDULATÚ DÉMON

Egy, a felborult Mantra miatt zavarodott szellem káoszt
szít a pihenő karakter körül.

Egy gonosz kis testetlen démon költözne a karakter
elméje aljára. A démon hátráltatja a karaktert. Sikeres
DC 16 CHARISMA mentődobás megakadályozza a
megszállást. A mentődobás minden későbbi hosszú
pihenő végén megismételhető, siker véget vet a
hatásnak.

ZAKLATÓ SZELLEM HATÁSOK
d4
1

2

3

4

Hatás
Tükörjég-csúszda alakul ki a pihenő karakter alatt.
Sikertelen DC 12 DEXTERITY mentődobás esetén
belecsúszol egy közeli árokba, és csúnyán
összezúzza magát. 8 órán át nem tud hosszú
pihenőt tartani a fájdalomtól.
A szellem ragyás-keléses betegséggel sújt.
Sikertelen DC 13 CONSTITUTION mentődobás esetén
1d4 napig (vagy a betegség begyógyításáig) csak a
hiányzó HP-ja felét nyeri vissza hosszú pihenővel,
és nem nyer vissza HIT DICE-t.
Telekinetikusan szétszórja a felszerelésedet.
Maroknyinál nem nagyobb méretű tárgyaidat
tárgyanként DC 14 WISDOM (PERCEPTION) próba és
10 perc megkeresni. (A pénzed fele-fele 1-1
tárgynak számít; nagyon apró tárgyak egyben 1
tárgy). Ha a dobás természetes 1, a tárgy végleg
eltűnt, nem lehet megtalálni.
A szellem végtelen rémálmokkal zaklat.
Sikertelen DC 15 WISDOM mentődobás esetén a
karakter a pihenő vége után 1d12 órán át nem
ébreszthető fel (elfek felrázhatatlan révületben
transzolnak).

ROSSZINDULATÚ DÉMON HATÁSOK
d4
1

2
3

4

Hatás
Látomásokat és hallucinációkat keltő démon.
Elterelt figyelme miatt 1-gyel csökken a karakter
PROFICIENCY bónusza.
Életerő szívó démon. A karakter maximális HP-ja
20%-kal csökken.
Balszerencsét hozó démon. A karakter
mentődobásaira (kivéve ezzel a megszállottsággal
kapcsolatosokat) hátrány jár.
Nyomort és fogyatékosságot élvező szadista
démon. A karakter 3 legalacsonyabb
tulajdonságával (döntetlen esetén véletleszerű)
kapcsolatos minden dobására hátrány jár.
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VERSENY MESÉLŐI
IRÁNYELVEK
Mivel a játékidő szűkös, a verseny során mesélőként
légy bőkezű az információval, nem kell titkolózod.
Szintén fontos, hogy a játékot "pörgetni" kell, nem
szabad leragadni egy-egy résznél. Ne akadályozd a
játékosokat, bátran lendítsd tovább a csapatot egy
unalmas helyzeten. A bruttó 8 órányi játékidő (11.00 19.00) meglepően rövid, a játékosok "szöszölős játékkal"
könnyen leragadhatnak egy-egy jelenetnél.
Figyelmeztesd őket, hogy ne akadjanak nagyon el, ha
szeretnének minél többet bejárni a kalandból.
Lehetőleg semmire se mondj nemet! A kaland kellően
nyitott, a játékosok ötleteit pedig jutalmazni kell - ha
mással nem is, legalább a próbálkozás lehetőségével. Ha
valamire értékes játékidőt áldoznak a játékosaid, ne
büntesd őket csupán azért, mert valami nem volt leírva
a modulban. Tehát: ne gyere zavarba, ha rögtönöznöd
kell, és ne félj engedni, információt és sikert adni, még
ha váratlan módon próbálják is azt megszerezni.
Ugyanakkor azt is tartsd észben, hogy versenyről van
szó, a megoldást ne kínáld tálcán a játékosoknak;
próbálj mindenhez fair célszámot, vagy egyéb próbát
használni. Engedd, hogy kreatívan használják a
környezetet, az NJK-k pedig viselkedjenek helyzethez
illően - ne adjanak indokolatlanul sok, de indokolatlanul
kevés információt sem.
Röviden: amire mi nem gondoltunk, de a játékosok igen,
az általában megéri az elismerést!
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NYITÁNY:
AZ ISTENEK VILÁGA
A JÁTÉK KEZDETÉN A JÁTÉKOSOK MÉG NEM VESZIK ELŐ SAJÁT
karaktereiket. Ehelyett a Világ Teteje isteneinek bőrébe
bújva ismerkednek kicsit a környékkel, és tapasztalják
meg a szellemvilág felfordulását. Előbb egy istenek
közötti versengést játszhatnak le, majd szemtanúi
lesznek a káosz elszabadulásának.

A verseny roppant egyszerű:
• a bajnokoknak innen elindulva át kell kelniük a
Rettegés Alagútján,
• majd Dogimó, a Hétfejű Őrkutya mellett elhaladva
• bejutva a Csábítások Kertjébe, ahol az Élet
Barackfájáról szakítaniuk kell egy-egy gyümölcsöt, és
• visszaérniük vele az Arany Tári Istenanya elé.
Amelyik JI bajnoka legelőbb ér vissza egy barackkal,
annak a JI-jének van igaza a vitában.

ELŐKÉSZÜLETEK
Miután a játék hátterét röviden megbeszéltétek, ossz ki
egy-egy véletlenszerű Istenség Karakterlapot mindegyik
játékosnak (M03. melléklet).
Mondd el nekik, hogy a játék elején ezek lesznek a
„karaktereik”. Hagyd, hogy egy-két percig
ismerkedjenek a karaktereikkel, majd kérd meg őket,
hogy egy-egy mondatban mutatkozzanak be.
Írd le röviden a világukat számukra. Az alábbiakat
foglald bele rövid bemutatódba:
• Az istenek és szellemek világában vannak. Ez a
halandók világával párhuzamos világ. Néha át-át
lesnek a halandók világába.
• Éppen a Világ Teteje néven ismert régióban
pihengetnek. Ez a magasan fekvő békés
völgyrendszer az égig érő hegyek között az istenek,
szellemek és démonok kedvelt pihenőhelye.
• Főleg, mert hogy a halandók világából itt, a
Sárkánycsászár Sírboltjánál hallatszik át a
17 Tiszteletreméltó Vén évszázados éneke, a
Harmónia Mantrája. A Mantra harmonikus hullámai
az istenek világában minden entitás számára
élvezetet és békességet hoznak, energiával töltenek
fel. Ezért is sütkéteznek itt boldogan mindenféle
békés istenek, szellemek, démonok.
• A Játékos Istenségek (JI-k) éppen vitatkoznak
valamin, kezdenek összeveszni. Kérd meg a
játékosokat, döntsék el, min is vesztek össze a JI-k.

A VERSENGÉS
A JI-k között elmérgesedik a vita. Végül az ilyen
ügyekben illetékes személyhez fordulnak: az Arany Tári
Istenanyához, az aranyból álló testű, nagymellű
istennőhöz, a bölcsesség és igazságosság istenéhez.
Tári átlátja a viszályt, majd megfontolva az érveket a
négy égtáj felé tekint, és ítéletet hirdet: egy ilyen vitát
csakis a hagyományos módon lehet megoldani. A JI-knek
halandó bajnokokat kell kijelölniük, akit idehoznak az
istenek világába, és istenségük segítségével versenybe
szállnak egymással.

Az Arany Tári Istenanya

A BAJNOKOK VÁLASZTÁSA
A JI-k első feladata a bajnokaik kiválasztása. Tedd le
eléjük a Világ Teje térképét (M04. melléklet). Azt kell
eldönteniük, ki honnan emel magához bajnokot.
Mindegyik játékos dobjon d20-szal („kezdeményezés”).
A dobások csökkenő sorrendjében választhatnak
bajnokot. Egy helyszínt csak egy játékos választhat.
A helyszínekről az alábbiakat meséld el tömören.
• A Sárkánycsászár Sírboltjában néhány
kötelességtudó és misztikus révületre hajlamos
gondnok őrzi a mantrázásba merült 17
Tiszteletreméltó Vén halandó testét (a Vének nem
választható bajnoknak).
• A Faluban egyszerű földművesek és pásztorok
laknak. Közönséges emberek, de igen leleményesek.
• A Lebegő Kolostorban szerzetesek élnek, akiket a
világi ügyek nem érdekelnek, a megvilágosodást
keresik.
• A Elmetszett Torkú Isten palotája egy orgyilkos rend
székhelye, akik misztikus erőiket a lopakodás és a
csendes gyilkolás érdekében használják ki.
• Az Elfeledet Völgyben harcias, hüllőszerű
humanoidok tanyáznak a zöldellő őserdő fái között.
• A Szabad Nép Barlangjaiban a jak-nép rendezkedett
be. Ezek a nagy darab, hangos, lelkes fickók a
becsületüknek és a pillanatnyi örömöknek élnek.
• A Felhőpalota az egoista és kegyetlen ráksasza
démonok otthona, akik saját szórakoztatásukra
zsákmányolják ki rabszolgáikat.
Miután egy játékos bajnokot választott, meséljen róla
legalább egy mondatot, mit kell róla tudni, milyen
különlegességben tér el a bajnok a helyszín többi
lakójától.
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A VERSENY ALAKULÁSA

A VERSENY LEVEZETÉSE
Miután a játékosok kiválasztották a bajnokokat, indulhat
is a verseny.
Aranyszabály: a verseny alakulásának nincs
különösebb fontossága a játékban, ezért ne vedd
véresen komolyan. Hangulatcsináló, laza, narratív rész
ez. Ne töls vele túl sok időt, 15-20 perc alatt vidd végig!
A verseny kezdetekor, majd minden egyes
versenyhelyszín elérésekor sorban kérdezd meg a
játékosokat: hogyan segítik a bajnokukat, bevetik-e
isteni erejüket a bajnok érdekében vagy versenytársai
ellen.
A verseny elején balról jobbra sorra kérdezd a
játékosokat. Minden későbbi helyszínen a bajnokok
aktuális állása szerint kérdezd őket, utolsótól az elsőig.

ISTENI ERŐPRÓBÁK
Amikor egy játékos leírja, hogyan használja isteni
hatalmát, attól függően, hogy mennyire tűnik
esélyesnek a JI cselekedete, az eredmény
meghatározásának öt fokozata lehetséges.
1. Automatikus siker (extrém hatékony eset)
2. D20 dobás előnnyel
3. Sima d20 dobás
4. D20 dobás hátránnyal
5. Automatikus kudarc (extrém haszontalan eset)
Te döntöd el, hogy a fenti öt fokozat közül melyiket
alkalmazod a játékos által leírt csodatételre. Néhány
szempont a döntésedhez:
• Mennyire esik bele az adott csoda a JI karakterlapján
szereplő természetébe?
• A csodatétel valamilyen konkrétan a lapon
megemlített különleges képesség? (+)
• Használta-e már a JI ugyanezt a képességét
mostanában? (-)
• A próbálkozás mennyire van összehangban a bajnok
természetével? (Származása alapján, illetve a játékos
által leírt különlegességei szerint).
• A csodatétel mennyire tűnik hasznosnak az adott
helyzetben, mennyire segíti a bajnokot / hátráltatja
versenytársát? Érdemes összehasonlítani az
ugyanebben a körben elhangzott korábbi ötletekkel.
(+ / -)
• Mennyire frappáns, ötletes, hangulatos, mókás a
csoda?
Ha egy JI közvetlenül egy másik JI bajnoka vagy
cselekedete ellen próbál cselekedni, a két játékos
dobjon ellenpróbát, ahol a magasabb eredmény nyer.
Az ellenpróbákat is módosíthatod a fentiek szerint.

Minden kör után, azaz a játék elején, majd minden
versenyhelyszín után a verseny állása a dobott
eredmények szerint módosul.
A magasabb eredményt dobó JI-k bajnokai előrébb
jutnak, lehagyják társaikat (vagy behoznak korábbi
lemaradásukból). Az alacsonyabb eredményt dobók
bajnokai megsérülnek, fennakadnak, lemaradnak,
elvesztik korábbi előnyüket.
Minden ilyen teljes kör után rövid, színes leírással
ismertesd, mi történik a bajnokokkal, hogy állnak
egymáshoz képest.

VERSENYHELYSZÍNEK
A verseny során a bajnokok a következő helyszíneken
találkoznak kihívásokkal. Mind az öt helyszínen a JI-k
egy-egy alkalommal próbálhatják segíteni bajnokukat.
1. Start: a játékosok felsorakoznak az Arany Tári
Istenanya előtt, és készülnek nekilódulni.
2. A Rettegés Alagútja: egy magas hegy alatt átvezető
sötét alagút, ahol rémséges démonok, lidércek,
sikoltozó rémek, borzalmas látomások próbálják
elijeszteni a halandókat.
3. Dogimó, a Hétfejű Őrkutya: a kert kerítését őrző
ádáz, hatalmas és éber fenevad. Nagy agyarakkal,
karmokkal, szükség szerint veszélyes nyállal, lehellettel,
mágikus hatalommal.
4. A Csábítások Kertje: a sűrű lugasokban itt a
bajnokok számára legcsábítóbb kísértések, csábítások,
látomások próbálják őket eltéríteni útjukból. Arany,
kincsek, csodás külsejű ágyasok, finom étel-ital, szolgák
hada, ősi tudás, stb. A kert közepén áll az Élet
Barackfája, amiről minden bajnok simán leszakíthat egyegy gyümölcsöt.
5. Vissza a célhoz: a bajnokokhaz vissza kell érni a
gyümölccsel az Arany Tári Istenanya elé. A visszaút már
problémamentes, de persze egymást akadályozhatják.

A Csábítások Kertje
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KÁOSZ

KEZDŐDIK A JÁTÉK

Éppen, ahogy a bajnokok beérnek, és az Arany Tári
Istenanya készülne eredményt hirdetni, és igazságot
tenni a JI-k közötti viszályban, valami történik.
A Sárkánycsászár Sírboltjánál a halandók világában
valamiféle nagy kavarodásra kerül sor. Egyszercsak a
Harmónia Mantrája megtörik. A 17 szólam közül néhány
elhallgat, mások összezavarodnak. A Diszharmónia
Mantrája lesz belőle.
Az istenek és szellemek világa azonnal kezd káoszba
fulladni. Hagyd a JI-ket is reagálni, de közben vess be
bátran sorra egyet-egyet az alábbi események közül.
• Misztikus örvény alakul ki a Sárkánycsászár Palotája
körül az istenek világában. Az örvényhez közel a
valóság eltorzul. Ha a JI-k bevetik erejüket, rájönnek:
az istenségek hatalma össze-vissza félresikerül, nem
várt, katasztrofális hatásokat idéznek elő, kb. mintha
óriási erejű vadmágia működne.
• Földrengések rázzák meg az istenek világát, mozog a
talaj, a hegyek morajlanak.
• A szunyókáló vihardémonok felébrednek, és
viháncolva az örvényen keresztül a halandók
világába vetik magukat.
• Valamelyik JI egyik kedvenc ereklyéje váratlanul egy
pukkanással eltűnik, ahogy halandó világbeli mását
ellopja valaki.
• Megrémülnek / megvadulnak a vadak szellemei is,
bőgésgük visszahangzik mindenfelé.
• A holtak szellemei zavartan rohangálnak fel-alá.
• Misztikus villámok csapdosnak. Zeng az ég.
• Néhány istenség pánikszerűen menekül.

Pár perc káosz után, amikor úgy érzed, sikerült átadni a
felfordulás érzését, zárd le a nyitány jelenetét. A
játékosok elővehetik igazi karakterüket.
Röviden ismertesd a játékosokkal, mi történik velük.
• Ősi ellenségeik, az Éjsárkányok nyomában járnak.
• Egy héttel lemaradva követve őket átlépnek egy
térkapun, amin át az Éjsárkányok legutóbb
elmenekültek, és újabb kifosztandó helyszínre
tartottak.
• A térkapu egy látványosan kifosztott, ősi sírboltba
vezet.
• A kapu bezárul a karakterek mögött…

AZ ISTENEK ÁLDÁSA
Az a JI, amelyik a versengésben győztes lett volna, a
játékosok segítségére lesz a játék során. Keresd meg az
adott JI áldás kártyáját (M05. melléklet), és add át az JIt alakító játékosnak. A játékos a kártyán jelzettek szerint
a játék során egy alkalommal kérheti az istenség áldását.

A káosz jeleneteit kb. 5-10 percnél ne hagyd tovább
játszódni. A JI-k érdemben nem tudják a káoszt
megakadályozni, a saját erejüket fordítja ellenük a
diszharmónia. Ha kell, bátran üss ki néhány JI-t (elájul,
lezuhan a halandók világába, stb).
Ha a játékosok tudatosan próbálkoznak felderítéssel,
közben azért egy-két hasznos dolgot észrevehetnek.
• Ha a halandó világra áttekintenek, láthatják, hogy a
Sírboltot négy halandó kalandor éppen feldúlja.
• A kalandozók fosztogatnak, gondnokokat
mészárolnak, megzavarják a 17 Tiszteletreméltó Vén
porhüvelyét.
• Nemsokára valami mindent átható kürtszó hallatszik
a halandók világából, ami fél percig szól.
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A SÁRKÁNYCSÁSZÁR
SÍRBOLTJA
A SÍRBOLT A VILÁG TETEJÉNEK LEGRÉGEBBI ÉPÍTMÉNYE. PIRAMIS
alakú épület, a csúcsán egy sárkány szobrával. A Sírbolt
eredeti funkcióját ma már nem ismeri senki – állítólag
több ezer évvel ezelőtt emelték a legendák
Sárkánycsászárának emlékére.
Manapság a Gondnokok kisebb rendje tartja karban a
sírboltot. Különféle rituálékat végeznek el, takarítanak,
őrzik a Sírboltnak felajánlott ajándékokat és
kegytárgyakat, fogadják a látogatókat.
A Sírboltban található a 17 Tiszteletreméltó Vén teste
is. Amíg szellemük a Harmónia Mantráját hallatja,
testükre a Gondnokok vigyáznak. A legtöbben már
évtizedek óta meg sem mozdultak, a hideg
múmiaszerűvé konzerválta őket.

TISZTELETREMÉLTÓ VÉNEK KAMRÁJA
A piramis csúcsa közelében található ez a kör alakú
terem. A terem szellőzőaknái kivezetnek a sárkányszobron keresztül a szabadba. A teremben zord hideg
van, a falakat zúzmara borítja.
A terem közepén 17 kő emelvény áll körben. Ezeken
lótuszülésben mozdulatlanul ül a Tiszteletreméltó
Vének múmiaszerű, fagyos teste.
Egy múmiát az Éjsárkányok szétkaszaboltak, vége.
Egy fel van borítva, fekszik. Egy múmia hiányzik (a Vén
felébredt, és elkóborolt).
A Vének semmilyen módon nem reagálnak a játékos
karakterekre.

KÖZISMERT A VILÁG TETEJÉN
A Sárkánycsászár Sírboltja fontos spirituális központ. Az
év bizonyos napjain illik ajándékokat hozni ide. A Világ
Tetejlének legmegvilágosodottabb vénei életük végén
ide vonulnak vissza. Néhány csendes, rendes Gondnok
gondozza a Sírboltot.
A Sárkánycsászárról is mindenki hallott, de leginkább
ősi mítosznak tartják csak. Ő alapította meg sok-sok ezer
éve a civilizáció alapjait. A Sírboltot csak a rajta található
sárkányszobor miatt hívják a Sárkánycsászár
sírboltjának, valójában nincsen itt eltemetve (ha
létezett is valaha).

JELENTŐS HELYSZÍNEK ÉS
NPC-K
A Sírbolt belsejében különféle termek és folyosók
találhatóak. A játékosok ezeket szabadon bejárhatják fél
óra alatt. A Sírbolt bejárását ne meséld le teremről
teremre „dungeon crawlként” – csak meséld el, hogy
bejárják a Sírbolt termeit.
A termeket láthatóan feldúlták, kifosztották. A
Sírboltban mindenfelé lemészárolt, halott Gondnokok
teste hever. (Összesen tucatnyian). Az alábbiak leírjuk az
érdekesebbek a Sírbolt termei közül.

KAPU TEREM
Ez a terem szellemszólító rituálék elvégzésére szolgál. A
Gondnokok sem tudták, hogy a terem falánál álló boltív
valójában egy mágikus, egyirányú portál érkezési pontja.
Ezen keresztül érkeztek egy hete az Éjsárkányok, és
ezen keresztül lépnek be a játékos karakterek. A kapu
bezáródik mögöttük, nem nyitható meg újra.

Tiszteletreméltó Vén

FELTÖRT KINCSTÁR
Egy belső kamrában tartották a Sírbolt néhány
különösen értékes kincsét. Az Éjsárkányok feltörték a
kamrát, és kifosztották.
Az itt található kincsek nagy részét egy bűvös láda
segítségével elteleportálták egyik titkos bázisukra a
nyugati birodalmakban.

SEBESÜLT GONDNOK
A kijárat közelében fekszik Tendzin, az utolsó túlélő
Gondnok. Eszméletlen, érthetetlenül nyöszörög, tele
van sebekkel.
Ha alaposabban megvizsgálják (DC 10 WISDOM
(MEDICINE), DC 14 INTELLIGENCE (INVESTIGATION), vagy
DC 18 WISDOM (PERCEPTION) próba), akkor megállapítható,
hogy sietősen, de szakszerűen megkínozták. Most
sebláz és kihűlés gyötri (segítség nélkül, meghal).
Tendzin magához téríthető legalább 1 HP
gyógyítással, jakvajas tea itatásával, vagy DC 13 WISDOM
(MEDICINE) próbával.
Eleinte gyanakvó minden idegennel szemben. Ha
sikerül megnyugtatni és eloszlatni a kétségeit, az alábbi
információkkal segíthet:
• Az Éjsárkányok a portálon keresztül érkeztek 7
napja.
• Fosztogatni jöttek, a Sírbolt különféle szent kincseit
elrabolták, a Gondnokokat lemészárolták.
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• Tendzint ők kínozták meg, hogy elárulja a
kincseskamrát hogy lehet kinyitni. Tendzin azonban
junior gondnokként sosem járt a kincseskamrában,
ezért egy idő után félredobták, a kincseskamrát
végül feltörték.
• Az Éjsárkányok megzavarták a 17 Tiszteletreméltó
Vén testét. Ettől felborult a Harmónia Mantrája, és
káoszba borult a szellemvilág. Ennek hatására
odakint elszabadult a káosz: vad viharok, hófúvás,
földrengések zavarják a Világ Tetejét.
• Tendzin hallotta az Éjsárkányok veszekedését
távozásuk előtt. A Térkaput nem tudták visszafelé
megnyitni, és a vad viharban nem fogják tudni
elhagyni a Világ Tetejét. A Világ Tetején ragadtak.
• Az egyik Éjsárkány megfújta a Garuda-madár
Kürtjét, zsákmányaik egyikét. Ezzel magához hívja a
legendás, titáni méretű madarat. A madár bármilyen
viharon át tud repülni. Ha a madár megérkezik (az
ilyesmi hetekbe is telhet, mire a világ végéről ideér),
a hátán lovagolva könnyen megléphetnek az
Éjsárkányok.
• A négy Éjsárkány nem tudott megegyezni, mit is
csináljanak addig. Tendzin nem hallotta pontosan,
mit is akartak, de végül szétváltak, bezárták maguk
mögött a Sírboltot, és távoztak.

KAPU
A Sírbolt kapuját az Éjsárkányok bezárták, amikor
távoztak. A Kapu kívülről nem nyitható különleges kulcs
nélkül, így azóta senki nem járt a Sírboltban. Belülről egy
kar meghúzásával a Kapu nyitható.

TITKOS SZINT
A piramis alatt, 100 méter mélyen rejlik a
Sárkánycsászár valódi sírkamrája. Eredetileg halálos és
bonyolult, többszintes kazamata vezetett a belső
sírboltba, de ezeket sok-sok évszázada betemették,
nyomuk sincs már, nem is emlékszik rájuk senki. Így a
Sírkamra ismert részeiből semmilyen módon nem lehet
lejutni a Belső Sírkamrába. Még a Gondnokok sem
sejtették, hogy egyáltalán léteztek ezek a titkos termek.
Néhány órával a játékos karakterek távozása után
Glasy Dorlan (és a Titkos Mester lelke) visszatérnek a
Sárkánycsászár Sírboltjába. A Titkos Mester tud a titkos
sírkamráról, és a célja, hogy lelkét átplántálja a
Sárkánycsászár végtelen mágikus potenciájú testébe.
A Titkos Mester kiás egy mélybe vezető alagutat, és
behatolnak a belső sírkamrába. Átveszik az irányítást a
sírboltot védelmező agyagkatonák felett, majd nekilát a
lélekátplántáló rituálé előkészítésének. Az előkészítés
napokat-heteket is igénybe venne – a lezáró lépésnek
akkor lát csak neki sebtiben, amikor a játékosok
feltűnnek.

ÚJ JÁRAT
Ha a csapat visszatér a sírboltba, és újra körülnéznek,
egy frissen létrehozott alagútra bukkannak, amely a
kripta mélyebb szintjeire vezet. Az új járat, a
Sárkánycsászár belső sírkamrájához vezet.
Az alagút a piramis földszintjéről, egy oldalkamrából
vezet a mélybe. Az alagút 10 láb átmérőjű, teljesen sima
falu, frissen létrehozott. DC 15 INTELLIGENCE (ARCANE)
próba: dezintegráció alkotta.
Az alagút meredek, falai tükörsimák. Ha nem nagyon
óvatoskodva haladnak benne (fele mozgás), akkor DC 12
DEXTERITY (ACROBATICS) próbát kell dobnia a benne
haladóknak körönként, vagy lecsúsznak az alagút aljára
(3d6 sebzés). Harci helyzeten kívül elegendő háromszor
dobni a lejutáshoz, vagy jelezni, hogy lassan
óvatoskodnak.
TITKOS ELŐCSARNOK
30’  120’ hosszú, észak-déli irányú terem. Az új alagút a
délnyugati sarokba vezet. Az eredeti kijáratot a déli
falon gigantikus, áttörhetetlen, mágikusan védett kőlap
zárja le. Az előcsarnok északi oldalának közepén rövid
(10’), felfelé haladó lépcsősor indul.
A falakon és a mennyezeten a Sárkánycsászár
dicsőségét megörökítő freskók láthatóak, a négy
sarokban egy-egy vörösre lakkozott oszlop áll. A keleti
és nyugati fal mentén 20-20 sértetlen agyagkatona áll
őrt.
A délkeleti sarokban, két részlegesen dezintegrált
agyagkatona felett egy éjfekete gömb lebeg. DC 15
INTELLIGENCE (ARCANE) próba: ez egy adag tömör negatív
energia, melyet mágiklusan idéztek meg. Minden
anyagot porrá omlaszt (élőlényeket is), amit érint.
Instabil, pár napon belül szerte fog foszlani.
A gömb nem ad ki hangot, nem lehet megmozdítani,
és bármit, ami hozzá ér, azonnal dezintegrál. A
dezintegrálás ellen lények dobhatnak DC 18 CONSTITUTION
mentőt: sikeres esetén „csak” 6d10 nekrotikus sebzést
szenvednek el. A gömböt a Titkos Mester idézte meg,
ezzel fúrta az alagutat.
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LEGBELSŐ SÍRKAMRA
Az előcsarnoktól északra található. 60’  60’  60’
méretű (azaz 20m élű kocka) terem.
Az északi falnál, a lépcsővel szemben egy 10’ magas,
10’ széles márványemelvényen nyugszik jáde
koporsójában a Sárkánycsászár.
A falak mentén körbe-körbe tiszteket formázó
agyagkatonák őrködnek (40), míg a lépcső és az
emelvény között a Sárkánycsászár tábornokainak arcát
viselő agyagszobrok állnak kettős sorfalat (10).

LESZÁMOLÁS A VARÁZSLÓNŐVEL
Glasy/a Titkos Mester nem kezd beszélgetésbe. Bár még
a lélekplántáló rituálé előkészítésén pár napot
eldolgozgatott volna, most a Titkos Mester lelke átveszi
az irányítást, és megpróbálja befejezni gyorsan a
rituálét - Glasy Dorlan eközben próbálja az idegen lelket
kilökni a szent tekercsről memorizált igék segítségével.
A harc kezdetekor a Titkos Mester átveszi egy
pillanatra a test irányítását, és megtöri az emelvény
egyik mágikus rajzolatát. Ezzel megelevenít [játékosok
száma  1.5, felfelé kerekítve] agyagkatonát, akik
azonnal a csapatra támadnak. (Ne áruld el a
játékosoknak, hogy a tábornok arcú és a többi
agyagkatona között nincs játéktechnikai különbség,
hadd higgyék azokat veszélyesebbnek!)

SZEREPJÁTÉK OPCIÓK

A tábornokok között bronz állványok találhatóak,
amelyekben illatos olajok égnek, megvilágítva a termet.
Az emelvény előtt (a terem bejáratától 50 lábnyira) áll
Glasy Dornan. A csinos fél-elfet nehéz felismerni: a
benne dúló lélekharcnak köszönhetően testén múmiarothadás indult meg.

Glasy Dorlan kétségbeesett, kapkodó és figyelmetlen.
Ha a csapat rátámad, akkor minél gyorsabban le akarja
rendezni őket, hogy végre a Titkos Mesterrel
foglalkozhasson; ha nem, akkor megpróbálja rávenni
őket arra, hogy segítsenek neki.
Az athosi király gyermének átkát feloldó titkos szavak
(„Klaatu barada nikto”, háromszor elismételve) egy
tekercsre vannak felírva, melyet Glasy magánál hord.
Elég kétségbeesett hozzá, hogy akár oda is adja, ha kérik
tőle, cserébe segítségért (vagy hogy békén hagyják).
A Titkos Mester arrogáns, céltudatos és kegyetlen. A
csapatot csak apró kellemetlenségnek tekinti, és inkább
lekötni és távol tartani próbálja őket. Ha csak nincs a
karaktereknek valami nagyon jó húzáa, akkor nem is áll
velük szóba.

Glasy Dorlan most nem szép

LOOT
Glasy Dorlannál található:
• Egy papírtekercs, rajta a tikos jelszóval, mellyel
feloldható az Athos királyának gyermekét sújtó
álom-átok.
• A kolostorból ellopot szent tekercs egyik fele, rajta a
megszálló lelkeket kiűző rituálé. A kolostorban
nagyon hálásak érte, és el tudják végezni szükség
esetén a karaktereken, ha megszállja őket valami.
• A Tizezer Lélek Ékköve
Ezen kívül a belső sírkamrában található némi
mobilizálható kincs is: 2,000 gp értékben ékes
szobrocskák, füstölők.

A Titkos Mester új teste
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HARC MENETE

GLASY DORLAN/SECRET MASTER

Glasy / a Mester körönként viaskodik a test
irányításáért. A változó külsőt (pl. izzó szem), tartást,
viselkedést, hangot meséld a játékosoknak. Jegyezd fel,
melyik lélek hány körben irányítja a testet!
• A Titkos Mester a körében (a játékosok támadásán
kívül) koncentrál a Sárkánycsászár testét
megelevenítő rituáléra, hogy megszállhassa azt.
• Glasy a körében (a játékosok támadásán kívül)
koncentrál a Titkos Mester lelkét elűző rituáléra.
Ezeknek a rituáléknak a fokozódó hatását is meséld a
játékosoknak.
Ha Glasy éri el előbb a három, irányítással töltött
kört, akkor a Titkos Mester lelke kiűzetik a testéből (és
visszatér Tízezer Lélek Ékkövébe). A varázslónő a
következő körtől minden erejével menekülni próbál.
Ha a Titkos Mester éri el előbb a három, irányítással
töltött kört, akkor lelke elhagyja Glasy testét, és
beköltözik a Sárkánycsászár testébe. Glasy ekkor
megpróbálja rávenni a csapatot, hogy inkább a Titkos
Mesterrel foglalkozzanak, és el akar menekülni.
A Titkos Mester lelke a Sárkánycsászár testében
lichként (Monsters Manual 202. oldal, CHALLENGE 21)
támad fel. Egy kör, amíg feláll, nyújtózkodik. Nem igazán
érdeklik a karakterek, csak elküldi őket – ha nem
engedelmeskednek, végez velük. Szellemidéző LAIR
ACTIONJE helyett megeleveníthet 1d3 agyagkatonát.

Medium humanoid (half-elf), chaotic evil

[Játékosok száma  1.5, felfelé kerekítve]

Armor Class 16 (Dex +2, Wis +4)
Hit Points [Number of Players  40]
Speed 30 ft.
STR
9 (-1)

DEX
14 (+2)

CON
11 (+0)

INT
18 (+4)

WIS
18 (+4)

CHA
11 (+0)

Saving Throws Int +7, Wis +7
Skills Arcana +7, History +7, Insight +7, Perception +7
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 17
Languages Common, Abyssal, Draconic, Elvish
Challenge 5 (1,800 XP)
Dual Soul. At the start of each of her turns, there is a 50-50%
chance whether Glasy or the Secret Master controls the body
until the start of her next turn.
Glasy's Spellcasting. She is an 8th-level spellcaster (save DC
15, +7 to hit ) with the following wizard spells prepared:
At will: friends, mage hand, mending, message
1st level (4 slots): alarm, charm person, magic missile, shield
2nd level (3 slots): hold person, invisibility, suggestion
3rd level (3 slots): fireball, haste, tongues
4th level (2 slots): confusion, wall of fire
Secret Master's Innate Spellcasting. He can innately cast the
following spells, requiring no material components, as an 8th
level spellcaster (spell save DC 15, +7 to hit ):
At will: eldritch blast, shocking grasp
3/day: darkness
1/day: Evard's black tentacles

CLAY SOLDIER

ACTIONS

Medium construct, unaligned

Dagger. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 4 (1d4 + 2) piercing damage.

Armor Class 18 (natural armor)
Hit Points 33 (6d8 + 6)
Speed 25 ft.
STR
14 (+2)

DEX
11 (+0)

CON
13 (+1)

INT
1 (-5)

WIS
3 (-4)

CHA
1 (-5)

Damage Immunities poison, psychic
Condition Immunities blinded, charmed, deafened,
exhaustion, frightened, paralyzed, petrified, poisoned
Senses blindsight 60 ft (blind beyond this radius); passive
Perception 6
Challenge 1 (300 XP)

Terrible Utterance (Secret Master only; recharges after a Long
or Short Rest). The Secret Master speaks a word of terror.
Ordinary minds within 300 feet, although they cannot even
hear the word, must make a successful DC 15 Charisma saving
throw, or be frightened for 1 minute. Froghtened creatures
can make a saving throw again at the end of each of their
turns to end the effect.

Glasy / a Mester külön-külön fen tudnak tartani egy-egy
összepontosítást igénylő varázslatot. Ha megsérülnek,
mindketten külön dobnak mentődobást a saját
varázslatuk feletti összpontosítás megtartására.

False Appearance. While the clay soldier remains
motionless, it is indistinguishable from a normal sculpture.

ACTIONS
Multiattack. The clay soldier makes two melee attacks.
Clay Weapon. Melee Weapon Attack: +4 to hit, reach 5 ft.,
one target. Hit: 5 (1d6 + 2) bludgeoning damage.
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A FALU
A VILÁG TETEJÉNEK LEGNAGYOBB TELEPÜLÉSE GRAAMA, DE A
legtöbben egyszerűen csak „a Falu”-ként emlegetik. A
településen pár ezer fő lakik, túlnyomó részt emberek. A
legtöbben földművelésből (leginkább árpa termesztése)
és pásztorkodásból (főleg jakok tenyésztéséből) élnek.
Számos kézműves is található a faluban, akik a térség
számára szükséges alapvető termékeket (ruhák,
szerszámok) készítik el.
A „központi” falun kívül nagyobb területen szétszórva
számos tanya és magányos épület is a faluhoz tartozik.
A falusiak jelenleg alapvetően ijedtek és zavartak.
Emberemlékezet óta ahhoz szokta hozzá, hogy a
Harmónia Mantrájától a Világ Tetejének megszelídített
szellemvilága békés, kellemes körülményeket teremt
számukra: kellemes időjárást, békés állatvilágot, jó
termést. Most, hogy a szellemvilág felkavarodott,
minden a feje tetejére állt. Viharok, hófúvás, zord fagy
sújtja a Világ Tetejét, az állatok megvadultak, megszállot
téboly sújt néhányakat. Még a Lebegő Kolostorig vagy a
Szabad Nép barlangjaihoz sem indul el jóformán senki a
vad körülmények között.
Itt, a Faluban rejtőzött el Halvar, Loki papja, aki a
helyi fogadós alakját öltötte magára.

Dzsompa nagy pletykafészek, szívesen hallgat
mindenféle híreket a Világ Tetejéről, és bőségesen
tovább is ad információkat.
A fogadóban dolgozik még Szönam a Kocsmároslány
is, felszolgáló-mindenesként. A lány Cemga az
Árpamester húga, nagyon aggódik Cemga eltűnése
miatt. Valójában Cemgát is Halvar tette el láb alól – lásd
a „Leszámolás a Pappal” részt.

KHANDEN A FÜVESEMBER
Khanden a falu gyógyító-füvesembere. Mindenféle
bajjal és nyavalyával gyakran fordulnak hozzá. Khanden
a Világ Tetejének legalaposabb ismerője is:
füvesemberként olyan helyekre is gyakran elvándorol,
ahová mások nem mennek.
Jelenleg Khanden eltűnt, nem tért vissza legutóbbi
útjáról. Valójában Halvar a Loki-pap meggyilkolta, és
testét a füvesember saját kertjében ásta el. Lásd a
„Leszámolás a Pappal” részt.

SZATÓCSBOLT

JELENTŐS HELYSZÍNEK ÉS
NPC-K

Nyangenle, a kalmár kis boltot tart fent a faluban, ahol
hasznos felszerelést lehet vásárolni PHB szerinti árakon.
Nyangenle sokat utazik kordéjával a Világ Tetején,
üzletel a környék számos helyszínén (kolostor, sírbolt).
Különösen a jaknéppel jó a kapcsolata (árpát szállít nekik
a sörfőzéshez).
Legutóbb a Szabad Nép barlangjaitól tért vissza, és
üzenetet hozott Cemga árpamesternek. Lásd a
„Leszámolás a Pappal” részt.

ELÖLJÁRÓ

A VADÁSZ

A falu jegyzője és nem-hivatalos elöljárója Drentön. Az
ijedt, pufók fickót teljesen felkavarták az aktuális
események, nem tudja, mit kéne tenni. Próbálja
irányítása alatt tartani az ügyeket, de mindenben teszetosza, riadt, tehetetlen.

A falu legtapasztaltabb nyomkereső-vadásza Böngopa. A
Faluhoz közeli erdőket kiválóan ismeri, és apró termetű,
de kiváló szaglású kutyái felbecsülhetetlen értékűek.

A KAPATOS JAK FOGADÓ
A falu fogadója a Kapatos Jak. Tulajdonosa és
üzemeltetője Dzsompa, egy alacsony termetű, sokat
fecsegő, vidám, helyi fickó. Valójában orgyilkosok
elragadták, a helyére Halvar, Loki alakváltó papja lépett.
Részletesen lásd lentebb, a „Leszámolás a Pappal” cím
alatt.
A fogadó kényelmes rönkház, kicsit áporodott szagú
létesítmény. A közös ivóban egyszerre akár 100-an is
elférnek, de ennyien csak ritkán látogatják. A mostani
viharos időben alig néhány vendég lézeng itt. A fogadós
szívesen ajánl olcsó szobákat (2 sp/fő/éj) látogatóknak.
Ha a játékosok potenciális rendcsináló-hősnek állítják be
magukat, Dzsompa ingyen elszállásolja őket.

TOVÁBBI NPC-K ÉS HASZNOS NEVEK
•
•
•
•
•
•
•

Csatari, a jólelkű jakpásztor
Csömpel, a szigorú rendfentartó-csendőr
Gendzsin, a sokat látott kelmefestő
Göndeng, a pénzsóvár kőműves
Jarkha, a szótlan kígyóbűvölő
Tegpa, álmodozó festő művész
Ampó, Dzanra, Kelszang, Lhasz, Szoklung, Tupten
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HÍREK, NYOMOK,
INFORMÁCIÓK
Az alábbi hírek mellett feltüntetett „X napja”
megjegyzések a játékos karakterek völgybe érkezésétől
számítanak. Ha a játékosok később hallják a hírt,
értelemszerűen több idő telt el.
• Szönam a Kocsmároslány: Szönam bátyja, az
Árpamester Cemga eltűnt. Sürgős üzenetet kapott a
Szabad Néptől, hogy valami probléma van a nekik
szállított az árpa minőségével. De már három napja
elment, nem jött vissza, valami baja eshetett!
• Khanden a Füvesember: eltűnt. A szomszédai szerint
négy napja útnak indult az Elfeledett Völgy felé, ritka
Csillagibolyát szedni, ami csak ott terem.
De Khanden nem tért vissza, pedig az utat egy,
legfeljebb két nap alatt meg kellett volna járnia.
• Böngopa a Vadász vagy Csatari a Pásztor: egy
órányira a falutól van Malakili a Tigrisidomár
tanyája. Kiváló, háziasított, hegyi tigriseket árul
hátasnak.
• Dzsompa a Fogadós: Beyla a Tolvaj és Vargó a
Harcos (nevüket „nem ismeri”, de le tudja őket
pontosan írni) 6 napja áthaladtak a falun, a Kapatos
Jakban jókat ettek-ittak. Másnap tovább indultak a
Szabad Nép Barlangjai felé.
• Számos falusi látta 5 napja, hogy egy apró,
szélsebesen repülő viharfelhőn lovagló alak
északnak, a Lebegő Kolsotor irányába repült.

KÖZELI HELYSZÍNEK
Az alábbi helyszínek a falutól legfeljebb pár mérföld (egy
órányi) távolságnyira vannak. A játékosok térképén
külön nem szerepelnek. A falusiak tudnak ezekről a
helyszínekről.

A VÖRÖSSÜVEGES SZERZETES HÁZA
Két mérföldre a falutól, egy dombtetőn áll egy
magányos faház. Itt él egy, a Kolostorból száműzött,
renegát szerzetes. A Vörössüveges (igazi nevét titkolja)
szokatlan praktikák híve: a szellemvilággal kommunikál,
a holtaknak és szellemeiknek parancsol.
Házában kényelemben él, 8 ro-lang zombi szolgálja ki.
A zombik különösen erősek, és szinte sebezhetetlenek,
de ízületeik nem hajlanak.
A Szerzetes joviális, kényelemszerető, kissé hóbortos
alak, de minden erkölcsi érzék nélküli. Nem
gonoszkodik, de sok szokása taszító a közönséges elmék
számára. A szellemeket kiszolgálja, kommunikál velük –
ilyenkor többnyire vért áldoz nekik, hogy azok
csillapíthassák éhségüket.

Tud beszélni a holtakkal, szellemekkel kapcsolatba
lépni, korlátozottan fürkészni a Világ Tetején, félig
megbízhatóan jósolni, és más hasznos dolgokat.
Segítsége könnyen megvásárolható, de pénzre nem
tart igényt. A karakterek vérét (feláldozott HIT DICE-ok)
szívesen elfogadja, hasznos vagy szép tárgyakat,
mágikus eszközöket, érdekes híreket (bár a szellemek
miatt amúgy is szinte mindenről tud, ami érdekli),
szórakoztatást, jövőbeni szolgálatokat. Udvariatlanságra
rosszul reagál, kidobatja a karaktereket.
Ha megtámadják, ő maga átlép a szellemvilágba
(eltűnik), zombijai harcolnak.

RO-LANG ZOMBIE
Medium undead, unaligned
Armor Class 16 (natural armor)
Hit Points 33 (6d8 + 6)
Speed 15 ft.
STR
19 (+4)

DEX
6 (-2)

CON
13 (+1)

INT
7 (-2)

WIS
7 (-2)

CHA
8 (-1)

Damage Immunities poison
Damage Resistances all damage except from magic weapons
and radiant damage
Condition Immunities poisoned
Senses darkvision 60 ft, passive Perception 8
Languages understands Common, but can't speak
Challenge 4 (1,100 XP)

ACTIONS
Slam. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 8 (1d8 + 4) bludegoning damage.

A TIGRISIDOMÁR TANYÁJA
Malakili magányosan él egy tanyán, a Falu közelében az
erdőben. Kövér, középkorú fickó, egyszerű bőr
ruhákban. Kiváló vadász, és mindenféle vadállatok
idomára, különösen havasi tigrisekkel foglalkozik sokat.
Idomított tigris hátasokat árul utazóknak (300 gp /
tigris). A háziasított tigrisek sajnos szelídek és nem
támadnak másokra, de szívósak, erősek, nagyon fürgék
(SPEED 40 FT), jól bírják a hideget, kitűnően haladnak
nehéz terepen, meredek hegyoldalban is, és lovassal
együtt is akár 20 láb (6m) széles hasadékokat is át
tudnak ugrani.
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Malakili néhány havonta vad tigriseket is szokott
befogni és eladni a ráksaszáknak. Nem ismeri a
Felhőpalotát, ő a ketrecbe zárt vadakat a hegy lábánál
adja át az őröknek. Nem tudja mire kellenek a tigrisek,
de kifejezetten a legvadabb, erőszakos példányokat
kérik.
Malakili bánatos: kedvenc saját tigrise, Shirka, sajnos
megőrült, és elcsatangolt pár napja. (A kaotikus
szellemek vadították meg). Malakili nem ér rá
foglalkozni Shirkával, mivel a többi tigrisére kell
ügyelnie, mostanában nyugtalanok. Malakili akár az
egész csapatnak felajánl hátasokat, ha visszahozzák neki
Shirkát élve és nagyjából épen. (Befogó felszerelést –
csapdát, ketrecet, stb – tud adni, ha kérnek tőle).
Shirka a közelben, egy sziklás, hóborította
hegyoldalban garázdálkodik. DC 15 INTELLIGENCE (NATURE)
próba segíthet megtalálni kedvenc vadászterületét, DC
18 WISDOM (PERCEPTION vagy SURVIVAL) próba követni a
nyomait.
Shirka megvadult, agresszív, és természetfeletti
erőkkel bír az őt megszálló szellem miatt. A játékosokon
áll, hogy próbálják „nagyjából épen” elfogni.

POSSESSED SHIRKA
Large monstrosity, chaotic neutral
Armor Class 16 (natural armor)
Hit Points 75 (10d10 + 20)
Speed 50 ft.
STR
20 (+5)

DEX
18 (+4)

CON
14 (+2)

INT
7 (-2)

WIS
14 (+2)

CHA
8 (-1)

Skills Perception +5, Stealth +6
Damage Resistances cold
Senses passive Perception 15
Languages understands Common, but can't speak
Challenge 4 (1,100 XP)
Keen Hearing and Smell. Shirka has advantage on Wisdom
(Perception) checks that rely on hearing or smell.
Ambusher. Shirka can take the Hide action as bonus action on
each of his turns.
He has advantage on attacks rolls against a target if he was
hidden from a target at the start of his turn.
Snow Camouflage. Shirka has advantage on Dexterity
(Stealth) checks made to hide in snowy terrain.

ACTIONS
Bite. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 12 (2d6 + 5) piercing damage and 7 (2d6) cold damage.
Cold Breath (Recharge 5-6). Shirka exhales a blast of freezing
wind in a 15-foot cone. Each creature in that area must make
a DC 14 Dexterity saving throw, taking 22 (4d10) cold damage
on a failed save, or hald as much damage on a successful one.

A TEMETŐ
A falutól fél órányi sétányira fekszik egy csonthalmokkal
borított sziklás lapály, a helyiek réges-régóta használt
temetkezési helye. A holttesteket a dögevők és az
elemek tisztítják itt meg, míg csak a csontok maradnak.
3+ méter magas csonthalmok (emberi és állati
csontokból) tornyosulnak mindenfelé, közöttük keskeny
ösvényekkel. Ha valaki megpróbál átgázolni a
halmokon, DC 10 (halmok szélén) - DC 15 (halmok
tetején) DEXTERITY (ACROBATICS) próbát kell tennie,
különben 4d4 vágó és zúzó sérülést elszenvedve lavinát
indít el.
A temetőn belül felkavarodott a természet rendje.
Véletlenszerűen változó mágikus jelenségek
köszöntenek be pár percenként: az évszakok összevissza váltakoznak, felfelé esik az eső, szivárványok
ragyognak. (Ezt a holtak teljesen felbolydult szellemei
okozzák, akiket a Harmónia Mantrájának felborulásán
túl Glasy Dorlan rituáléja őrjített meg méginkább).

A RITUÁLÉ HELYSZÍNE
A temető közepén egy „tisztáson” használta Glasy
Dorlan, a varázslónő a Kolostorból ellopott szent
tekercs egyik rituáléját a Tízezer Lélek Ékkövén, hogy
irányítása alá vonja a szellemeket. A szertartásra alág
pár órával azelőtt került sor, hogy a játékos karakterek a
Világ Tetejére érkeztek. A rituálé félresikerült – ekkor
szabadult ki a Titkos Mester lelke az ékkőből, és szállta
meg Glasy testét.
A tisztáson 20 láb (6m) átmérőjű varázskört rajzoltak
fel vérrel. Körülötte 12, karóra tűzött koponya áll őrt,
befelé néznek. A koponyák tetejére lidércgyertyákat
állítottak. 8 csonkig égett, de a kör északi részén 4
gyertya szinte érintetlenül kialudt. (Itt tört ki a Titkos
Mester lelke a körből). Az egyik koponyába rejtve
található az ellopott Szent Tekercs egyik fele, a lelkeket
leigázó rituáléval.
A kör közepén fortyogó árnyékra emlékeztető
mágikus energiafelhő kavarog. (A rituálé hatásnak
visszhangja, lenyomata).
A varázskört DIVINATION varázslatokkal illetve
INTELLIGENCE (ARCANA) próbával lehet megvizsgálni.
• DC 10: Ez egy nekromanta rituálé helyszíne volt. A
körben összegyűlt energiák veszélyesek lehetnek.
• DC 15: A varázskör valamiféle lélekidéző rituálét
szolgált. A sötét felhő felhalmozódott negatív
energia, mely nem tudott távozni a körből. Ha a kör
megtörik, az energia nagy területen pusztíthat.
• DC 20: A varázskör megidézett lelkek fogvatartására
szolgált, de északon hibás volt, ezért ott kiszökhetett
egy vagy több lélek. Tudod, hogy lehet teljesen
biztonságosan megtörni a kört.
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A VARÁZSKÖR MEGTÖRÉSE
Ha a kört bárhol egy érintéssel megtörik, a benne lévő
sötét energia kiszabadul. Alapesetben 4d10 nekrotikus
sérülést okoz mindenkinek 300 láb (100m) távolságon
belül. (DC 15 CHARISMA mentődobás felezi a sebzést).
Óvatos megtörés esetén az INTELLIGENCE (ARCANA)
próba minden teljes 5 pontja 1d10-zel csökkenti a
sérülést és 75 lábbal a hatósugarat. DISPEL MAGIC
varázslat használata esetén a próba előnnyel dobható.
A sötét energiák eloszlásával a temetőbeli szellemek
végre megnyugodnak. Egy kisebb csapatuk megtestesül,
és köszönetet mond a társaságnak.
A szellemeket ki lehet kérdezni. Felismerték a Tízezer
Lélek Ékkövét, melyből Glasy lelkek hadát akarta
kiszabadítani. A rituálé félresikerült, és előrontott egy
sötét árny: a Tikos Mester lelke. A Titkos Mesteről még
a szellemek is félnek, a legöregebbek hallottak róla csak
legendákat: az ősidők sötét boszorkánymester-ura volt.
A szellem kitörése után a vad, sötét energiáktól a
szellemek nem tudtak tovább nézelődni, felkavarta őket
az erő. Végül Glasy elhagyta a temetőt.

ADAR A HOLLÓ
A temető egy félreeső pontján, egy göcsörtös fán ül
Glasy Dorlan famulusa: Adar, a kövér holó. A varázslónő
(valójában a testét megszálló Titkos Mester) durván
elüldözte őt, most magában duzzog, szunyókál,
csendben pityereg. Csak a temető nagyon-nagyon
alapos átkutatásával lehet felfigyelni rá.
Ha a karakterek bármilyen nagy lármát csapnak a
temetőben, vagy ha megtörik a varázskört, Adar felriad.
Újra eszébe jut, milyen túrul elárulták őt, és teli
torokból, Közös nyelven károgva óbégatni és sírni kezd.
Ha a játékosok felkeresik (az egész temetőben lehet
hallani), akkor lehet vele beszélni.
Adar sértett és bánatos, fáj neki Glasy árulása, de
aggódik is érte. Eleinte a saját bánatával foglalkozik és
siránkozik, de hízelgéssel könnyű megnyerni a bizalmát
(nem egy észlény). Sok érdekes dolog megtudható tőle.
• Glasy végtelen tudásra és varázshatalomra
vágyakozott.
• Amikor a Megvilágosult Mesterek nem álltak szóba
vele, Adarral ellopatott egy tekercset.
• Egy viharfelhővel a temetőbe repültek valamilyen
rituálé miatt.
• A (lélekuraló) rituálé csúnyán félresikerült, és utána
Glasy más lett.
• Durván megszakította a kapcsolatot Adarral.
• Innen a Sárkánycsászár sírjának irányába ment
tovább.

LESZÁMOLÁS A PAPPAL
Halvar, az alakváltó pap a Faluban bujkál, és itt rejtegeti
az Athos királyságában összeállított titkos kém-iratokat
is.

MI TÖRTÉNT EDDIG?
• Érkezése 2. napján Halvar a Csendes Testvériség
orgyilkosait lefizette, hogy rabolják el Dzsompát a
fogadóst. Halvar átvette a fogadós helyét. A kémiratokat a közeli erdőben ásta el.
• Érkezése 3. napján az erdőben Khanden a
Füvesember rátalált az iratokra. Dzsompa megölte,
a testét éjszaka elásta a füvesember saját kertjének
ágyásai közé. Az iratokat a fogadóban rejtette el
inkább. Másnap reggel Khanden alakját magára öltve
azt mondta a szomszédoknak, hogy elindul
csillagibolyát szedni az Elfeledett Völgy irányába.
DC 18 INTELLIGENCE (NATURE) próba: csillagibolya
valójában száraz-sivatagos alföldeken terem, a Világ
Teteje környékén biztosan nincs ilyen virág.
• Érkezése 4. napján Dzsompa jó barátja, Cemga
Árpamester gyanút fogott, hogy Dzsompával valami
nagyon nem stimmel.
Halvar magára öltötte Ogbu a Jakvezér alakját, és
felkereste az éppen a Faluba visszatérő Nyangenlét,
a kalmárt. Azt mondta neki, hogy a jaknépnek
sürgősen beszélnie kell Cemgával az Árpamesterrel,
mert valami betegsége van a nekik leszállított
árpának.
Cemga még aznap elindult a Szabad Nép Barlangjai
felé. Halvar nem sokkal a Falun túl rajta ütött,
végzett vele, a testét a közeli erdőben rejtette el.

A FOGADÓS ÉS A KARAKTEREK
Halvar kiválóan alakítja a segítőkész, vidám, pletykás
fogadóst. Vigyáz, hogy lehetőleg semmivel ne keltse fel
a játékos karakterek figyelmét, a saját gonosz trükkjein
kívül mindenről próbálja informálni őket. Ezzel egyrészt
eltereli a figyelmet magáról; másrészt gyakran
érintkezhet a karakterekkel, és gondolataik között
olvasva hamar megtudja, ha őt veszélyeztetik.
Ha Halvar úgy sejti, kezdik leleplezni (pl. a karakterek
kezdik megtalálni a megölt tanukat, rájönnek a hamis
nyomokra, bejutnak az Elmetszett Torkú Isten
Palotájába) , biztonsági terveket léptet életbe. Elbájolva
tart néhány falusit, akik kémként jelentenek neki. (A
karakterek DC 17 WISDOM (INSIGHT) próba segítségével
felfigyelhetnek a gyanakodva, szinte ellenséges rájuk
pillogó gazdákra, őket a Faluban követő helyiekre).
Ha Halvar rájön, hogy a karakterek le fogják őt
hamarosan leplezni, rajtuk üt.
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HALVAR LELEPLEZÉSE

A VÉGSŐ ÖSSZECSAPÁS

• Az Elmetszett Torkú Isten Palotájában, ha a
játékosokat a Csendes Testvériség vendégül látja,
felfigyelhetnek a ketercben tartott valódi
Dzsompára, a Fogadósra.
• Az eltűnt Cemga az Árpamester vagy Khanden a
Füvesember után nyomozva a játékosok rájöhetnek,
hogy a távozásuk mögött hazugságok állnak.
• Ha keresni kezdik őket, akkor például Böngopa a
Vadász kiváló szimatú kutyái segítségével meg lehet
találni a kertjében elásott füvesember, és a falu
közelében az erdőben bokrok közé rejtett
árpamester holttestét is.
Mindkét alak látta a támadóját: Dzsompa a fogadós
végzett velük, meglepően gyilkos, csontos
ökölcsapásokkal. SPEAK WITH DEAD varázslat, vagy
például a renegát Vörössüvegs Szerzetes
segítségével a holttestek kifaggathatóak.
DC 18 WISDOM (MEDICINE) vagy INTELLIGENCE
(INVESTIGATION) próbával a hullákat alaposan
megvizsgálva szintén rájöhetnek, hogy gyilkos
pontosságú ütésekkel, egy csontkemény ököl
csapásaival végeztek velük (Doppelganger slam). A
karakterek autoamtikusan emlékeznek, hogy ilyet
már láttak korábban Athos királyságában, amikor
Halvar korábbi áldozatait vizsgálták.
• Dzsompa a fogadós a köpenye alatt visel egy
nyakában logó kis gyűrűt, mely összefonódó
sárkányokat formáz. (Erről ne meséljünk a
játékosoknak, amíg nem tudják a jelentőségét – ne
hívjuk fel az NPC fontosságára a figyelmet).
A gyűrű a Sárkánycsászár Sírboltjából lopott kincs:
az Idő Sárkányainak Gyűrűje. A segítségével Halvar
bűbájai egy héten át megmaradnak a falusiakon. A
gyűrűre DETECT MAGIC felhívhatja a figyelmet.
A Lebegő Kolostorban a játékosok megtudhatják,
melyek a legfontosabb kincsek, melyet a Sírboltban
őriztek. Ekkor eszükbe juthat, hogy a fogadós viseli a
gyűrűt.
Ha rákérdeznek, Dzsompa azt hazudja, Vargó a
Harcos felejtette itt durva italozás után. Dzsompa
szerint a szerencse sárkányait ábrázoló amulett
lehet.
• Halvar túl profi ahhoz hogy a szerepe kijátszását
nem-konkrétan-gyanakvó játékosok alapesetben
leleplezhetnék. De pl. gondolatolvasással, vagy már
aktívan gyanakvó játékosok esetén DC 15-25
WISDOM (INSIGHT) próbával leleplezhetik (a próba
nehézsége attól függ, mennyire jó oka van a
karaktereknek gyanakodni).

Halvar néhány jakember holttestét megelevenítette, és
a zombikat beásatta a fogadó alatti pince alá. Ha
összecsapásra kerül sor a játékosokkal, ezekre a
zombikra bízza a harc nagyját, ő közben zavarja a
karaktereket.

FELKÉSZÜLTSÉG
Ha a játékosok nagyon ügyesek, rajtaüthetnek Halvaron
ők maguk is. Ehhez az szükséges, hogy a gondolatolvasó
pap ne sejtse meg, hogy gyanakszanak rá, kémei ne
figyeljenek fel a faluban a csapatra. Ekkor a harc elég
egyszerű, a felkészületlen papot könnyű legyőzni.
Ha Halvarnak van legalább egy-két perce felkészülni,
kiegyensúlyozott harc alakulhat ki. A zombijai kiássák
magukat, harcra készen rejtőzködnek a pincében, Halvar
varázslatokkal felkészülve vár.
Ha Halvar tudja, hogy a csapat le fogja őt leplezni,
inkább a pap próbál meglepetésből lecsapni a
karakterekre. Meglepetésből támadáskor komoly
sérüléseket okozhat, és próbál a társaságra olyankor
támadni, amikor védtelenek. (Fáradtak, sebesültek,
pihennek, nincsenek felpáncolzva, stb).

A HARC MENETE
Halvar csak akkor száll bele közelharcba, ha
meglepetésből támadhat, vagy ha ezt nem tudja
elkerülni. Így ha ő lepi meg a társaságot, észrevétlenül
akar a közelükbe kerülni (lopakodással/alakváltással), és
egy sérülékeny célpontot meglepetés támadásokkal
megölni.
Különben varázslataival próbál védekezni, hátráltatni
a csapatot, és zombijaival próbálja feltartani és
összezúzni őket (Pl. SPIRITUAL WEAPON „ingyen”
támadása; COMMAND magasabb szinten, több célpontra;
MIRROR IMGE/BLINK magára; DISPEL MAGIC, stb). A
Sírboltból lopott gyűrűje segítségével könnyen tud
magán fenntartani +1 varázslatot!
Ha egyértelműen rosszul alakul a harc, de még van
egy köre, DIMENSION DOOR varázslattal menekül, próbál
bujkálni, alakot váltani. (Sebesülése és felszerelései nem
tűnnek el!) Alkudozni, vagy magát megadni, zsákmányát
feladni csak akkor hajlandó, ha egyértelműen rosszul áll,
és nem sikerült elmenekülnie.
Halvart [Játékosok Száma - 1] Jakember Zombi
testőre segíti. Ha zombijai még be vannak ásva a
fogadóban (=Halvart meglepték), csak a harc 3. körében
törnek elő a padlódeszkák alól. Ha Halvart nem lepték
meg, akkor a zombik kiássák magukat, és a pincében
lapulnak: már a harc 1. körében előtörnek. (Az
előtörésük körében a zombik még nem tudnak
támadni).
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[Játékosok száma -1]

HALVAR

YAKFOLK ZOMBIE

Medium monstrosity (shapechanger), doppelganger,
neutral evil

Large undead, neutral evil
Armor Class 10 (natural armor)
Hit Points 68 (8d10 + 24)
Speed 30 ft.

Armor Class 14 (16 with shield of faith )
Hit Points 90 (12d8 + 36)
Speed 30 ft., climb 30 ft.
STR
11 (+0)

DEX
18 (+4)

CON
16 (+3)

INT
15 (+2)

WIS
18 (+4)

CHA
20 (+5)

STR
20 (+5)

DEX
6 (-2)

CON
16 (+3)

INT
3 (-4)

WIS
6 (-2)

CHA
5 (-3)

Skills Deception +12, Insight +6, Religion +5, Stealth +7
Condition Immunities charmed
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 14
Languages Common
Challenge 5 (1,800 XP)

Saving Throws Wis +0
Damage Immunities poison
Condition Immunities poisoned
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 8
Languages understands Common, but can't speak
Challenge 2 (450 XP)

Shapechanger. The doppelganger can use its action to
polymorph into a Small or Medium humanoid it has seen, or
back into its true form. Its statistics, other than its size, are
the same in each form. Any equipment it is wearing or
carying isn't transformed. It reverts to its true form if it dies.

Undead Fortitude. If damage reduced the zombie tzo 0 hit
points, it must make a Constitution saving throw with a DC of
5 + the damage taken, unless the damage is radiant or from a
critical hit. On a success, the zombie drops to 1 hit point
instead.

Ambusher. The doppelganger has advantage on attack rolls
against a creature it has surprised, and deals an extra 18 (4d8)
damage against it in the first round of combat with each
damaging effect.
Spellcasting. Halvar is a 7th-level spellcaster (spell save DC
15, +7 to hit). He has the following spells prepared:
At will: guidance, sacred flame (2d8), thaumaturgy
1st level (4 slots): charm person, command, detect magic,
shield of faith
2nd level (3 slots): mirror image, silence, spiritual weapon
3rd level (3 slots): blink, dispel magic, glyph of warding
4th level (1 slot): dimension door
Ring of the Time Dragons. Halvar can maintain one
'concentration' spell without concentrating, for its maximum
duration. (One spell maintained at a time).

ACTIONS
Multiattack. The doppelganger makes two slam attacks.
Slam. Melee Weapon Attack: +7 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 8 (1d8 + 4) bludgeoning damage.
Read Thoughts. The doppelganger magically reads the
surface thoughts of one creature within 60 feet. The effect is
blocked by 3 feet of wood/dirt, 2 feet of stone, 2 inches of
metal, or a thin sheet of lead. By concentrating, the
doppelganger can keep reading thoughts while the target is
in range. While reading a target's mind, the doppelganger has
advantage on Deceptionm Insight, Intimidation and

ACTIONS
Horn Gore. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 10 (2d4 + 5) piercing damage. The target creature
must succeed on a DC 13 Strength saving throw, or be
knocked prone.
Battleaxe. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 14 (2d8 + 5) slashing damage.

LOOT
A kémkedéssel összeállított iratokat Halvar a
fogadóban, a szobájában rejtette el. Ha elmenekül
harcból, ezekért később megpróbál visszasurranni, ha a
karakterek nem kutatják át előbb a fogadót, és
(látszólag) őrizetlenül hagyják.
Ugyanitt elrejtve található még egy erszényben
1,000 gp.
Halvar magánál hordja az Idő Sárkányainak Gyűrűjét,
melyet a sírboltból rabolt el. A gyűrűvel való
összehangolódásra sajnos legalább 7. szintű
varázshasználó képes. (Ekkor képes vele a használója
hosszú időn át fenntartani varázslatokat, vagy
koncentrációs varázslatokat koncentráció nélkül
fenntartani). Összehangolódás nélkül a gyűrű csak
előnyt ad a viselője kezdeményezés dobásaira.
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A LEBEGŐ KOLOSTOR
A LEBEGŐ SZIKLÁRA ÉPÜLT KOLOSTORBAN A MEGVILÁGOSODOTT
Tant követő jámbor szerzetesek élnek, akiket a bölcs és
nagy tudású Megvilágosodott Mesterek vezetnek és
oltalmaznak. A Kolostor békés helyszín, ahol a csapat
nyugodtan pihenhet, ha elnyerik a szerzetesek bizalmát.
A Lebegő Kolostor pagodatetős, belső udvarok és
kertek körül álló épületegyüttes, egy roppant méretű, a
puszta levegőben lebegő szikla tetején. Alaprajza igen
bonyolult. Falai hófehérek, vörösre lakkozott oszlopokon
nyugvó tetejét aranyozott szegélyű, a zöld árnyalataiban
tündöklő cserepek borítják. A fekete fa ablakokba és
ajtókba oltalmazó szent szövegekkel faragtak.
Az időjárás 100 m sugarú körben mindig kellemes.
A Kolostort (sziklástól) a Megvilágosodott Mesterek
szakították ki a talajból. A szikla helyén, mély tó gyűlt
össze. A parton három óriási imahenger és egy nagy
bronz gong áll.
A kolostor szikláját három vaskos, rozsdás lánc és
kisebb-nagyobb lebegő kövekből álló tünemény, a
Lebegő Sziklák Lépcsője köti össze a földfelszínnel.

KÖZISMERT A VILÁG TETEJÉN
A Lebegő Kolostorban a nagy tiszteletnek örvendő
szerzetesek élnek. Nagyon jó és értékes emberek, csak
kicsit elszakadtak a világtól. Elképesztő nagy tudásúak.

FELJUTÁS A KOLOSTORBA
• Láncmászás: a kolostor szikláját meg lehet közelíteni
a rozsdás, óriási vasláncokon felmászva. Ez inkább
kimerítő, mint nehéz feladat: DC 10 STRENGTH
(ATHLETICS), vétés esetén 1 szintnyi kimerültség. Ha
DC 5 sincsen meg, a próbálkozó a Kolostor alatti
mély tóba zuhan.
• Lebegő Sziklák Lépcsője: kisebb-nagyobb lebegő
sziklákból álló „lépcsősoron” fel lehet ugrándozni a
Kolostorig. Ez két DEXTERITY (ACROBATICS) DC 12 próbát
igényel. Vétés esetén DC 12 DEXTERITY mentődobást
kell tenni, vagy a próbálkozó lezuhan a tóba.
• Szerzetesek segítsége: a karakterek felhívhatják
magukra a kolostorbeliek figyelmét, ha áldozatot
mutatnak be a helyi isteneknek vagy megforgatják az
imahengereket (DC 12 INTELLIGENCE (RELIGION) próba),
vagy ha kitartóan verik a tóparti gongot (DC 15
STRENGTH vagy DC 10 CHARISMA (PERFORMANCE) próba).
Ekkor egy Megvilágosult Mester telepatikusan
kapcsolatba lép velük, s ha meggyőzik, hogy
szándékaik nemesek, akkor felteleportálja őket.
(Jó időben a kolostor közelében óriás méh hátasokat is
lehet bérelni feljutáshoz, de a mostani viharban a
méhek téli álmot alszanak).

KAPU
Ha a karaktereket nem felteleportálják, a lebegő
kolostor kapujánál meg kell győzniük a kaput őrző
szerzeteseket, hogy méltók a belépésre.
A kapuőr szerzetesek jóakaratú alakok. Kicsit
tesztelgetik a karaktereket, hogy valóban érdemesek-e a
bebocsátásra, de ékesszólás, teológiai eszmefuttatások,
művészeti jártasság, misztikus képességek könnyen
meggyőzik őket.
Ha a játékosok nem bajlódnak a kapuőrökkel, a falon
átmászni vagy beosonni sem nehéz.
TÓBA ZUHANÁS
A tó vize tompítja a zuhanást, sérülést nem okoz, bár a
víz fájdalmasan hideg. A tóban úszkáló telepatikusan
bevésett halrajok még a legbénábbaknak is segítenek
kijutni a partba.
Viszont a tóba zuhanó karakterek 50% eséllyel
elveszítenek valamilyen apró tárgyat vagy tárgyakat, ha
azt nem zárták el különös alapossággal. Mesélőként
dönts, milyen tárgy veszett el, de kulcsfontosságú
felszerelést lehetőleg ne válassz.
Kikecmergés után az átázott karakter erősen didereg,
vacog. Ha a valahogy megszárítják, átmelegítik, nem lesz
semmi baja. Ha a játékosok nem foglalkoznak ezzel, a
karakter elszenved egy kimerültség szintet.

A SZERZETESEK
A szerzetesek kopaszra nyírt, sáfrányszínű palástot
hordó, szélesen mosolygó férfiak és nők. Alapvetően
jámborak és barátságosak, bár az aktuális események
miatt kissé óvatosak a jövevényekkel szemben.
Meggyőződéses pacifisták, akik erőszakhoz
önvédelemből sem folyamodnak, sőt, magát az
elképzelést is szörnyűnek tartják.
Nevek: Amgul, Tungu, Laiki, Kutko, Domba, Andzsi.
A Megvilágosodott Mesterek humanoid, de
elefántfejű bölcsek, akik elérték a lelki tökéletesség
magasabb dimenzióit. Elméjük kollektív ereje tartja
magasban a kolostort, és védelmezi a Gonosztól.
Méltóságteljes, bölcs, higgadt, kevésbeszédű lények.
Bármilyen társalgási szorult helyzetből kivághatják
magukat egy látszólag értelmetlen példabeszéddel vagy
szónoki kérdéssel. Nem bocsátkoznak kicsinyes vitákba.
A Megvilágosodott Mesterek elé nem vezetnek
bárkit, ez különleges audencia. A karaktereket csak
akkor engedik hozzájuk, ha valóban fontos ügyben
járnak, és meggyőzik a szerzeteseket arról, valóban
méltóak erre a megtiszteltetésre.
Nevek: nem használnak. Külső jegyekkel
különböztethetők meg: a lógó fülű, a hatalmas szemű, a
hosszú agyarú, a ráncos bőrű, a vékony testalkatú.
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A KOLOSTORBAN
AGRESSZIÓ
Ha a csapat vagy valamelyik karakter emberkedni
próbál a Megvilágosodott Mesterekkel, vagy komolyabb
ribilliót okozna a Kolostorban, akkor különösebb
teketória nélkül kiteleportálják az agresszorokat a
falakon kívülre. Ha öltek, akkor a Kolostor mellett 30
méterrel a levegőbe teleportálnak (120m zuhanás, 20d6
sérülés). Ha csak botrányosan viselkedtek, akkor a
Kolostor alá 10 méterrel teleportálódnak – ahonnan a
tóba zuhannak (lásd „Tóba zuhanás” fent).

SZELLEMŰZŐ AURA

A SZENT TEKERCS
A tekercsen néhány misztikus rituálé leírása szerepelt.
Az egyikkel le lehet igázni test nélküli lelkeket, a
másikkal el lehet űzni őket. A lelkeket leigázó rituálé
különösen ritka és értékes. De nehéz elvégezni, nagy
misztikus tudás kell hozzá, és csakis az élet és halál
közötti határmezsgye terülteken végezhető el
sikeresen, a szabad ég alatt, a csillagok fényében.
Ha a játékosok segítséget kérnek, és tudnak a
Megvilágosodott Mesterekkel beszélni: esetleg a Falu
temetője lehet ilyen terület.
Ha a Szent Tekercset visszahozzák, a karakterek
elnyerik a kolostor legteljesebb bizalmát.
A SÁRKÁNYCSÁSZÁR SÍRBOLTJÁNAK KINCSEI

A Kolostoron belül mindenhol hímzett imazászlókba,
füstölőkbe és bronzcsengettyűkbe botolhatnak a
látogatók, valamint szörnyűséges faragott
istenszobrokba. Ezek célja távol tartani a gonosz
szellemeket és az ártó démonokat.
Test nélküli gonosz lélek nem tud belépni a falak közé.
Ha egy karaktert már megszállta egy gonosz lélek (pl.
hulladémon vagy pihenő közbeni megszálló), akkor a
szellemnek DC 18 WISDOM mentődobást kell dobnia (ha
nem ismert az értéke: +2), vagy azonnal távozni
kényszerül. Sikeres mentődobás esetén is egy napig úgy
reszket félelmében, hogy semmit sem bír tenni.

PIHENÉS
Ha a karakterek békésen bejutottak a kolostorba, a
szerzetesek biztosítanak nekik szállást szerény kis
szobácskákban. A Szelleműző Aura miatt a kolostorban
nem kell Szellemvilág Hatásra dobni pihenő alatt.

ÚJJÁSZÜLETÉS
Ha egy karakter meghal bárhol a Világ Tetején,
hamarosan reinkarnálódik és megjelenik a Kolostorban.
Lásd a Bevezető szabályait.

NYOMOK ÉS INFORMÁCIÓK
AZ ÉJSÁRKÁNYOKRÓL
A szerzetesek tudják, hogy Glasy Dorlan három napot
töltött a kolsotorban (az Éjsárkányok érkezése utáni 3.
naptól 5. napig).
A varázslónő állítólag megvilágosodást keresni jött
ide, de hamar kiderült, csak a Megvilágosodott
Mesterek misztikus titkait akarta kifürkészni. A
szerzetesek elmagyarázták neki, hogy tévúton jár. A
varázsló egyetlen szó nélkül távozott. Nem sokkal
később vették észre a szerzetesek, hogy egy Szent
Tekercs ezzel együtt nyomtalanul eltűnt a kolostorból.

A kolostorban vannak feljegyzések róla, milyen szent
kincsek tűnhettek el a Sírbolt kincseskamrájából. A két
legfontosabb: a Tízezer Lélek Ékköve és az Idő
Sárkányainak Gyűrűje.
Részleteket csak a Megvilágosodott Mesterek
árulhatnak el a kincsekről, ha a játékosok alaposan
meggyőzik őket megbízhatóságukról.
• A Tízezer Lélek Ékköve. Egy csodás,
ökölnyi smaragd kristály, melybe a
korok során rengeteg ember lelkét
zárták bele, eredetileg azzal a céllal,
hogy bölcsességüket megőrizzék az
utókor számára. Rossz kezekben
nagy veszélyt jelenthet, mivel a
lelkeket megidézve legyőzhetetlen szellemlégióknak
parancsolhat az ékkő ura.
• Az Idő Sárkányainak Gyűrűje ősi ereklye, egymásba
fonódó sárkányokat formázó gyűrű. Állítólag a
mítoszok Sárkánycsászára alkotta. Segítségével az
időt lehet megnyújtani, varázslatok hatását nyújtani.
Ha a társaság már beszélgetett huzamosabban a
faluban Dzsompával a fogadóssal, akkor DC 20
INTELLIGENCE próba segítségével felidézhetik, hogy
ehhez hasonló gyűrű lógott a nyakában, ruhája alatt.
Ha ezután bármikor később beszélgetnek vele, DC
18 INTELLIGENCE próbával jönnek rá, hogy ruhája alatt
ez a gyűrű lóg a nyakában.

A TITKOS MESTER
A Temetőben a karakterek hallhatnak a Tikos Mesterről.
A Megvilágosodott Mesterek ismerik őt jól. A
legveszélyesebb a Tízezer Lélek Ékkövében elzárt lekek
közül a Titkos Mester lelke, egy ősi és sötét
boszorkánymesteré. Ő volt a Csendes Testvériség
alapítója. Állítólag mindig is halhatatlanságra vágyott,
ezért is plántálta a saját lelkét az ékkőbe, míg jobb
megoldást nem talál.
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A RÁKSASZÁK FELHŐPALOTÁJA
Az egyik szerzetes, Gaidzsu (középkorú ember férfi)
valaha a Felhőpalota őre volt, miután egyszer
megnyerte a Macskák Táncát. Sikerült elmenekülnie, és
azóta is bujkál. Levetette eredeti nevét és
személyiségét, és a megvilágosodást kereső
szerzetesnek állt.
Gaidzsu máig is szorong a ráksaszáktól, ezért csak
akkor lép kapcsolatba a karakterekkel, ha azok
nagymértékben elnyerték a kolostor bizalmát, és
meggyőzték a szerzeteseket, hogy teljesen jóravaló,
rátermett emberek.
Ekkor a Felhőpalotáról, az ottani viszonyokról,
szokásokról, a ráksaszákról, őrökről, rabszolgákról, a
Macskák Táncáról sokat tud mesélni. Aktuális
eseményeket nem ismer, évekkel ezelőtt szökött meg.

A VÉGTELEN SZEME
A kolostorban őrzik a Végtelen Szemét, egy ősi és
misztikus tigrisszem-ékkövet. A kő állítólag kulcs egy
távoli és végtelen dimenzióhoz, de hatalma olyan ősi és
alapvető, hogy evilági mágiával még csak ki sem
mutatható.
A Végtelen Szemére régóta vágyik a ráksasza Garand
rádzsa, és a ráksaszák közül Shavistri nagyon sokat
megtenne érte, ha ő ajándékozhatná azt a rádzsának.

AZ ELMETSZETT TORKÚ ISTEN PALOTÁJA AZ ELVESZETT TANONC
A Csendes Testvériség bázisa. Veszélyes alakok: míg a
szerzetesek a békés megvilágosodás útját járják, az ő
erejük a belső sötétségből táplálkozik, aggresszív célokra
fordítják misztikus képességeiket. Gyilkolnak,
kémkednek, embereket rabolnak megbízóik számára.
A Kolostor egyszerű szerzetesei azért is rossz szemmel
néznek rájuk, mert sok kibukott szerzetes-tanonc áll be
közéjük, a könnyebb utat követve. A Megvilágosodott
Mesterek ezt inkább elfogadják a dolgok természetes
rendjének.
Ha szóba került a karakterekkel a Palota és a
Testvériség, hamarosan megkeresi a karaktereket az
egyik Megvilágosodott Mester (az, amelyiknek kicsit
kékes árnyalatú a bőre). Elmondja, hogy az egyik
különösen okos és tehetséges növendékük, Madzsib,
egy-két hete hagyta el a kolostort, hogy a Csendes
Testvériséghez csatlakozzon.
A Megvilágosodott Mester szerint Madzsib döntése
téves volt: a Testvériség útja nem megfelelő neki, és
csak a végzetébe fogja vezetni. Hivatalosan
Megvilágosodott Mesterként egy ilyen ügybe nem
szólhat bele, de ha a karakterek valahogy rávennék
Madzsibot, hogy visszatérjen, azzal elnyerhetnék a
Kolostor és a Mesterek teljes bizalmát és támogatását
bármilyen ügyben.

A Végtelen Szeme

A Végtelen Szemét a Kolostor egyik nagy
imatermében tartják, egy oltár fölött 10 méter
magasban, egy falifülkében, ahol örökké égő gyertyák
világítják meg.
A teremben nap közben mindig előfordul legalább pár
szerzetes, de éjszaka többnyire üres – kivéve talán egy
vagy két, a meditációban végtelenül elmerült szerzetest.
A Végtelen Szemét a Megvilágosodott Mesterek csak
akkor adják át önként a karaktereknek, ha azok nagyonnagyon meggyőzően demonstrálják, hogy valamilyen
elképesztően fontos ügy miatt muszáj azt kiadniuk.
Egyébként ellopni sem elképesztően nehéz feladat, de
ezzel a Kolostor ellenszenvét szerzik meg a karakterek.
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A RÁKSASZÁK
FELHŐPALOTÁJA
EGY MAGAS SZIRT TETEJÉN, A FELHŐK FELÉ NYÚLÓ PALOTÁBAN A
rosszindulatú, dekadens, félisteni hatalmú démoni
Ráksaszák múlatják idejüket.
Kedvenc szórakozásuk a Macskák Tánca, a tigrisek és
fegyvertelen foglyaik között rendezett aréna-harc.

KÖZISMERT A VILÁG TETEJÉN
A Felhőpalotában a félisteni hatalmú ráksaszák élnek.
Gonosz, gyilkos démonok, kedvük szerint játszadoznak
az emberekkel. Akit elkapnak, sosem látják viszont.
Egyes híresztelések szerint önkéntes látogatóikat néha
engedik szabadon sétálni – ki tudja, mi alapján.

FELJUTÁS A FELHŐPALOTÁBA
A magas hegyre meredek, de jól járható ösvény vezet
fel. Ezen a felhők szintje fölé lehet jutni.
A hegy teteje lapos, kényelmes fennsík: a vesztesek
pihenője. A fennsíkon rothadó hullák hevernek,
amelyeken keselyűk, egyéb dögevők lakmároznak, és
rosszarcú helyi hullarablók turkálnak a felszerelésük
közt - a ráksaszákat nem foglalkoztatja a halandók
pitiáner felszerelése.
A fennsík közepén vagy száz méter magas újabb,
függőleges, keskeny, nagyon nehezen mászható szirt
emelkedik a magasba. A szirt tetején kerek teraszokon
terpeszkedik a Felhőpalota, mely több, egymásra
gombamód támaszkodó kupolás épület együttese.
A karakterek megpróbálhatják észrevétlenül
megmászni a magasba vezető meredélyt; vagy
jelezhetnek a fennsíkon található kolomppal. Ekkor a
teraszokról csörlős liften aláereszkedik két őr.
Statisztikái mint Challenge ⅛ GUARD, rövidíjal (+3,
1d6+1). Kb. tíz méter magasan megállnak, és ha
megbizonyosodtak róla, hogy nincs veszély, befejezik
ereszkedésüket. A vendégek érkezésének okát
meghallgatják, majd betessékelik őket a liftbe,
és feljönnek velük a teraszra. Bekísérik őket
a palotába kihallgatásra.

JELENTŐS HELYSZÍNEK
FŐTEREM
A palota legtetején egyetlen, hatalmas, kupolás helyiség
számos terasszal és elfüggönyözött fülkével. A ráksaszák
- jó két tucatnyian - nem élnek magánéletet, mind itt
múlatják az időt: teljes dekadenciában, párnákon
fetrengenek, vízipipákból szívnak bódító füstöt,
egzotikus gyümölcsborokat vedelnek, és félnyers
húsokat rágcsálnak - olykor felismerni bennük egy-két
emberi vagy egyéb humanoid tagot. Olykor fújnak
egymásra.
A ráksaszák teljes mértékben abúzálják a rengeteg,
ágyékkötőre vetkőztetett, kopaszra borotvált
rabszolgájukat (mint Challenge 0 COMMONER):
masszíroztatják, cirógattatják, etettetik magukat,
máskor meg a karmaikkal fenyegetik a szerencsétlen,
kiszolgáltatott embereket. Falba süllyesztett
pódiumokon rabszolgák játszanak zenét vonós és
pengetős hangszereken, hozzá “énekelnek”: olyan,
mintha egy kínai népdalt kevernének bagzó macskák
hangjával. Rendkívül sok benne a félhang, valamint az
idegesítő, kitartott elhajlás.
A teremben az agónia különböző pozícióiba
merevedett, kővé változtatott humanoidok állnak
szobadísz gyanánt. Rajtuk és közöttük elkényeztetett
tressymek - intelligens, szárnyas macskák játszadoznak.
A teremben kilenc, bronzpáncélt, rövidkardot,
lándzsát és pajzsot viselő ember harcos (mint Challenge
⅛ GUARD) járőröz ráérősen, és öt vértezetlen,
rövidkardot viselő ember (szintén GUARD, szolgálaton
kívül) is múlatja az időt.
A fő trónuson ül a raksaszák ura, Garand Rádzsa, egy
hatalmas, tigrisfejű ráksasza. Trónját legyőzött
ellenfeleinek arannyal bevont koponyái ékítik.
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A terem közepe táján egy süllyesztett, vérfoltos
arénaszerűség található. Az aréna felől olykor mély,
torokhangú morgáshallatszik. Az arénát részletesen lásd:
a „Macskák Tánca” részben.

SZOLGASZÁLLÁS ÉS KONYHA
A szállás ablaktalan, dekorálatlan helyiség falba rögzített
láncokkal. Nappal a rabszolgák itt sanyarognak (a
raksaszák éjszakai életmódot folytatnak).
A konyha kerek alapú, a közepén kondérral, húsvágó
pulttal, fűszeres edényekkel. Ideje nagyrészét itt tölti
Sanoru, a yakfolk szakács két őr árgus tekintete alatt.
ŐRÖK SZÁLLÁSA
Az éppen nem szolgálatot adó őrök szállása párnákkal,
vánkosokkal, jófajta ételt és italt tartalmazó asztalokkal,
párnás székekkel, ruhák és páncélok tárolására alkalmas
ládákkal és állványokkal van berendezve.
A harminc őrből általában tíz itt múlatja az időt,
lecsatolt páncélzattal; további öt a főteremben
tartózkodik, fegyverrel az oldalán, de szintén páncél
nélkül. Mintegy tizenöten teljesítenek szolgálatot teljes
vértezetben: négyen a főteraszon, ketten a konyhában,
ketten a Rádzsa oldalán, a többiek a főteremben
szétszóródva.

Dekadens ráksasza

RAKSHASA
Medium fiend, lawful evil
Armor Class 16 (natural armor)
Hit Points 110 (13d8 + 52)
Speed 40 ft.
STR
14 (+2)

DEX
17 (+3)

CON
18 (+4)

JELENTŐS NPC-K
INT
13 (+1)

WIS
16 (+3)

CHA
20 (+5)

Skills Deception +10, Insight +8
Damage Vulnerabilities piercing from magical weapons
wielded by good creatures
Damage Immunities bludgeoning, piercing, and slashing from
nonmagical attacks
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 13
Languages Common, Infernal
Challenge 13 (10,000 XP)
Limited Magic Immunity. The rakshasa is immune to spells of
6th level or lower unless it wishes to be affected. It has
advantage on saving throws against all other spells and
magical effects.
Innate Spellcasting. The rakshasa can innately cast the
following spells, requiring no material components (spell
save DC 18, +10 to hit ):
At will: detect thoughts, disguise self, mage hand, minor
illusion
3/day eacg: charm person, detect magic, invisibility, major
image, suggestion
1/day each: dominate person, fly, plane shift, true seeing

ACTIONS
Multiattack. The rakshasa makes two claw attacks.
Claw. Melee Weapon Attack: +7 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 9 (2d6 + 2) slashing damage, and a target creature is
cursed. While resting, the curse fills the thoughts with
terrible images and dreams. The target gains no benefit from
short or long rests. The curse lasts until lifted with a remove
curse spell or similar magic.

BEYLA, A TOLVAJLÁNY
A tolvajlány a ráksaszák „megbecsült vendége”, a rádzsa
házi kedvence, aki felé rajongó ragaszkodást tettet.
Többnyire a főteremben tölti az időt, mindig Garand
rádzsa közelében.
Beyla vörösesbarna bőrű, éjfekete hajú, kék szemű
tiefling szépség. Testalkata egy párducé, mozgása légies.
Ruházat gyanánt csupán díszes sarut, fátylakat és
ékszereket visel, meg egy vastag, csörgőkkel ékített
selyemövet. Fegyver nem látható nála, ám ha harcra
kerülne sor, széles öve rejtekéből elővesz egy
mérgezett, görbe tőrt.
Részletesebben lásd a „Leszámolás a Tolvajjal” részt.

GARAND RÁDZSA
Jéghideg, fenyegető, kegyetlenséget sugárzó,
máskülönben kiismerhetetlen tigrisfejű monstrum (156
HP-s RAKSHASA). Végtelenül büszke és hiú, a
tiszteletlenségre rosszul reagál, ellentmondást nem tűr.
Ha a csapat vendégként akar viselkedni a palotában,
meg kell vásárolni a jóindulatát [300 gp, vagy
egyenértékű ékszer, varázstárgy], vagy le kell őt
nyűgözni. Ehhez a művészi tehetség, az éles ész és a
bátorság valamilyen kombinációja a kulcs. Meg egy
DC 20 CHARISMA (PERFORMANCE, PERSUASION, INTIMIDATE,
vagy DECEPTION) próba, de csak akkor dobhatnak, ha a
szóvivő játékosok jól adták elő magukat.
Egyéb esetben a karaktereket kipenderítik,
szélsőséges esetben - ha halálosan megsértették a
Rádzsát - megmérettetnek a Macskák Táncán. (Lásd: a
„Macskák Tánca” részben).
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Ne feledjük: a ráksaszák képesek
gondolatolvasásra, és hajlandóak is rá - Garand Rádzsa
is! Átverni ezért igen nehéz. Bármit olvasson azonban a
karakterek fejéből, túlságosan önhitt ahhoz, hogy valódi
fenyegetésnek vegye azt - nem érzi magát veszélyben,
és valószínűleg joggal.
Ha a csapat elnyeri a rokonszenvét, szabadon
mozoghatnak a palotában és élvezhetik annak minden
kényelmét.
A Rádzsa a nyakában hordja a yakok ellopott kincsét,
a Földanya Talizmánját – egy gyémántokkal kirakott,
jáde tülköt. Pontosan tudja, hogy Beyla áhítozik rá képes bármikor a gondolatolvasás varázslatra -, de nem
zavartatja magát. Élvezi, hogy sakkban tarthatja vele a
tolvajlányt.

SHAVISTRI
Egy féltékeny, feketepárducszerű ráksasza-nőstény, aki
fúj (pun intended) Beylára.
Ha a karakterek nagyon tanácstalanok, magához hívja
őket, és dorombolva “utasítja”, hogy cirógassák,
masszírozgassák, meg tegyenek meg mindenféle
feladatot neki, ami egyértelműen alárendeli őket kissé.
Amennyiben a karakterek belemennek a játékba,
hasznos szövetséges lehet Beyla ellen: lásd a
„Leszámolás a Tolvajjal” részt.
Ha a karakterek a bizalmukba fogadják, hajlandó
együttműködni velük és pár kisebb “csínytevésben”
közreműködni; felkínál egy potens altató-mérget, amitől
az amúgyis lusta és aluszékony ráksaszák, és a náluk
gyatrább testalkatú őrök úgy fognak aludni, mint a tej,
ha valahogy sikerül velük megetetni.
Shavistri nem buta, nem fog enni a mérgezett ételből;
számít rá, hogy esetleg ellene is fel akarják használni. Ha
a karakterek túl messze mennek (pl. tömeges rabszolgaszabadítás), akkor ellenük fordul.
A ráksasza segítségének ára is van: a Végtelen
Szemét, a szerzetesek által őrzött tigrisszem ékkövet
akarja, hogy ajándékul adhassa a Rádzsának.

ISKHER
Iskher egy helyi harcos, az őrség tisztje. Izmos, kreol
testén díszes bronzpáncélt visel. Beyla érkezése előtt az
aréna ünnepelt bajnoka volt a maga öt győzelmével.
Nem bánja, hogy a nő megfosztotta őt pozíciójától:
szenvedélyes szerelemre gyúlt iránta.
Ambíciózus és arrogáns férfi. A rádzsával nem
hajlandó nyíltan konfrontálódni, ám ha a csapat felvázol
előtte valamilyen tervet, amelyet élve megúszhat,
megkaphatja Beylát, és elnyerheti a szabadulást a
palotából, meggyőzhető, és hajlandó kockázatot vállalni,
pl. felülbírálni az őrség napi rutinját, vagy leitatja
bajtársait.

ISKHER, GUARD CAPTAIN
Medium humanoid (human), neutral evil
Armor Class 16 (bronze breastplate)
Hit Points 65 (10d8 + 20)
Speed 30 ft.
STR
15 (+2)

DEX
16 (+3)

CON
14 (+2)

INT
14 (+2)

WIS
11 (+0)

CHA
14 (+2)

Saving Throws Str +4, Dex +5, Wis +2
Skills Athletics +4, Deception +4
Senses passive Perception 10
Languages Common
Challenge 2 (450 XP)

ACTIONS
Multiattack. Iskher makes either three melee attacks (two
with scimitar, one with dagger); or two ranges attacks.
Scimitar. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 6 (1d6 + 3) slashing damage.
Dagger. Melee or Ranged Weapon Attack: +5 to hit, reach 5
ft. or range 20/60 ft., one target. Hit: 5 (1d3 + 3) piercing
damage.

REACTIONS
Parry. Iskher adds 2 to his AC against one melee attack that
would hit it. Iskher must see the attacker and must be
wielding a melee weapon.

HULLARABLÓK
Marcona emberek, akik a teraszokról lehajított
vesztesek hulláit fosztogatják. Némi pénzért szívesen
adnak információkat a palotáról.
A hullarablók tudják, hogy a holttestek mindig félig
szétmarcangolva érnek földet a nagyteraszról,
változatos felszerelésben. Fegyver, páncél sohasem volt
náluk, de ezt leszámítva úgy tűnik, a rákszaszák nem
fosztják ki őket. Általában 5-6 pottyan le egyszerre. A
holtakat megvizsgálva kikövetkeztethető, hogy
valamiféle nagymacskák végeztek velük. Az elmúlt
napokban szokatlanul gyakran, naponta érkezett
„termés”.
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SANORU
Főszakács és a rabszolgák „guruja”. Öreg jakember,
őszes bundával, hajlott háttal, mélabús hangulatban. Ő
az egyetlen, akit sohasem kábítanak el, különben nem
tudna főzni; cserébe a falhoz van láncolva a konyhában
is (ahol mindig őrzi két őr), a nappalt pedig a falhoz
láncolva tölti a többi rabszolga társaságában.
Sanoru eredetileg a jaknép hőseként érkezett a
palotába, hogy visszalopja népének a Földanya
Talizmánját, de elbukott. Úgy véli, most vezekel a
bukásáért, és számtalan erkölcstelenségért, amit a
palotában követett el - embereket és jakembereket
főzött félnyersre a ráksaszáknak, nem állt ki az elveiért,
gyáva mód féltette az életét.
A csapat meggyőzheti, hogy tüzelje fel a rabszolgákat,
keverjen hamis kábítószert a rabszolgák ételébe (hogy
megőrizzék éberségüket), vagy hogy keverjen
valamilyen - a karakterek által adott - mérget, altatót a
ráksaszák ételébe.
A karakterek felé egy kérése van: vastag bundájába
rejtve bikafejes pecsétgyűrűt van nála. Azt kéri, vigyék
el anyjának a Szabad Nép barlangjaiba, és mondják el
neki, hogy a fia halott, ne reménykedjen feleslegesen. Ez
meggyőzi róla anyját, hogy a karakterek megbízható
alakok, és szükség esetén kiáll majd mellettük.

SANORU

YIDAM
Yidam egy kisebb természeti védő-szellem, akit a
palotában sanyargatott tigrisek szenvedése vonzott ide.
Teljesen láthatatlan és félénk lény. Érzékelhető DETECT
MAGIC, DETECT EVIL AND GOOD, TRUE SEEING, DETECT
THOUGHTS, SEE INVISIBILITY varázslatokkal vagy druida,
paladin, pap, monk esetében DC 20 WISDOM (INSIGHT)
próbával. Ha megszólítják, telepatikusan kommunikál.
Rokonszenves alakokat esetleg ő maga is megszólít.
Bántja, hogy az aréna tigriseit láncon tartják,
sanyargatják, éheztetik. Azt akarja, hogy a csapat
szabadítsa ki (vagy el) a tigriseket. Ha a karakterek
meggyőzőek, hajlandó manipulálni az állatokat, hogy
egy esetleges Macskák Tánca során azok a karaktereket
ne támadják (vagy, hogy egy specifikus személyt
támadjanak, pl. Beylát).
Megjegyzés: az őrszellemnek nem célja, hogy a
tigrisek élve maradjanak, csak hogy szabaduljanak ki,
küzdhessenek az életükért, és érjen véget szenvedésük.
Ha az őrszellemet megsegítik, ő hálás. Egy darabig
védőszellemként hajlandó követni a társaságot. A játék
során legközelebb, amikor 0 HP-n fejezi be a körét
valamelyik játékos karakter, akkor felgyógyítja
maximális HP-ja felére. A fáradt Yidam ezután elillan a
szellemvilágba.

A MACSKÁK TÁNCA

Large monstrosity (yak folk), neutral good

ACTIONS

A Macskák Tánca a ráksaszák kedvenc szórakozása. Egy
arénaharc, ahol a versenyzőket fegyvertelenül az
arénába helyezik, és kiéhezett, vad tigriseket eresztenek
rájuk. Amelyik versenyző utolsónak marad életben, az a
nyertes, ő jöhet csak ki az arénából. A győztes emberek
csatlakozhatnak a Felhőpalota őrségéhez.
Mióta Beyla megérkezett a Felhőpalotába, sorra nyeri
naponta a Macskák Táncait. Kitűnő reflexeinek és
alattomosságának hála elkerüli a tigriseket és végez a
többi versenyzővel. Élvezi a kegyetlen játékot.
A Macskák Táncára a Felhőpalota bármely lakója vagy
befogadott vendége kihívhat bárki mást – akár a rádzsát
is. Aki visszautasítja, az hatalmasat veszít becsületéből
és tekintélyéből.

Multiattack. Sanoru makes two weapon attacks, only one of
which can be a Horns attack.

AZ ARÉNA

Armor Class 10
Hit Points 60 (8d10 + 16)
Speed 30 ft.
STR
18 (+4)

DEX
11 (+0)

CON
15 (+2)

INT
14 (+2)

WIS
15 (+2)

CHA
14 (+2)

Skills Intimidate +4, Survival +4
Senses passive Perception 12
Languages Common, Yak
Challenge 3 (700 XP)
Large. Sanoru can use weapons made for Large-sized
creatures, dealing double normal weapon damage dice.

Horns. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 9 (2d4 + 4) piercing damage. The target must make
a DC 12 Strength saving throw, or be knocked prone.
Fist. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 7 (1d6 + 4) bludgeoning damage.

A főterem kellős közepében található, kb. 3 méter mély,
és 30 méter átmérőjű (90 láb). Az M06. mellékletben
található az Aréna mini-térképe. Szükség esetén ezen
ceruzával jelölheted, ki hol tartózkodik a Macskák Tánca
alatt.
A padló vérfoltos; közepén egy (el nem reteszelt)
csapóajtó áll, alapesetben csukva. Számos elkenődött
vércsík vezet ide. Alatta tátongó mélység, amelynek
fenekén terül el a Vesztesek Pihenője.
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Az aréna falaiban, a palota padlószintje alatt
kennelek találhatók, amelyben a hat sanyargatott
tigrist tartják. A kenneleket rácsok választják el az
arénától.
A tigriseket hosszú láncokra verték, amelyek általában
falhoz rögzítettek. A Macskák Tánca alatt a láncokat a
tigrisek gondozói – korábbi Aréna győztesek – tartanak a
kennelek mögötti, újabb ráccsal leválasztott
helyiségben. Amikor csak egy versenyző maradt életben,
a láncokon visszarángatják az állatokat a kennelekbe.
Ezekből a hátsó helyiségekből lehet csörlővel a kennelek
rácsait felemelni / leengedni.

A TÁNCREND

Éjszaka aktívak a palotában, de nappal is erős az
őrség. (Lásd az „Őrök Szállása” részben). Esetleg
álcázhatják magukat rabszolgának.
Azt is meg kell oldani, hogy Beyla ne lármázza fel az
őrséget és a rakshasákat.

TIGRISEK SZABADÍTÁSA
A játékosok az aréna mögötti idomár-szobákba
lelépcsőzve eloldhatják a tigrisek láncát és felemelhetik
az őket elzáró rácsokat. A palotában elszabadított éhes,
vad tigrisek komoly figyelemelterelést jelenthetnek. A
káopszban nem nehéz észrevétlenül megkeresni Beylát.
Yidam, az őrszellem is támogathat egy ilyen akciót.

A Macskák Táncának egy kemény szabály van csak.
„Tedd le a páncélod és a fegyvered, menj az arénába, és
ne gyere ki, amíg rajtad kívül más versenyző még él!”
A Macskák Táncának szokásos körülményei:
• Általában 4-5 versenyzőt eresztenek be egyszerre (ha
kell, rabszolgákból pótolják ki a létszámot).
• 6 tigris vadászik rájuk. Általában kb. egyenlően
oszlanak el a versenyzők között.
• A néző ráksaszák távolról varázslatokkal
beavatkoznak, ha unalmas a harc – például ha valaki
lent varázsolni kezd, vagy túl hamar rendeződik a tánc.

RÁKSHASÁK ÉS ŐRÖK KIIKTATÁSA

AZ ELFELEDETT VÖLGY

A rabszolgák általában el vannak kábítva az ételükbe
kevert különleges szerekkel. Sanoru a szakács
meggyőzhető lehet, hogy hagyja el a kábító főzet
adagolását, és segítsen felkelést szervezni a rabszolgák
között. Egy tömeges rabszolga-kitörés jó
figyelemelterelés bármilyen akcióhoz.

Garand rádzsa és Shavistri is tud a Völgy létezéséről,
céljáról, működéséről. A rádzsa tudja, hogyan lehet
leállítani az időcsapdát – de legfeljebb a Macskák Tánca
győztesének, jutalomként árulja el.

LESZÁMOLÁS A TOLVAJJAL
Beyla már napok óta a Felhőpalotában hízeleg a
rádzsának és tetszeleg az aréna-bajnok szerepében.
Célja, hogy megszerezze a a rádzsától valahogy a
Földanya Talizmánját, majd lelépjen.
Nyíltan megtámadni a Felhőpalotában reménytelen, a
ráksaszák azonnal végeznek a garázda játékosokkal.
Garand Rádzsa nem is óhajtja kiadni Beylát
idegeneknek, elképesztően jól szórakozik a tolvajlányon.

BEYLA ELKAPÁSA
A játékosoknak számos lehetősége van, hogy elkapják a
tolvajlányt.

BESURRANÓ AKCIÓ
Meg lehet próbálni észrevétlenül besurranni a
Felhőpalotába, vagy a vendégként bent időzők
megpróbálhatják elkapni Beylát, majd kisurranni.
Lift nélkül a palota alatti 300 láb magas meredélyt
megmászni DC 18 STRENGTH (ATHLETICS) próbákat igényel.

Shavistri, a féltékeny rákshasa esetleg segíthet
rákshasákra és őrökre ható altató méret adni a
játékosoknak a megfelelő szolgálatért cserébe. Sanoru,
a szakács ezt belejuttathatja az őrök és a rákshasák
ételébe.
Iskher a szerelmes őrkapitány is segíthet, ha a
karakterek elhitetik vele, hogy segítenek Beylával együtt
megszökni. Nappal, amikor a ráksaszák alszanak,
elterelheti az őrök figyelmét, leitathatja őket, stb.

RABSZOLGALÁZADÁS

MACSKÁK TÁNCA
Ha már a palota vendégei lettek, a rádzsa befogadta a
társaságot, kihívhatják Beylát a Macskák Táncára. A
rádzsa, az izgalom kedvéért jutalmat kínál a győztesnek:
választhat egy rabszolgát, vagy egy értékes kincset. A
kincs lehet akár a Földanya Talizmánja is, de felkínál
például egy szerencskövet is (+1 minden mentődobásra
és tulajdonság próbára).
Beyla benne van a kihívásban, de megpróbálha
meggyőzni a rádzsát egy feltételről: csak egy versenytző
ellen szeretne kiállni, hiszen nem lenne túl érdekes egy
arénára való harcos, akik mind Beylát támadják. Ha a
játékosok nem győzik meg a rádzsát az ellenkezőjéről,
belemegy Beyla feltételébe. (Továbbra is hat tigrist
eresztenek az arénába).
Persze, a nézőtérről megpróbálhat a többi karakter is
beavatkozni a Táncba. Ha a beavatkozás viszont nem
lopva, észrevétlenül történik, akkor a ráksasza nézők is
beavatkoznak Beyla oldalán, kb. az arányosság elvét
követve a szórakozás érdekében.
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BEYLA AZ ARÉNÁBAN

[6 tigris]

Az arénában Beyla a mészárlást a tigrisekre bízza. Ő csak
védekezik (DODGE) vagy visszavonul (DISENGAGE), bónusz
akcióként minél távolabb húzódik, lehetőleg ellenfelét a
vadak prédájául hagyja. Csak szükség esetén támad.
Beyla öve alatt rejtegeti wyvern-mérges tőrét, és egy
adag tartalék mérget (egy cselekvés újra kenni a
pengét). A tőrt akkor veszi elő, ha HP-ja felét elveszti. A
ráksaszák ezt szórakoztatónak találják, esetleg sima tőrt
behajítanak a többi versenyzőnek is.

BEYLA
Armor Class 15
Hit Points 84 (13d8 + 26)
Speed 40 ft.
DEX
20 (+5)

Armor Class 12
Hit Points 37 (5d10 + 10)
Speed 40 ft.
STR
17 (+3)

DEX
15 (+2)

CON
14 (+2)

INT
3 (-4)

WIS
12 (+1)

CHA
8 (-1)

Skills Perception +3, Stealth +6
Senses darkvision 60 ft; passive Perception 13
Languages Challenge 1 (200 XP)

Medium humanoid (tiefling), neutral evil

STR
11 (+0)

TIGER
Large beast, unaligned

Keen Hearing and Smell. The tiger has advantage on Wisdom
(Perception) checks that rely on hearing or smell.

CON
14 (+2)

INT
12 (+1)

WIS
11 (+0)

CHA
18 (+4)

Saving Throws Dex +8, Int +4
Skills Acrobatics +8, Athletics +3, Perception +3,
Sleight of Hand +8, Stealth +8
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 13
Languages Common, Infernal
Challenge 5 (1,800 XP)
Cunning Action. On each of her turns, Beyla can use Dash,
Disengage or Hide as bonus action.
Evasion. If Beyla is subject to an effect that allows a
Dexterity save for half damage, Beyla takes no damage on a
success, half damage on a failure.
Sneak Attack (1/Turn). Beyla deals 14 (4d6) extra damage
with a weapon attack, if she has advantage on the attack, or if
there is an enemy (e.g. tiger) within 5 feet of the target and
Beyla does not have disadvantage on the attack.

Pounce. If the tiger moves at least 20 feet straight toward a
creature and then hits it with a claw attack on the same turn,
that target must succeed on a DC 13 Strength saving throw, or
be knocked prone. If the target is prone, the tiger can make
one bit attack against it as a bonus action.

ACTIONS
Bite. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 8 (1d10 + 3) piercing damage.
Claw. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 7 (1d8 + 3) slashing damage.

LOOT
A Macskák Táncát megnyerő bajnok megkapja a rádzsa
ígért jutalmát.
Beyla a fekhelye alatt egy erszényben rejtegetett még
1,500 gp értékű ékszereket. A mérgei is értékesek
lehetnek.

Mobility. Beyla does not provoke opportunity attacks from a
creatureshe has attacked this turn. She ignores difficult
terrain while using the Dash action.
Wyvern Poison. Beyla's dagger is poisoned (for 1 hit). The
poison deals 17 (7d6) poison damage on a hit, or half damage
on a successful DC 15 Constitution saving throw.
Beyla has 1 extra dose of poison in her belt, which takes an
action to apply to the dagger.

ACTIONS
Multiattack. Beyla makes three attacks.
Dagger. Melee Weapon Attack: +7 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 7 (1d4 + 5) piercing damage.

REACTIONS
Uncanny Doge. Beyla takes half damage from an attack. She
must see the attacker.
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AZ ELMETSZETT TORKÚ
ISTEN PALOTÁJA
A PALOTA EGY HEGYOLDALBA VÁJT ŐSI, ROMOS, TEMPLOM-ERŐD, A
Csendes Testvérigés misztikus orgyilkos rendjének
főhadiszállása.
A titokzatoskodó Testvériség baljós híre ellenére
kitűnő információ-forrás lehet a karakterek, sok hasznos
dologról tudnak a Világ Tetején.

KÖZISMERT A VILÁG TETEJÉN
Az Elmetszett Torkú Isten Palotáját jól ismerik a Világ
Tetején. Valamiféle veszélyes, titokzatos, elkerülendő
társaság otthona: bérgyilkosok, emberrablók, kémek.
Időnként messze földről érkeznek idegenek, hogy
megbízásokat adjanak nekik.

A CSENDES TESTVÉRISÉGRŐL
A Csendes Testvériség tényleg profi orgyilkosok, kémek,
emberrablók veszedelmes testvérisége.
Nem (csak) köznapi módszereket használnak: különféle
misztikus titkok beavatottjai. Nem egy egyszerű
tolvajcéh ez, hanem a beavatott mesterek által vezetett,
elhivatott, életükre felesküdött hívek szoros csoportja,
akik komplikált rítusok és szokások mögé rejtik el valódi
tanaikat.

SILENT DISCIPLE
Medium humanoid (human), lawful evil
Armor Class 15 (mage armor)
Hit Points 71 (11d8 + 22)
Speed 30 ft.
STR
10 (+0)

DEX
17 (+3)

CON
14 (+2)

INT
15 (+2)

WIS
15 (+2)

CHA
18 (+4)

Skills Arcana +4, Deception +6, Perception +4, Stealth +5
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 14
Languages Common, Infernal
Challenge 3 (700 XP)
Snow Camouflage. A white-cloaked disciple has advantage
on Dexterity (Stealth) checks made to hide in snowy terrain.
Innate Spellcasting. The disciple can innately cast the
following spells, requiring no material components (all spells
cast from 4th-level slots; spell save DC 14, +6 to hit ):
At will: levitate, disguise self, mage armor, minor illusion,
poison spray (2d12)
1/day each: fear, sleep, vampiric touch

ACTIONS
Multiattack. The disciple makes three kukri attacks.
Kukri. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 6 (1d6 + 3) slashing damage.
Dart. Ranged Weapon Attack: +5 to hit, range 20/60 ft., one
target. Hit: 5 (1d4 + 3) piercing damage. The Disciple has 2
poisoned darts, dealing an extra 18 (4d8) poison damage on a
hit (DC 14 Constitution saving throw for half damage).

FAMULUSOK

A Testvériség tagjai egyszerű szerzetes-tanoncként
kezdték, akik a Kolostort hátrahagyva, a megvilágosodás
békés útja helyett lépnek be ide.
A Testvériség tanoncai először szürke csuhát öltenek,
és a Palotában egy életre kiélik duhaj vágyaikat.
Képzésük során fokozatosan a belső sötétség felé
fordulnak, hogy megtalálják lelki békéjüket.
A Testvériség teljes jogú beavatottjai az Elmetszett
Torkú Istennel paktumban álló boszorkánymesterek. A
beavatás során fehér szőrmeköpenyt öltenek, és halálos
átokkal védett papírpecséttel tapasztják le szájukat.
Ekkor szegődik társul a beavatotthoz az Elmetszett
Torkú Isten egyik hű szolgája: egy állati alakot viselő
fehér imp famulus. A néma beavatottak helyett ezek
beszélnek.
A Testvériség vezetői a mesterek (közülük első a
Nagymester). Ők már nem viselnek pecsétet szájukon,
de megszokásból sokszor famulusuk szól helyettük.
Véletlenszerű nevek: Arzen, Chenwa, Ba-Zhen, Dawa,
Yonten, Marron Pu.

Minden beavatottat Istenük egy nemzedékek óta
öröklődő szolgája, egy imp kísér. Ezek szokásos imp
képességekkel rendelkeznek, de minden alakjukban
hófehérek.
Mindegyik egyféle állati alakot ölthet csak magára:
vidra, bagoly, pók, skorpió vagy kígyó alakját. Folyton
állati alakot viselnek, eredeti alakjukat csak akkor öltik
fel, ha gazdájukkal egyedül vannak.
Mivel szájukat gyilkos átkot hordozó papír pecséttel
lezárják, a beavatottak helyett mindig famulusaik
szólnak. Mindegyiknek más és más, kissé félelmetes,
felnőtt emberi hangja van. (A mesterek száján már nincs
pecsét.)

JELENTŐS HELYSZÍNEK
BEJÁRAT
A Palota egy hegy gyomrába vágott ősi, romos
templomerőd. A hegyoldalba faragva titán méretű,
négykarú istenszobor áll, aminek a torkán széles vájat
fut végig. A szobor lábai hatalmas ajtónyílás boltívét
alkotják. Bent teljes sötétség honol.
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A PALOTÁBAN
A Palota termein és folyosóin teljes sötétség honol.
Minden titáni méretekre van tervezve (néhány
szellőzőjárat, egérlyuk, embernyi méretű csak).
A bejárattól az egyetlen tisztán tartott út egyenesen a
Fogadó Terembe vezet, de a termérdek romos, poros
további járaton órákig lehet bolyongani, ha valaki akar
(de nem találni semmi érdekest).

A FOGADÓTEREM
A teremben gigászi trónon egy márványszobor ül. Négy
kezében görbe tőröket tart. Torka fel van vágva,
mellkasán vértócsát formázó aranyborítás található.
A szobor torkán fehér bagoly (az egyik famulus)
üldögél. Mély férfihangon megszólítja a látogatókat,
kikérdezi őket, mit akarnak itt, mit akarnak a Csendes
Testvériségtől.
Ha a játékosok többé-kevésbé elfogadóható választ
adnak, a bagoly kísérőket hív, akik a Nagymester elé
vezetik a karaktereket. (Néhány fehér ruhás,
letapasztott szájú beavatott érkezik famulus állatokkal.
A karakterek fejére bőr zsákokat húznak, és
szándékosan körülményes útvonalon, 15 perc alatt a
földalatti nagyterembe vezetik őket).

A NAGYTEREM
Hatalmas földalatti csarnok, melyet kétméteres
parázstartó bronz tálak világítanak meg. Elfüggönyözött
járatok vezetnek több irányba.
A teremben dolgozik kéttucatnyi tanonc és beavatott,
papír csíkokat áztatnak mandragóra levében, vagy fehér
szőrmét tisztítanak nagy gonddal.
A Nagymester emelvényen álló karszékben ül, vállán
imp famulusával. Kedvtelenül, unatkozva szemléli
környezetét.

A TANONCOK SZÁLLÁSA
A nagyteremtől nem messze van a tanoncok
szálláshelye. Hatalmas közös hálóterem, kisebb
fülkékkel a haladó tanoncoknak. A közös helyiségekben
éjjel-nappal folyik a tivornyázás: lakomázás, italozás,
kéjelgés, szerencsejáték. Mintegy 25 tanonc él jelenleg a
Palotában, ezek közül 5 haladó tanonc.
A tanoncok között él a legújabb, a kolostorból frissen
érkezett Madzsib is.
Ez a szállása Guannak, a beavatásra epekedő, haladó
tanoncnak is.

BÖRTÖN
A bejárható területen található a lépcső vezet le a
Testvériség börtönéhez. A lépcső mellett szunyókál éjjelnappal a letapasztott szemű Vakmester, és a pocakján
pihen fehér vidra famulusa.
A lépcső alatt cellák hosszú sora található, de jelenleg
csak egynek van lakója: Dzsompa, az elrabolt fogadós a
faluból itt raboskodik. Az orgyilkosok majd alkalomadtán
a ráksaszáknak akarják eladni rabszolgának.

JELENTŐS NPC-K
A NAGYMESTER
A testvériség vezetője a Nagymester. Szikár, ősz
vénember, állítólag több mint 100 éve irányítja a
Testvériséget. Unott tekintetű, zsarnokoskodó alak.
Egyedül az ő famulusa viseli mindig eredeti imp alakját.
A Nagymester megszokásból nem szólal meg, rekedtes
hangú famulusa beszél helyette egyes szám első
személyben.
A vakmester tud információval szolgálni Vargóról a
harcosról, valamint a Világ Tetejének legtöbb fontos
lakójáról – a megfelelő díj fejében. Lásd az „Alku a
Nagymesterrel” részt.

A VAKMESTER
A Vakmester pocakos öregember. Mindkét szeme le
van tapasztva ugyanolyan furcsa írásjelekkel telerótt
papír szalagokkal, mint a bevatottak száját takarók.
A Vakmester a foglyok felügyelője. Éjjel-nappal a
börtön lejárata mellett alszik szinte megállás nélkül
(hogy bármilyen vészhelyzetre kipihent legyen). A cellák
kulcsát az övén hordja.
Vidra famulusa a Vakmester pocakján őrködik vagy
lustálkodik. Korrupt, kevéssé lojális imp ez. Lefizethető,
hogy információkat adjon ki a börtönről és a fogolyról.
10 aranyat kér minden egyes kérdésért. Igazat válaszol,
de próbál kitérő válaszokat adni, hogy minél többet
kelljen kérdezni tőle. Esetleg egy nagyobb összegért
(300 gp vagy valamilyen kisebb varázstárgy)
meggyőzhető lehet, hogy aludjon el egy kicsit ő is.

BEAVATOTTAK SZOBÁI
A beavatottak külön, szétszórva található, zárt (és
gyakran rejtett) szobákban élnek. Jelenleg 12 beavatott
van a Palotában, a többi kb. 25 küldetésen jár
világszerte.

TOVÁBBI MESTEREK
A Csendmester, Hamismester, Kánonmester, Kismester,
Látómester és Sétamester jelenleg nem tartózkodik a
Palotában.
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GUAN

MADZSIB
A Testvériség legújabb tanonca alig két hete érkezett a
Lebegő Kolostorból. Kiemelkedően okos, éleslátó és
jólelkű fiatal srác, alig nőtt ki a kamasz korból.
Meglehetősen szabad szellem. Nehezen viselte a
Kolostor szabályozott reguláit, mindent egyformára
változtató szabályait, ezért próbál új utat találni.
A tanoncok nagy szabadságát, a mulatozásokat
nagyon élvezi. Vidám, lelkes srác.
Szíve mélyén talán mégis érzi, de még maga elől is
titkolja, hogy nem való ide. Valójában a Testvériség
regulái még elnyomóbbak, mint a Kolostoré, és Madzsib
igazából egyáltalán nem gyilkos alkat.
Ha a játékosok meg tudják győzni, hogy térjen vissza a
Kolostorba, azzal megszerzik a Kolostor
Megvilágosodott Mestereinek háláját és bizalmát.

GUAN
Fiatal, de már évek óta a Palotában tanuló, kopaszra
borotvált fejű tanonc. Jól halad a képzéssel, nagyon
várja már, hogy elnyerhesse a beavatást. Úgy érzi, ő már
készen áll, igazságtalanul tartják vissza.
Egy gyakorló feladatról egy nappal azután tért vissza a
Palotába, hogy Vargó a harcos távozott onnan (az
Éjsárkányok érkezésének 5. napján). Amikor hallott
Vargó küldetéséről, ezt lehetőségnek látta: ha ő maga
fog végezni a raptoremberek vezérével, ő fogja elnyerni
végre a beavatást!
Egyedül mégsem akart nekivágni az útnak. A
karakterek érkezésében azonban meglátja az esélyt.
• Ha a karakterek alkut kötöttek a Nagymesterrel, és
megtudták mi van Vargóval, akkor a Palotában
felkeresi őket, és felajánlja, hogy segít a csapatnak.
Ha kérdezik, elárulja az indokait.
• Ha a karakterek a Vargóról szóló információk nélkül
távoztak a Palotából, a nyomukba szegődik, és fél
óra múlva megkeresi őket. Felajánlja, hogy elmondja
Vargó küldetésének a lényegét (de azt nem tudja,
hogy ez öngyilkos küldetés), ha a társaság magával
viszi.
Ha magukkal viszik, segít hamar rátalálni az
Elefeledett Völgyre. Éber, segít őrködni, csapdákat
kiszúrni, felderíteni, akadályokat kikerülni. A nyílt harcot
kerüli, ha teheti.
Az Elfeledett Völgyben olyan terveket támogat, ami
számára lehetőséget adna a raptor vezér likvidálására.
Ha a csapat nem áll kötélnek, otthagyja őket, egyedül
próbálkozik (és meghal).

Medium humanoid (human), lawful evil
Armor Class 15 (studded leather armor)
Hit Points 52 (8d8 + 16)
Speed 30 ft.
STR
10 (+0)

DEX
17 (+3)

CON
14 (+2)

INT
11 (+0)

WIS
15 (+2)

CHA
15 (+2)

Skills Arcana +2, Deception +4, Perception +4, Stealth +5
Senses passive Perception 14
Languages Common, Infernal
Challenge 2 (450 XP)

ACTIONS
Multiattack. Guan makes three kukri attacks.
Kukri. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 6 (1d6 + 3) slashing damage.
Dart. Ranged Weapon Attack: +5 to hit, range 20/60 ft., one
target. Hit: 5 (1d4 + 3) piercing damage.

ALKU A NAGYMESTERREL
Ha a csapat el akarja nyerni a Nagymester segítségét,
például érdemi információkat akar megtudni tőle,
először meg kell alkudniuk vele.
Az orgyilkos testvériség segítsége természetesen
megvásárolható. A Nagymester megkéri a segítsége
árát:
• 800 gp pénz vagy ékszer formájában; vagy
• valamilyen nagy jelentőségű helyi ereklye; vagy
• 1 állandó varázstárgy; vagy
• legalább 5 szintnyi varázstekercs; vagy
• 3 más, elhasználódó varázstárgy / ital.
Másik lehetőségként a Nagymester felvet egy
alternatívát is. A Testvériség tanoncainak nagyon fontos
minél többféle érdemes ellenfél harci stílusát
tanulmányoznia. Ha a karakterek teljes csapata
vállalkozik arra, hogy egymás ellen megküzdenek teljes
erőbedobással, visszafogott ütések és szándékos
bénázás nélkül, akkor ezt a bemutatót is elfogadja
fizetségként a Nagymester.
Ha sikerül a Nagymesterrel megalkudni, ő cserébe
állja a szavát (pl. kiad bőséges információkat). Ezen felül
a karaktereket szívesen látja vendégül a Palotában:
kapnak alvófülkéket a Tanoncok Szállásán (itt érdekes
találkozásokra kerülhet sor – meséld le az estét!).
Kapnak élelmet is, szabadon járhatnak-kelhetnek a
Testvériség el-nem-zárt termeiben. Amikor távozni
akarnak, egy beavatott „fejre zsákot” módon kivezeti
őket.
Ha nem tudnak megegyezni, a Nagymester azonnal
kivezetteti a társaságot a Palotából.
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A BEMUTATÓ
Ha bemutató harcot vállal a csapat, arra lehetőleg
azonnal sort kerítenek (hacsak nincsen a társaság
kimerülve, sebesülve – akkor ráér másnap is).
• A harcban minden karakternek részt kell vennie.
• Teljes erőbedobással kell harcolniuk. Persze,
cselező, kiváró támadások elfogadhatóak, de ha a
játékosok csak tettetik a harcot, nem komolyan
csatáznak, a Nagymester azonnal átlát rajtuk.
• A Testvérek 50 láb (15m) átmérőjű kört alkotnak. Ha
egy karakter innen kisodródna, a Testvérek előre
lépve visszalökik – és az „aréna” sugara 5 lábbal
csökken.
• Aki 0 HP-ra kerül, azt a kör végén kihúzzák az
arénából és stabilizálják. (Erről nem szólnak előre,
legfeljebb ha rákérdeznek).
• Ha valaki olyan veszélyes mágiát vetne be, aminek a
közönségre is célpontja lenne, azt COUNTERSPELL
varázslattal semlegesítik.

VARGÓ KÜLDETÉSÉRŐL
Miután megalkudtak, a Nagymester előadja a
részleteket is. A Világ Tetejének északi szélén található
az Elfeledett Völgy, egy igen különös térség. Itt
különösen harcias hüllő-emberek egy törzse él. (Nem
használja a „dinó” vagy „raptor” szavakat).
Bizonyításképen a Nagymester megbízta Vargót, hogy
ölje meg a hüllő-emberek vezérét. Elmondja, hogy ez
valójában öngyilkos küldetés – a bumfordi harcosnak
szerinte nincs esélye túlélni a feladatot.
A VILÁG TETEJÉNEK LAKÓIRÓL
Ha megalkudtak a társasággal, a Nagymester vagy a
beavatottak elég sokat el tudnak árulni a Világ
Tetejének többi fontos szereplőjéről – a Lebegő
Kolostorról, a Ráksaszák Felhőpalotájáról, a Szabad
Nép Barlangjairól, vagy akár a Sárkánycsászár
Sírboltjáról is. Olyan információik is vannak, melyek
nem köztudomásúak (pl. a 17 Tiszteletreméltó Vén
szerepe, a Megvilágosodott Mesterek, a ráksaszák
rabszolgatartó szokásai), de nagy titkokat nem árulnak
el (pl. nem tudnak a titkos sírboltról).

DZSOMPA A FOGADÓS

HÍREK, NYOMOK,
INFORMÁCIÓK ÉS SEGÍTSÉG
A TESTVÉRISÉGRŐL
A Nagymester a Csendes Testvériséget egy ősi, misztikus
rendként írja le, akik „a maguk Csendes munkájával
segítik megkönnyíteni bőkezű patrónusaik életét”.
Igen, olykor „átsegítenek egyeseket ebből az életből
egy másik újjászületésbe”.
Vagy éppen „segítenek elfogni személyeket. Most is
van valaki itt a cellákban… no, de ez nem tartozik a
tisztelt vendégekre.”

AZ ÉJSÁRKÁNYOKRÓL
A Nagymester örömmel elmondja, hogy Vargó a Harcos
náluk járt pár napja. Az ostoba, szemtelen harcos
követelte, hogy vegyék be beavatottként a
Testvériségbe. A Nagymester próbaként egy küldetés
elé állította. Tudja jól, hol van most Vargó… de ennél
többet csak akkor hajlandó mondani, ha a karakterek
megalkudnak a Nagymesterrel.
Halvarról a Papról és a vele kötött kis üzletről
(Dzsompa elfogása) nem beszél a Nagymester.
Megbízóról, megbízásról a Testvériség soha nem ad ki
adatokat.

A Nagymester nem mond többet a foglyukról – szakmai
diszkréció a testvériség egyik szent alapelve.
A Börtön előtt szunyókáló Vakmester famulusából
azonban sok hasznos információ kihúzható. A famulus
még arról is hallott, hogy az egyik Éjsárkány
megbízásából kellett a foglyot elrabolni – de azt nem
tudja, melyik megbízásából, vagy miért. Legjobb esetben
a karakterek akár le is juthatnak börtönbe Dzsompához.

KÉMKEDÉS, ORGYILKOSSÁG
Ha megalkudnak, a Testvériség esetleg elfogad
megbízást a játékosoktól. Az Éjsárkányok ellen ilyen
olcsón nem. De kisebb feladatokra kaphatók lehetnek.
(Ezért a segítségért külön kell fizetniük, ha az eredeti
alkut információ szerzésre használták fel).

FEHÉR ÁLCAKÖPENY
A beavatottak és mesterek mind fehér, prémes
köpönyeget viselnek – ez jetiprémből vagy hópárduc
prémjéből készült öltözék. Segít elrejtőzni havas
környezetben (előny DEXTERITY (STEALTH) próbákra).
Ha a játékosok szereznek egy viszonylag ép nyers
jetibundát (kb. 2 köpeny alapanyaga), cserébe
kaphatnak egy kész köpenyt a tartalékból az
ellátmányos beavatottól.
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A SZABAD NÉP
BARLANGJAI
A BARLANGOKTÓL KILYUGGATOTT HEGY BELSEJÉBEN ÉL A SZABAD
Nép, a jak-emberek klánja. A derék jak-nép szívesen
látja a vendégeket, és ha a játékosok bizonyítják
érdemességüket, szívesen segítenek nekik.

KÖZISMERT A VILÁG TETEJÉN
A Szabad Nép barlangjait mindenki ismeri a Világ
Tetején. A jak-emberek nem zárkóznak el a külvilág elől.
A Falusiak, de még a Csendes Testvériség is sokat
kereskedik velük. A becsületes, de kissé
meggondolatlan, vidám fickókat a legtöbb egyszerű
ember kedveli. A jak sör és a jak kovácsok munkái
mindenfelé elismertek. Hatalmas termetük és erejük
miatt csak felnéznek rájuk.
A Kolostor szerzeteseivel nincs valami jó kapcsolatuk:
azok megvetik a frivol, felszínes életmódot folytató jaknépet, akik a belső értékek helyett folyton csak italoznak
és mulatoznak.

A JAK-EMBEREK
A hatalmas termetű (2 ½ - 3 méteresek) jak-emberek
vidámak, élvezik az életet, az erős italt, a hangos
dalokat, a fizikai-szellemi versengést. A szabadság és
önállóság az alapja mindegyikük életének. A Szabad Nép
tagjai szabadnak születtek, és harciasan meg is óvják
függetlenségüket.
Ugyanakkor a Szabad Nép klánja mélyen összetartó,
egymást segítő jakokból áll. A tisztesség és a becsület
alapvető minden jak-ember számára, ez tetteik fő
mozgató rugója. Az adott szó kötelezi őket, hazudni és
alakoskodni pedig utálnak. Minden cselekedetükben a
becsületük megerősítésére törekszenek: senki ne
mondhassa, hogy egy jak-ember gyáva, kapzsi, vagy
ügyetlen lenne.
Két fő termékük a különlegesen ízletes és erős jak-sör,
melyet a Faluban termesztett hegyvidéki árpából
főznek, és bőségesen fogyasztanak is barlangjaikban; és
kiváló kovácsaik minőségi munkái.

A BARLANGOK
A szabad Nép otthona egy sziklás, meredek, szabálytalan
oldalú magányos hegy. A hegyen rengeteg tágas
barlang található, melyekhez számos kanyargós ösvény
vezet fel. Így a hegy szinte hangyabolynak látszik
távolról. A barlangokat a hegy belsejében kialakított
járatok kötik össze.

A Szabad Nép barlangjai tágas, otthonos termek a
hegy oldalában, nagy nyílásokkal a szabadba. A jakemberek közösségi lények, nemigen szoktak egyedül
maradni, nem ismerik a magánszféra fogalmát.
Szőttesekkel, szalmával, dísztárgyakkal teszik otthonossá
lakjaikat.
A serfőző csarnokok a hegy alsó szintjein találhatóak,
a kovácsműhelyek a csúcs közelében. A kettő között
lakó és élő térként szolgáló nagy barlangok állnak.

ÉRKEZÉS A BARLANGOKBA
A barlangokhoz vezető nyaktörő út némileg
megerőltető nem hegyi népek számára: sikertelen DC 10
STRENGTH (ATHLETICS) vagy DETERITY (ACROBATICS) próba
esetén az utazó elszenved 1d2  d6 sérülést, ahogy
lecsúszik a meredek sziklákról.
A társaságot beengedik a barlangokba, szabadon
beszélhetnek a jak-emberekkel, még szállást is kapnak,
ha kérnek. De amíg nem ismerik meg jobban őket,
óvatosan, kicsit zárkózottan viselkednek velük, mint
minden idegennel.

JAK SÖR
A Szabad Nép különleges terméke a jak sör. Isteni finom
és meglepően erős. Legalább 1 liter sör után hosszú
pihenő alatt +1 HD-t nyer vissza az ivó. Egy esti italozás
után sikeres [DC 10 + 2/liter] CONSTITUTION mentődobást
kell dobni, vagy két napig hátrány jár az italozó komoly
összpontosítást igénylő próbáira és mentőire.
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JELENTŐS NPC-K

HÍREK, NYOMOK,
INFORMÁCIÓK

OGBU A BAJNOK
Ogbu a jak-nép legnagyobb tiszteletnek örvendő
bajnoka, afféle nemhivatalos vezére népének. (Nem
parancsolhat senki a Szabad Nép szülötteinek, de egy
igazán becsületes, tisztelt személy tanácsait illik
megfogadni).
Ogbu mostani „rangját” azután vette át, hogy az
utolsó nagy bajnok, Sanoru távozott a ráksaszák
Felhőpalotájába visszaszerezni a Földanya ellopott
Talizmánját. Sanoru sosem tért vissza.
Az idegenekkel különösen óvatos, de nyíltan, őszintén
beszél velük.

JINPA SERFŐZŐ
A rőt bundájú nőstény a Szabad Nép egyik legjobb
serfőző mestere. Incselkedő, huncut teremtés. Igazán
csak azokat tiszteli, akik isznak vele egy alaposat, és
nem dőlnek ki hamar.

GAMUD FEGYVERKOVÁCS
Az őszes bundájú, vén jak-ember a Szabad Nép
legelismertebb kovács mestere. Munkái valóban párját
ritkítják, különleges mestermunkák. Legjobban sikerült
páncéljai AC-értékére, illetve legjobb fegyvereivel a
támadára és sebzésre +1 nem-mágikus bónusz jár.
Ezeket a mester-munkákat soha nem adja el
idegenekek.

ZORD MARUTHA
Marutha egy idős asszony, a Szabad Nép nagytudású
történelem-tudora, a klán legendáinak és történeteinek
őrzője. A közös ünnepségeken ő kezd el kántálni mindig
egy-egy hősi eposzt a Szabad Nép hőseinek tetteiről.
Marutha Sanoru a bajnok anyja (lásd a „Ráksaszák
Felhőpalotája” fejezetet). Fia nem tért vissza, miután
megpróbálta visszaszerezni a Földanya ellopott
Talizmánját. Marutha azóta különösen magába zárkózó
és zord, csendes jak lett.

KICSI BÓRUS
Bórus egy tejfelesszájú ifjonc, ráadásul mindössze
220cm alacsony. Kis termetét és ifjúságát különös
vakmerőséggel és kérkedéssel pótolja. Szokatlanul
nyitott minden idegen felé, örömmel bulizik velük,
hízeleg neki, ha számítanak rá. Egyszer majd nagy bajnok
akar lenni.

AZ ÉJSÁRKÁNYOKRÓL
Vargó a harcos és Beyla a tolvajlány jártak itt, az
Éjsárkányok érkezésének 3. napján. Közvetlen,
nagyhangú modoruk, versengő természetük hamar
megtetszett a helyieknek, vendégül látták őket az aznapi
hosszú italozós bulijukon. Másnap szétváltak, és tovább
indultak valamerre.
Jinpa a Serfőző töltött több időt Beylával. Ő tudja,
hogy Beylának nagyon felkeltette az érdeklődését,
amikor a Zord Marutha aznap a Föld Anaya
Talizmánjáról regélt. Beyla sokat kérdezgetett utána a
Talizmánról és a Ráksaszákról, könnyen lehet, hogy oda
indult.
Kicsi Bórus együtt bulizott Vargóval. Még
szkandereztek is, a pöttöm kis ember legyőzte többször
Bórust. Bórus tudja, hogy Gamud a Fegyverkovács
éppen a Csendes Testvériség felé indított
fegyverszállítmányról beszélgetett a bulin. Vargó
meghallotta, és sokat faggatta Bórust a Testvériségről. A
besörözött harcos egész este azt bizonygatta Bórusnak,
hogy ő messze jobban ért a gyilkoláshoz, mint a Csendes
Testvériség legnagyobb mesterének mestere, és be is
bizonyítja nekik, hogy lássa lehervadni az önelégült
képüket.

A VILÁG TETEJÉNEK LAKÓIRÓL
A közismert információkon túl az alábbiakat mondhatják
el a jak-emberek.
• A Falusiak derék emberek, ők szállítják az árpát a
Szabad Népnek a sörfőzéshez.
• A Csendes Testvériség elég fura, öldöklő emberekből
áll, de hihetetlen mennyiségű sört vásárolnak
legalább.
• A Lebegő Kolostor szerzetesei karót nyelt, nagyképű,
pipogya alakok, egy kupa sörtől meg egy jakszellentéstől kidőlnének, mint egy oposszum.
• A Ráksaszák gyűlöletes, gonosz, és sajnos elképesztő
hatalmú halhatatlan démonok. Pár száz éve ők
lopták el a Földanya Talizmánját. De jó lenne, ha
valaki jól megverné őket.

MOHIMA, AZ ELVESZETT LÁNY
Mohima, Gamud fegyverkovács lánya, pár napja elindult
ritka sörfőzéshez való különleges fűszernövényeket
gyűjteni a Világ Tetejének kissé távolabbi tájaira. Apja
eléggé aggódik – Mohima tud vigyázni magára, de már
vissza kellett volna térnie.
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SANORU ÉS A FÖLDANYA TALIZMÁNJA
Zord Marutha ismeri a legjobban a Földanya
Talizmánjának történetét.
A Szabad Népet a Földanya formázta sziklából és jakszarból az idők kezdetén. Annyira jól sikerültek, hogy
tisztelete jeleként a Földanya nekik adott egy
gyémántokkal ékesített jáde tülköt. Ebből lehetett a
legjobban sört inni az egész világon. Ez volt a nép
legszentebb szimbóluma.
A gonosz ráksaszák nagyon irigyek voltak a nagyobb
és erősebb Szabad Népre. Szemétségből a ráksaszák
királya egyszer felvette egy jak-ember alakját,
belopakodott a barlangjaikba, és ellopta a tülköt. Óriás
szégyen, és az egész Szabad Nép becsületén esett
csorba, hogy nem tudták ezt megakadályozni.
Azóta is minden nemzedékben a leghatalmasabb jakember bajnok megpróbál eljutni a ráksaszák
Felhőpalotájába, és visszalopni a Talizmánt. Eddig még
egy sem tért vissza.
A legutóbbi ilyen hős Sanoru volt, Zord Marutha fia.
Az asszony azóta is gyászolja, és sajnálja, hogy nem
tudja, hogyan is halt meg fia, hogy a Szabad Nép
eposzaihoz hozzá írhassa Sanoru történetét.

CEMGA ÁRPAMESTER
A Faluban Nyangenle a kalmár tud beszámolni róla,
hogy Ogbu a Bajnok megüzente vele Cemgának az
árpamesternek, hogy jöjjön a Barlangokhoz, mert
valami baj van a legutóbbi árpa-szállítmánnyal. Cemga
azóta sem tért vissza a Faluba.
Ogbu tagadja, hogy bárkit hivatott volna (valójában az
alakváltó Halvar vette fel az alakját), és Jinpa a serfőző
szerint nem volt semmiféle baj az árpával sem.

JUTALMAK
A játékosok elnyerhetik a Szabad Nép bizalmát és háláját
többféle módon is.
• Ha Sanoru pecsétgyűrűjét elhozzák anyjának, és
híreket hoznak neki (az igazat, vagy Sanoru kérése
szerinti füllentést).
• Ha visszaszerzik a Földanya Talizmánját.
• Ha segítenek visszajutni az elveszett Mohimának.
Ilyenkor hálája jeléül a Szabad Nép megnyílik a
társaság felé. Bármikor szívesen látják vendégül őket,
csatlakozhatnak ünnepségeikhez és lakomáikhoz. Zord
Marutha felajánlja gyógyító erejét (amit egyébként
titkol minden idegen elől: egy 7. szintű LIFE CLERIC
gyógyító varázslataival rendelkezik). Gamud a kovács
felajánlja, hogy választhatnak egyet mestermunka
fegyverei és páncéljai gyűjteményéből.
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AZ ELFELEDETT VÖLGY
A KARAKTEREK VARGÓT A HARCOST ÜLDÖZVE AZ ELFELEDETT
Völgybe jutnak, ahol a fogságba esett harcosból kell
kiszedniük az általa elrabolt javak helyét. Ehhez szembe
kell nézniük a völgyet lefedő végtelen időhurokkal,
amely a helyi raptoremberek serege és démon
ellenségeik közötti csatát ismétli újra és újra az
„istenek” eljöveteléig.

KÖZISMERT A VILÁG TETEJÉN
Jóformán semmi nem ismert a Völgyről a Világ
Tetejének többi részében. Tudni, hogy valahol a Világ
Tetejének északi vidékén (nem tudják, pontosan hol)
van egy titkos völgy, amelyet veszélyes mágia véd,
gyilkos szörnyektől hemzseg, és ezért jobb elkerülni.

HÁTTÉR
A völgyet korokkal ezelőtt a ráksaszák hozták létre
katonai kiképző bázisnak.
A völgyben mágiával raptor-szerű dínóembereket
tenyésztettek ki, hogy velük rohanják majd le és igázzák
le a környező vidéket. A Völgyre időtorzító mágiát
helyeztek, így a Völgyben újra és újra ugyanaz az egy
nap folyik. Ez pótolja a kiképzésben elhullott
harcosokat és ellenségeket, és naponta ismétlődő
„gyakorló” csatát tesz lehetővé. A mágia
mellékhatásként az idő gyorsabban telik, ezért minden
állat és növény is gyorsabban növekszik. Ezt mese
közben érzékeltesd út közbeni leírásokkal, apró
jelenetekkel.
A raptorok újra és újra megküzdenek a rájuk törő
démoni hordákkal. Ez mindaddig folytatódik, amíg a
raptorok mesterei, az isteni Raák (a ráksasza torzult
alakja), akiket korok óta nem is láttak, hadba nem hívják
a raptorokat. Ekkor a Völgy időhurka leáll.

A VÖLGY
Zajos, trópusi dzsungel. (A klímát is a ráksasza mágia
tartja fent, a mágia lezárása után hónapok alatt elmúlik).
Magas a páratartalom. Hatalmas fák, minden óriási.
Sokfajta dínó is él itt, főleg növényevők. Gyakoriak a
gyors záporok. Délutánra ködös, párás lesz az levegő.
Az idő gyors múlását egy-egy hirtelen megnövő fával,
állatokkal, vagy épp elhulló lényekkel, kidőlő fákkal is
lehet érzékeltetni.
A völgyben minden eltelt óra 3-nak számít a nap
ciklusa szempontjából: 8 órán át tart csak egy nap. Az
éjszakai pihenők (LONG REST) is 3 hamarabb frissítenek,
és nap közben is 3 hamarabb elfáradnak, elálmosodnak
a karakterek.
A Völgy egyik végéből a másikba 2 valós óra (6
völgybéli óra) eljutni.

A RAPTOROK
A ráksaszák által létrehozott harcos nép. Magukat
„raptor-népnek” nevezik.
Hüllőszerű humanoid alakok. Fejük raptor-szerű,
testük pikkelyes. Két lábon járnak, hosszú farkuk van.
Mindegyiknek más-más dínó vonásai vannak: például
lehet bőr gallérjuk , hát-lemezeik, csontos bütykös
farkuk, vagy apró orr-szarvaik.
A raptorok primitív bennszülöttként élnek. Komplex
érzelmekre képtelenek. Az „istenek” vagy „Raák”
kiválasztott harcos népének tekintik magukat. Napjukat
edzéssel vagy meditatív hüllő-álomban töltik.
Az isteni Raák iránti feltétlen, fanatikus, vak hűség a
vérükbe van kódolva, tökéletesen képtelenek ez ellen
bármit tenni. Amikor a Raák ellenségeivel küzdenek,
vadak és kegyetlenek.

ÚJRARENDEZÉS
Minden éjfélkor a Völgyben az újrarendező
mechanizmus működésbe lép, és eredeti állapotába
állítja a környezetet és a lakókat (mint a Dark City
filmben).
Az újrarendezés zavartalansága érdekében a helyi
növényvilág egy különleges spórát termel, ami elaltat
minden élőlényt a Völgyben. Az ébren lévők DC 17
CONSTITUTION mentődobással tudnak ellenállni, de a már
alvókra automatikusan hat. Az így eltöltött idő minden
esetben teljes LONG RESTNEK minősül.
Ha valaki meghal, a szokásos reinkarnáció helyett (de
ugyanolyan pontlevonással) újjá éled a legközelebbi
újrarendezés során ott, ahol holtteste van. A rendezés
egy órán át tart.
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JELENTŐS HELYSZÍNEK

RAPTOR WARRIOR

(Lásd a térképet a fejezet végén).

Medium humanoid, neutral

RAPTOR FALU
Armor Class 16 (studded leather armor, shield)
Hit Points 52 (8d8 + 16)
Speed 30 ft.
STR
17 (+3)

DEX
15 (+2)

CON
15 (+2)

INT
11 (+0)

WIS
15 (+2)

CHA
11 (+0)

Skills Athletics +5, Perception +4, Survival +4
Senses passive Perception 14
Languages Common, Draconic, Infernal
Challenge 2 (450 XP)
Blood Frenzy. The raptor has advantage on melee attack rolls
while it has less that 27 hit points.

ACTIONS
Multiattack. When a raptor makes a melee attack other than
bite on its turn, it can make a bite attack as a bonus action.
Bite. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 8 (1d10 + 3) piercing damage.
Claws. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 5 (1d4 + 3) slashing damage.
Spear. Melee or Ranged Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft.
or range 20/60 ft., one target. Hit: 6 (1d6 + 3) piercing
damage.

ÉRKEZÉS A VÖLGYBE
A Völgybe vezető utat jól ismeri a Csendes Testvériség
(ideértve Guant is, a becsvágyó ifjú tanoncot). Ha tőlük
kapnak segítséget a karakterek, akkor probléma nélkül
eljutnak a Völgy bejáratáig kb. 5 órás meneteléssel (út
nem vezet ide, így lassabb a haladás).
Ha nincsen ilyen segítségük, nekik kell rátalálni a
Völgy bejáratára a Világ Tetejének úttalan vadonjában. A
térképük alapján kb. 5 óra alatt elérik a Világ Tetejének
északi régióját.
Ekkor a csapat felderítői dobhatnak DC 18 WISDOM
(SURVIVAL), vagy DC 22 WISDOM (PERCEPTION) próbát, hogy
megtalálják a Völgy bejáratát. Ha sikertelen, a próbát
óránként ismételhetik, óránként 2-vel csökkenő
célszám ellen. Sötétedés után hátrány jár a próbára
(hacsak nem látnak nagy távolságra is jól sötétben).
A Völgybe érve pár perc alatt megváltozik a környezet
a fent leírtak szerint. Belépve áttérnek a Völgy saját,
gyorsabban változó napi ciklusára is: itt éppen kora
délelőtt van.
A Völgyben előre haladva a játékosok a Raptor Falu
felé fognak tartani. Kb. félúton a falu felé azonban
összefutnak a vadonban Csipakalival, a küldetésben járó
raptor vadásszal.

A Raptor Falu a Völgy déli harmadában, a Völgy
bejáratához közel (kb. 2 völgyi órányira) fekszik.
Régi romokra épült a település. Féltucatnyi ősi
kőépület romja áll itt (leginkább csak falak).
A romok között délelőttől (mikor a „keltető tóból”
utánpótlás érkezik a faluba) késő délutánig (amikor
csatába indulnak) kb. 200 raptor harcos található,
őrködnek, gyakorlatoznak, meditálnak.
A csata alatt, délutántól estig csak 20-30-an
maradnak a Faluban.
Késő este a csata túlélői visszatérnek, de a másnapi
utánpótlásig csak 60-80 túlélő raptor van a Faluban.
A Falu közepén egy ősi kő emelvényen áll Troq-tar, a
raptorok vezérének trónja. Nem messze tőle, fa
ketrecben raboskodik Vargó a harcos, akit minden
délben feláldoznak az isteneknek.
A falu északi felében áll az istenek oltára. Az oltár
mögött hat méteres emberalakot formáló, omladozó
szobor áll. DC 15 WISDOM (PERCEPTION) próba: a mállott
arcú szobornak tigris feje volt. A talapzaton Infernal
nyelvű felirat: „Nagyurunk, a hatalmas Garand Rádzsa”.

TROQ-TAR
Medium humanoid, neutral
Armor Class 18 (breastplate, shield)
Hit Points 84 (13d8 + 26)
Speed 30 ft.
STR
19 (+4)

DEX
15 (+2)

CON
15 (+2)

INT
11 (+0)

WIS
15 (+2)

CHA
15 (+2)

Saves Con +4, Wis +4
Skills Athletics +5, Insight +4, Perception +4, Religion +4
Senses passive Perception 14
Languages Common, Draconic, Infernal
Challenge 4 (1,100 XP)
Blood Frenzy. Troq-Tar has advantage on melee attack rolls
while he has less that 43 hit points.

ACTIONS
Multiattack. When Troq-Tar makes a melee attack other than
bite on its turn, it can make a bite attack as a bonus action.
Bite. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 10 (1d12 + 4) piercing damage.
Claws. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 7 (1d6 + 4) slashing damage.
Axe. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 8 (1d8 + 4) slashing damage.
Incite Rage. Once creature Troq-Tar sees within 50 feet can
use its reaction to make a melee attack if it can hear Troq-Tar.
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A KELTETŐ TÓ
A Völgy keleti felében, a Raptor Falutól nem messze
kisebb romok között zöldes színű tó található. A tóban
raptoremberek teste várja sztázisban az ébredést a
több méter mély vízben.
Reggelenként innen másznak elő az „utánpótlás”
raptorok. Beléjük táplált emlékeik szerint az ő falujukat
gonosz démonok lerohanták, s figyelmeztetniük kell a
szomszédos falut is. A raptor faluban délelőtt
csatlakoznak az ottani harcosokhoz.

CSATAMEZŐ
Pontosan a Völgy közepén fekszik a csatamező, ahol a
raptor sereg a démoni hordákkal nap mint nap
megütközik.
Délután kezd köd gyülekezni a csatamezőn. Kürtszó
hallatszik. Acsarkodó, óriási pofájú, agyaras, torz puffadt
testű, mutáns démonok hatalmas hordája bukkan elő a
ködből. A raptorok jóval kisebb serege felsorakozik
velük szemben, hogy az isteni Raák parancsára
megütközzenek velük.
A raptorok seregét a túlerő legyűri, hacsak nincs velük
Duwa. Estére Troq-tar visszavonulót fúj, megmaradt
harcosaival visszatér a Faluba. Éjszaka a megmaradt
démonok is elillannak.

MAW DEMON
Medium fiend (demon), chaotic evil
Armor Class 13 (natural armor)
Hit Points 33 (6d8 + 6)
Speed 30 ft.
STR
14 (+2)

DEX
8 (-1)

CON
13 (+1)

DUWA FÉSZKE
A Völgy nyugati peremvidékén található egy T-Rex
fészke. A lényt a raptorok spirituális ősükként tisztelik,
Duwa néven ismerik.
Duwát a Völgy időmágiája elképesztően gyorsan
öregíti. Reggel kel ki a tojásból, délutánra kifejlett
példány, estére végelgyengülésben elpusztul.
A raptorok szeretnék odacsábítani a démonok elleni
csatába: megjelenése különösen jó ómen. Troq-tar, a
vezér tudja is irányítani, így aznap a csatában a raptorok
biztosan nyernek.
Azonban Troq-tar nem ér rá Duwáért menni. Az ifjú
vadászt, Csipakalit küldi el érte. Csipakali beavatkozás
nélkül kora délután ér oda a fészkéhez, a kifejlett Duwa
pedig széttépi.

MATURE DUWA
Huge beast, unaligned
Armor Class 13 (natural armor)
Hit Points 136 (13d12 + 52)
Speed 50 ft.
STR
25 (+7)

DEX
10 (+0)

CON
19 (+4)

INT
2 (-4)

WIS
12 (+1)

CHA
9 (-1)

Skills Perception +4
Senses passive Perception 14
Languages Challenge 8 (3,900 XP)

ACTIONS
INT
5 (-3)

WIS
8 (-1)

CHA
5 (-3)

Damage Resistances cold, fire, lightning
Damage Immunities poison
Condition Immunities charmed, frightened, poisoned
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 9
Languages understands Abyssal (but can't speak)
Challenge 1 (200 XP)
Rampage. When it reduces a creature to 0 hit points with a
melee attack on its turn, the maw demon can take a bonus
action to move up to half its speed and make a bite attacl.

Multiattack. The Duwa makes to attacks: one with its bite
and one with its tails. It can't make both attacks agains the
same target.
Bite. Melee Weapon Attack: +10 to hit, reach 10 ft., one
target. Hit: 33 (4d12 + 7) piercing damage. If the target is a
Medium or small creature, it is grappled (escape DC 17). Until
this grapple ends, the target is restrained, and the Duwa can't
bit another target.
Tail. Melee Weapon Attack: +10 to hit, reach 10 ft., one
target. Hit: 20 (3d8 + 7) bludgeoning damage.

Reggel a frissen kikelt Duwa fióka harcban
veszélytelen.
Délelőtt Duwának növendékként 68 HP-ja van csak,
½ sebzést okoz, és hátránnyal támad.

ACTIONS
Bite. Melee Weapon Attack: +4 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 11 (2d8 + 2) piercing damage.
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A ZIKKURAT
A Völgy északi végében egy hegy egyik oldala kisebb,
lépcsőzetes, teraszos piramis formára van faragva. Csak
ebből az irányból, tátongó kapunyílásán keresztül lehet
bejutni.
Bejárat: a villámcsapda
A bejárat két oldalán egy-egy ráksasza szobor áll, egy
párducfejű nőstény (Shavistri) és egy tigrisfejű férfi
(Garand rádzsa) formájában. Szigorú tekintetükkel
mintha lenézve vizslatnák a hivatlan betolakodókat.
Ha bárki 30 láb közeléségbe ér a bejárathoz, a szobrok
fejüket a behatoló felé fordítják, kérdést tesznek fel
Common nyelven: “Ki küldött?”. A helyes válasz
„Garand Rádzsa”.
Minden más válaszra, vagy ha válasz nélkül közelebb
próbál lépni bármelyik behatoló, villám csap le az
égből. A villám 20’ átmérőjű körben sebez, úgy, hogy a
villámot kiváltó személy mellett a legtöbb behatoló
benne legyen. A villám 6d6 + 20 sebzést okoz, sikeres DC
17 DEXTERITY mentődobás felezi a sebzést. Fémvértet
viselők hátránnyal dobják a mentődobást.
Villámlás után egy perc múlva töltődik újra a mágia.
Távozó személyek nem váltják ki, csak befelé igyekvők.
DC 15 próba DISPEL MAGIC használatával egy percre
deaktiválja a csapdát.
A Zigguratban
Az épület belseje (a hegy barlangja) egyetlen, 50 láb
széles helyiség. A szentély közepén egy többarcú
ráksasza szobor áll a Völgy makettje felett. Kezeiből
folyamatosan homok pereg le a makettre, ami éjfélre
temeti teljesen be azt. Ez jelképezi az átrendező mágiát.
DETECT MAGIC segítségével TRANSMUTATION és EVOCATION
mágiát érezni az egész teremből. (Ez a Völgyön ülő
időmágia fókuszpontja). A mágia átütő erejű, DISPEL
MAGIC varázslattal nem semlegesíthető.
A falakon piktogrammok mesélik el a raptoremberek
teremtését és funkcióját, Infernal nyelvű feliratokkal. A
falak tüzetes átolvasása 2 órát vesz igénybe. A falakra
felírták a kiképzés (az időcsapda) leállításának módját
is: az „Istenek nyelvén” (Infernal nyelven) közölni kell a
Raptor nép vezérével, hogy a kiképzés véget ért, és
hadba kell vonulniuk. Ez leállítja a Völgyön ülő varázst.
Ne felejtsük el, hogy pl.: COMPREHEND LANGUAGES
varázslattal csak olvasni lehet, beszélni nem az Infernal
nyelvet. Ahhoz, hogy a fentieket megoldják, legalább a
fenti néhány modatot Infernal nyelven be kell magolni,
ha egyik karakter sem beszéli a nyelvet.

JELENTŐS NPC-K
TROQ-TAR VEZÉR
A raptor nép vezetője. Két méternél is magasabb
termetű, csupa sebhely, izmos harcos. Testéből
mindenfelé csontos tüskék merednek elő. Hatalmas
karmai vannak.
Erős, határozott, szigorú vezető. Csak az erőt tiszteli.
Állítólag Duwa véréből teremtették. Az isteni Raák
megingathatatlan híve.
Idegenekkel bizalmatlan, de nem feltétlenül
ellenséges.
• Ha például hajlandóak a raptoroknak segíteni a
démonok elleni harcban, szívesen látja őket.
• Szintén megbízik a karakterekben, ha segítenek
Csipakalinak befogni Duwát, hogy Troq-tar a bestián
lovagolva vezethesse a csatát.
Ha kezd megbízni a társaságban, szívesen mesél nekik
a raptorok ősi legendáiról, szokásairól, harcairól.
Vargó a harcos nemrég megtámadta Troq-tart. A
raptorok leverték, elfogták, ketrecbe zárták. Troq-tar
délben feládlozza Vargót az istenek oltárán, kitépi a
szívét. (Aztán másnap is, és másnap, és másnap...)
Eszébe sincs kiadni őt bárkinek is – hacsak valami
nagyon nagy szolgálattal meg nem győzik.

CSIPAKALI A VADÁSZ
Fiatal raptor. Kaméleon-szerű bőrével kiváló
rejtőzködő, vadász. Troq-tar őt bízza meg a szent
küldetéssel, hogy foglya el és vezesse a csatatérhez
Duwát.
Csipakali reggel felébred Duwa fészke közelében az
erdőben (ahol előző délután meghalt), de nem látja még
a bestiát. Elindul az erdőben keresgélni. Délelőtt
összefut a Völgybe érkező karakterekkel. A Common
nyelv furcsa változatát használja, de természetes
mágikus tehetségének hála hamar megérti a
karaktereket. Mesél nekik szent küldetéséről. Ha azok
felkínálják a segítségüket, örömmel veszi. Egyébként az
útjára indul, tovább keres.
Délután talál rá a Duwa fészkére. A kifejlett Duwa
ellen esélye sincs. Az egy darabig üldözi az erdőben,
majd szétmarcangolja a vadászt.
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VARGÓ A HARCOS
Vargó nagydarab, izmos, életteli harcos – volt. Mióta a
raptorok fogságában van, teste egy merő zúzódás, seb
és sebhely, csontjai összetörtek. Ágyékkötőre
vetkőztették, testét alvadt vér borítja. 1 HP-n van, 0 HIT
DICE-a, 4 szintnyi kimerültségtől szenved, és a
folyamatos kínoktól alig van magánál.
Gyűlöli az életét: napról napra feltámad (a
ketrecében), csak hogy sok órányi szenvedés után újra
feláldozzák (fájdalmasan, szíve kitépésével). Egyetlen
vágya, hogy végre örökre békében nyugodhasson.
A játékos karaktertől ellopott családi pecsétgyűrűt
elfogása előtt elásta (a csatatéren, egy furcsa alakú
szikla alá). Nem hajlandó elmondani, hol van a gyűrű,
hacsak nem segítik hozzá az örök halálhoz. Megesküszik,
hogy ha végre békében nyugodhat, és a játékosok
megidézik szellemét, elmondja, hol a gyűrű.
Mielőtt elfogták, felderítette a Völgyet. Látta a
Zikkuratot, és rájött, hogy az az időmágia kulcsa. Ha a
karakterek beleegyeznek, hogy próbálják elhozni az ő
végső halálát, Vargó elmondja, hogy a zikkuratnál
próbálhatják feloldani őt az újjászületés alól.

LESZÁMOLÁS A HARCOSSAL
Nem kell, már elég csúnyán elbánt vele a sors.

A KALAND MEGOLDÁSA
AZ IDŐHUROK FELOLDÁSA
A Zikkuratban van leírva, hogyan oldható fel az
időhurok a Völgyön. Galand Rádzsa a Felhőpalotában
szintén tudja a titkot, de belőle nehéz ezt kiszedni.
A megoldás: Infernal nyelven ki kell jelenteni Troqtarnak, hogy véget ért a kiképzés, és ideje a raptoroknak
hadba vonulniuk. Ez feloldja az időhurkot. A raptorok
elkezdenek készülődni, hogy hamarosan előjöjjenek a
Völgyből, és elkezdjenek hódítani a környező régiókban
– de ez már másik történet. Az újjászületések
abbamaradnak, Vargó megszabadult.
Ha egyik karakter vagy famulusa sem beszél infernal
nyelven:
• A Felhőpalotában a ráksaszákkal meg lehet egyezni,
hogy lefordítsák a kulcsmondatot közös nyelvről
infernalra.
• A Lebegő Kolostorban van olyan szerzetes, aki beszél
infernal nyelven.
• Az Elmetszett Torkú Isten palotájában a beavatottak
nagy része, és persze a fehér impek is beszélik a
nyelvet.

VARGÓ HOLTTESTÉNEK KIMENTÉSE
Vargó nem tudja, de ha a holttestét és a szívét is
kiviszik a Völgyből, mielőtt az Újrarendezés soráán
feléledne, szintén elnyeri az örök halált.
VARGÓ SZELLEMÉNEK KIKÉRDEZÉSE
A karakterek használhatnak SPEAK WITH DEAD varázslatot,
vagy megkérhetik például a Vörössüveges Szerzetest a
Falu közelében, hogy idézze meg Vargó szellemét, ha
meghalt.
Vargó szelleme csak akkor hajlandó elmondani, hol a
gyűrű, ha valóban elnyerte az örök halált.

ELMEOLVASÁS - BÁJOLÁS
Meg lehet próbálni a még élő Vargót elbájolni vagy
gondolataiban olvasni. Sajnos a kínok közt megzakkant
Vargó maga nem nagyon emlékszik, hol is van a gyűrű.
Annyi rémlik neki, ahogy elkaparja a földbe… de hogy
hol?
A halálával szelleme megtisztul a kínoktól, akkor
visszaemlékszik mindenre.

VARGÓ KIMENEKÍTÉSE
Ha a játékosok eléggé feltérképezték a Völgy
működését, megpróbálhatják kiszabadítani az élő
Vargót. Erre akkor van a legjobb esélyük, amikor
viszonylag kevesen vannak a Raptor faluban, de Vargó
már-még életben van: kora hajnalban. Ekkor kevesebb
az őr, így a játékosoknak van esélye be- és kilopakodni –
de így sem könnyű feladat.
Reggeltől már több száz harcos van a Faluban (amikor
a keltető tóból megérkezik az utánpótlás), lényegében
reménytelen észrevétlenül bejutni és Vargót kijuttatni.
Délben feláldozzák Vargót, és csak éjfélkor éled újjá.
Ha Vargót sikerül kimenekíteni, és a Völgyön kívül
kezd felépülni, elmondja, hol ásta el a gyűrűt.

DUWA BEFOGÁSA
Ha a karakterek kikémlelik
Duwa fészkét, rájöhetnek
napi életciklusára. Akár
magukban, akár Csipakali
segítségével, ha reggel/kora
délelőtt befogják Duwát, nem
lehetetlen a dolguk.
Cserébe Duwáért, Troq-tar
meggyőzhető lehet, hogy adja
át az áldozatnak szánt
harcost.
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NORMÁLIS NAPIREND

A VÖLGY VÁZLATOS TÉRKÉPE

REGGEL
• Csipakali szent küldetésére indul, hogy befogja
Duwát
• Az utánpótlás kikel a Keltető Tónál és átvonulnak a
Raptor Faluba
• Duwa kikel a tojásból

DÉLELŐTT
• Csipakali összefuthat az érkező karakterekkel a
Völgy déli határvidékén
• Duwa növendék dinó
• A Raptor Faluban a harcosok gyakorlatoznak,
készülődnek.

DÉL
• Vargót feláldozzák
• Duwa eléri teljes méretét

DÉLUTÁN
• Csipakali rátalál Duwára. Duwa üldözi, majd
szétmarcangolja.
• A Raptor Faluban a harcosok felkészülnek a csatára.
Késő délután kivonulnak a csatatérre.
• Délutántól a csatatér elkezd ködbe borulni. Késő
délután megszólal a kürtszó, megjelennek a
démonok.

ESTE
• Duwa végelgyengülésben kimúlik.
• A Csata lassan véget ér. A raptorok vesztésre állnak a
túlerő ellen. Troq-tar visszavonulót rendel el, a
sereg maradéka visszatér a Raptor Faluba.

ÉJSZAKA
• A Démonok maradéka felszívódik.
• Éjfélkor megtörténik az Újjárendezés. Vargó feléled
a ketrecében. Duwa tojása megjelenik. A
Zikkuratban eltűnik az aznap lepergett homok. A fák,
a táj, az állatok átrendeződnek.

LESZÁMOLÁS A VILÁG TETEJÉN  AZ ELFELEDETT VÖLGY

48

RÉSZLEGES SIKER

VÉ G E
A JÁTÉK A VERSENYNAP VÉGÉIG TART. MÉG HA A KARAKTEREKNEK
nem is sikerült mind a négy Éjsárkánnyal elbánniuk,
este 19.00 óra után az első adandó alkalommal, amikor
a társaság nincsen valamilyen akció jelenet közben,
legkésőbb 19.30 órakor, a játék véget ér.
Ha a negyedik Éjsárkányt is sikerült a társaságnak
elintéznie este 18.30 előtt, akkor előbb meséld be a be
az „Elveszett Kincs” jelenetet a „További Találkozások”
fejezetből, mielőtt véget érne a játék.
Ha este 18.30 után sikerült a negyedik Éjsárkányt is
elintézniük, a játék rögtön véget ér.

A GARUDA MADÁR
A karakterek sorozatos mennydörgésekre lesznek
figyelmesek. A Világ Tetejének égboltján, a viharfelhők
közül egyszer csak előbukkan egy titáni méretű
sasmadár. Az égbolt nagyobbik felét betakarja.
Valószínűleg mérföldnyi szárnyfesztávolsága lehet.
Tollazata arany és vakító fehér színben pompázik.
Minden egyes szárnycsapása után újabb mennydörgés
visszhangzik végig a hegyek között. Végül a gigantikus
madár lágyan leereszkedik egy magasabb hegycsúcs
tetejére.

Ha a társaságnak nem sikerült elbánnia mind a négy
Éjsárkánnyal, nem teljes a sikerük. A Garuda madár
sorra leereszkedik a megmaradt Éjsárkányok
közelében, és óvatos szárnymozdulatokkal a hátára
engedi megidézőit.
A karakterek nem láthatják a madár hátán
elhelyezkedő apró Éjsárkányokat, de el tudják képzelni.
Ha meg is próbálnak a lehető leggyorsabban a Garuda
után eredni, nem elég gyorsak. Ahogy az utolsó
Éjsárkány is elhelyezkedik rajta, a madár mennydörgő
szárnycsapásokkal a levegőbe emelkedik, és a tomboló
viharon keresztül biztos szárnycsapásokkal indul meg
nyugat felé.
Az Éjsárkányok közül néhánynak megint sikerült
meglógnia a karakterek elől! Nem számít. A Világ Teteje
megmutatta: el lehet bánni az Éjsárkányokkal is. A
karakterek sokat tudnak róluk, utol fogják érni őket,
előbb vagy utóbb. Ha valahogy sikerül a Világ Tetejének
káoszát legyűrve valaha is visszajutniuk a nyugati
királyságokba. De ez már egy másik történet…

TELJES SIKER
Ha a társaságnak sikerült elbánnia (elfognia, megölnie)
mind a négy Éjsárkányt, teljes sikert arattak. A Garuda
madár körbe néz, majd aranyló tóra emlékeztető
szemeit a játékos karakterekre szegezi néhány mérföld
távolságból.
Itt a lehetőség magatok mögött hagyni a Világ
Tetejét, és visszatérni a nyugati királyságok ismert
földjére. A Garuda szárnyát kinyújtja elétek a földre, és
pár perces sétával felkapaszkodhattok a hátára. A puha,
meleg tollak erdejében kényelmesen elhelyezkedhetnek
a karakterek, majd a Garuda határozott
szárnycsapásokkal megindul otthonuk felé.
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TOVÁBBI TALÁLKOZÁSOK
A KALAND EDDIGI RÉSZÉBEN MEGTALÁLHATÓAK A VILÁG TETEJÉNEK
fix találkozásai: a hét fő helyszín leírása, és a négy
Éjsárkánnyal kapcsolatos találkozások.
Ebben a fejezetben néhány kiegészítő jelenetet
találsz, melyek véletlenszerűen színesíthetik a
karakterek kalandjait, vagy (bónusz versenypontokért)
kissé késleltethetik őket, ha túl gyorsan haladtak.

VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK
Ahogyan az a bevezetőben is szerepel: minden megtett
út (vagy a vadonban töltött néhány óra) során dobj d20szal. Ha az eredmény 16 vagy magasabb, a társaság
beleszalad valamilyen különleges eseménybe.
Az alábbi listáról dobj véletlenszerűen a találkozás
meghatározásához. Ha pont ugyanazt a találkozást
dobod, melyet már meséltél korábban, nincs találkozás.
Ha ugyanolyan kategóriájú találkozást dobsz, melyet
legutóbb meséltél, akkor egyszer dobj újra.
Ha a játékosok elkezdenek aktívan keresni egy adott
találkozást a Világ Tetején (például: Mohimát, az
elveszett jak-lányt, vagy jetiket), akkor a következő
alkalommal, amikor a véletlen találkozások listáról
dobnál, automatikusan a keresett találkozás következik
50% eséllyel, 50% eséllyel dobj szokás szerint a listáról.

VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK
d20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Találkozás
Harc: jeti portya
Harc: szélparipák vágtája
Harc: fagymanók hídja
Harc: hulladémon
Időjárás: hófúvás
Időjárás: lavinaveszély
Időjárás: tejköd
Időjárás: orkán
Utazó: vándorkereskedő
Utazó: filozófus
Utazó: akupunktúrás gyógyító
Utazó: koldus
Érdekesség: alvó isten
Érdekesség: a Harmónia Mantrája
Érdekesség: szivárványfestők
Érdekesség: ködleányok
Egyéb: párducok és a jak
Egyéb: vidra-pihenő
Egyéb: a bosszantó vénember
Egyéb: rossz pénz

HARC: JETI PORTYA
A csapat éppen egy hegyoldalba vájt ösvényen halad.
Az ösvény 10 láb széles. A hegyoldal szinte függőleges:
balra magasba nyúló sziklafal, jobbra szakadék. Hófúvás
miatt a látótávolság kb. 20 láb. Az esemény kezdetén, ha
a játékosok nem kötöttek ki mást kifejezetten utazás
esetére, egymástól 10-10 láb távolságra vonulnak.
Az úton [játékosok száma – 1] jeti áll lesben: a
sziklafalba kapaszkodnak. A csapat alájuk ér, mire
észrevehetik őket. Dobj a jetiknek közös rejtőzést (+3),
előnnyel. Amelyik karakter PASSIVE PERCEPTION-je kisebb,
az első körben meglepett.
A jetik beugrálnak a karakterek közé. A
páncélozatlanabb célpontokat támadják. Ha egy
karakter az út szélére kerül, megpróbálják lelökni. A 0
HP-ra került karaktereket is lehajítják. A lezuhanók
meghalnak, széttépik őket a lent várakozó jetik.
Ha a jetik felét legyőzték, a többi menekülni próbál. A
jetik megnyúzhatók.

YETI
Large monstrosity, chaotic evil
Armor Class 12 (natural armor)
Hit Points 51 (6d10 + 18)
Speed 40 ft., climb 40 ft.
STR
18 (+4)

DEX
13 (+1)

CON
16 (+3)

INT
8 (-1)

WIS
12(+1)

CHA
7 (-2)

Skills Perception +3, Stealth +3
Damage Immunities cold
Senses darkvision 60 ft, passive Perception 13
Languages Yeti
Challenge 3 (700 XP)
Fear of Fire. If the yeti takes fire damage, it has disadvantage
on attack rolls and ability checks until the end of its next turn.
Keen Smell. The yeti has advantage on Wisdom (Perception)
checks that rely on smell.
Snow Camouflage. The yeti has advantage on Dexterity
(Stealth ) checks made to hide in snowy terrain.

ACTIONS
Multiattack. The yeti can use its Chilling Gaze and makes two
claw attacks.
Claw. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 7 (1d6 + 4) slashing damage plus 3 (1d6) cold damage.
Chilling Gaze. The yeti targets one creature it can see within
30 feet of it. If the target can see the yeti, the target must
succeed on a DC 13 Constitution saving throw against this
magic or take 10 (3d6) cold damage and then be paralyzed for
1 minute, unless it is immune to cold damage. The target can
repeat the saving throw at the end of each of its turns,
ending the effect on itself on a success. Once the target
makes a succesful saving throw, it is immune to the Chilling
Gaze of all yetis for 1 hour.
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HARC: SZÉLPARIPÁK VÁGTÁJA

HARC: FAGYMANÓK HÍDJA

A társaság hóborította, sík terepen vág át, kemény
hófúvásban. Előre dőlve, arcukat takarva tudnak csak
haladni. A látótávolság kb. 50 láb, a szél vadul süvít.
Az égből [játékosok száma] szélparipa csap le. A
sápadtan derengő sörényű, parázsszemű fenevadak
fagyott emberhússal szeretnek táplálkozni.
A karakterek ugyanekkor egy hóborította, befagyott
tó jégtükrére tévedtek – a jég pedig repedezni kezd
alattuk. A tó 100 láb átmérőjű, a leghátul haladó
karakter 15 lábnyit haladt már a tó jegén. A hó borította
táj nehéz terep.
Ha bárkit földre esik, a jég 50% eséllyel beszakad
alatta. Ha bárki beszakadt rész mellett kezdi a körét,
vagy ilyen területre lép, az is 50% eséllyel beszakad.
Aki a körét jeges vízben fejezi be, DC 10 CONSTITUTION
mentőt kell dobnia, vagy elszenved 1d6 fagy sebzést, és
minden 6 fagysebzés után egy kimerültség szintet.
Ha valaki jeges vízben kezdi a körét vagy körében
vízbe kerül, DC 10 STRENGTH (ATHLETICS) próbát kell
tennie, vagy elmerül.
Jég alá merült karaktrer cselekvésként úszhat ki.
Ehhez DC 15 WISDOM (PERCEPTION) és DC 15 STRENGTH
(ATHLETICS) próbát is kell tennie.
A vízből jégre kimászni DC 12 DEXTERITY (ACROBATICS)
próbát igényel, és a jég újra beszakadhat.
A paripák próbálják a karaktereket a tó felett tartani,
és jeges vízben fagyasztani. A súlyos sérültek
elmenekülnek; ha a csapat felére fogyott, a többi is.

WIND HORSE
Large monstrosity, chaotic evil

DEX
17 (+3)

CON
14 (+2)

FROST DWARFLING
Small fey, chaotic evil
Armor Class 13 (natural armor)
Hit Points 45 (6d6 + 24)
Speed 25 ft., fly 25 ft.
STR
18 (+4)

Armor Class 13
Hit Points 30 (4d10 + 8)
Speed 40 ft., fly 50 ft.
STR
16 (+3)

A társaság egy 120’ mély (12d6), 100’ széles
szakadékhoz ér, mely balra és jobbra is elnyúlik,
ameddig a szem ellát. A híd felett robosztus kötelekről
lógó gerendahíd vezet át. A híd 10’ széles, a szélén kötél
korláttal. A tartó kötelek karnyi vastagok. A kaotikus
időjárásban a gerendákat és a kötelet jég borította be,
és a híd finoman lengedezik a szélben.
Ha a hídon egyenként próbálnak a karakterek átkelni,
az gond nélkül elbírja őket.
Ha egyszerre 3 vagy több karakter is a hídra lép
azonban, az eljegesedett kötelek hangosan recsegniropogni kezdenek, és sorra pattannak el. Egy kör után a
híd súlyosan imbolyog, két kör után leszakad.
Mikor az utolsó karakter(ek) próbálnak átkelni a
hídon, a híd alól [játékosok száma-2] fagymanó röppen
elő a szelek szárnyán, amint valaki pont a híd közepén
van. Két manó a hídon álló(ka)t támadja; a többi a már
átjutott karaktereket.
A fagymanók ezüst szakállú, méteres kis ráncos
alakok. Túlméretezett, jégből faragott csizmát viselnek,
lánccal összekötött két sarlópengét lóbálnak.
Csizmájukkal a szél hátán futkároznak. Kegyetlenek és
vérszomjasak. Ha egy valakit le tudnak ütni, azt
felkapják, és mind elszaladnak vele a szakadék mélyére.

INT
6 (-2)

WIS
12(+1)

CHA
7 (-2)

Skills Acrobatics +5
Damage Resistances cold, lightning
Senses passive Perception 11
Languages Challenge 1 (200 XP)

DEX
13 (+1)

CON
18 (+4)

INT
8 (-1)

WIS
12(+1)

CHA
7 (-2)

Skills Athletics +6, Perception +3
Senses darkvision 60 ft, passive Perception 13
Languages Common, Sylvan
Challenge 3 (700 XP)
Ringing Boots. The Dwarfling has disadvantage on Dexterity
(Stealth) checks to move silently.
Outsize Strength. For purposes of grappling, wielding
weapons and lifting weights, the Dwarfling is considered
Medium-sized.

ACTIONS

ACTIONS

Hooves. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 13 (3d6 +3) bludegeoning damage, and the target
creature must succeed on a DC 13 Strength saving throw, or
be knocked prone.

Multiattack. The dwarfling can make three attacks with its
kusarigama.

Wind Breath. The horse blows a gust of wind in a 50-feet
cone. All creatures in the area, other than wind horses, must
make a DC 13 Strength saving throw, or be pushed up to 30
feet.

Kusarigama. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 10 ft.,
one target. Hit: 9 (2d4 + 4) slashing damage.
Icy Kick. The dwarfling moves up to its speed to a creature it
can see and kicks with its ice boots. The target must succeed
on a DC 14 Dexterity saving throw or take 20 (3d10 + 4)
bludgeoning damage, and be knocked prone.
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HARC: HULLADÉMON

IDŐJÁRÁS: HÓFÚVÁS

A hulladémon ravasz, óvatos és türelmes. Mágiával
ártalmatlan külsőt magára öltve igyekszik elaltatni a
játékosok éberségét, nyájasan viselkedik. Szét akarja
választani a csapatot.
Harcban a célja, hogy csak egyesével férjenek hozzá a
karakterek. Bénító Tekintetével megbénítja az
áldozatát, majd a Gonosz Keze által hulladémonná
változtatja.
Ha idejekorán leleplezik vagy komolyabban
megsebesül, akkor bakugrásokkal elmenekül.
Az átváltoztatott karakterek megkapják a hulladémon
Bénító Tekintetét, Gonosz Kezét és Bakugrását, és
korábbi társaik ellen fordulnak. Meggyógyításukra
használhatók imazászlók, füstölők és bronzcsengettyűk,
a lidércgyertyák, a papok elűző képessége, a szent
tekercs rituáléja, vagy ha az áldozatot valahogy
visszaviszik a kolostorba. Ha megölik az eredeti
hulladémont, áldozatai szintén visszaváltoznak.

CORPSE DEMON
Medium fiend, neutral evil
Armor Class 14 (natural armor)
Hit Points 88 (16d8 + 16)
Speed 30 ft.
STR
16 (+3)

DEX
14 (+2)

CON
13 (+1)

INT
14 (+2)

WIS
12 (+1)

CHA
16 (+3)

Saving Throws Wis +3, Cha +5
Skills Deception +5, Stealth +4
Damage Immunities poison
Condition Immunities poisoned
Senses darkvision 120 ft, passive Perception 11
Languages Abyssal, Common, Draconic
Challenge 5 (1,800 XP)
Shapechanger. The demon can use its action to polymorph
into a Medium humanoid, or back to its true form. Its
statistics are unchanged. Its equipment does not change. The
demon does not change to its true form if it dies.
Hopping Gait. When fleeing, the demon's speed is doubled.

ACTIONS
Multiattack. The demon can use two claw attacks.
Claw. Melee Weapon Attack: +5 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 5 (1d4 + 3) slashing damage plus 7 (2d6) necrotic damage.
Paralyzing Glare (Recharge 4-6). A creature within 50 feet
must succeed on a DC 13 Wisdom saving throw, or be
paralysed. The target can repeat the saving throw at the end
of each of its turns, removing the effect on a success.
Hand of Evil. The demon touches the head of an unconscious
or paralysed creature within 5 feet. An unclean spirit
possesses the target, which becomes a corpse demon.

Vad szél és havazás együttesen kíméletlen hóvúvást
alakít ki. A társaság kimerülés elleni próbájára hátrány
jár; illetve ha ez az aznapi első útjuk, és még nem
kellene dobniuk, mégis dobniuk kell (de nem
hátránnyal).
Ezen kívül a hófúvásban könnyű eltévedni. A társaság
vezetőjének sikeres DC 15 WISDOM (SURVIVAL) próbát kell
dobnia (ha amúgy is dobnia kellett volna, hátránnyal
dobja), különben 1d4 órán át véletlenszerűen bolyong a
társaság, mielőtt visszatalálnak a kiindulási pontra.

IDŐJÁRÁS: LAVINAVESZÉLY
Furcsa morajlás hallatszik a közeli hegyek felől. DC 15
WISDOM (SURVIVAL) próba: ez készülődő hólavina hangja!
A lavina hamarosan meg is indul a hegyről a csapat
irányába – ekkor már mindenki felfigyel rá.
Sikeres azonosítás esetén 5 perce, ellenkező esetben
2 perce van a társaságnak felkészülni. Próbálhatnak
például fedezéket keresni (PERCEPTION, SURVIVAL), beásni
magukat (ATHLETICS), valamilyen varázslattal felkészülni
(LEOMUND’S TINY HUT, LEVITATE), stb. A legtöbb próbálkozás
legalább 1 percet vesz igénybe. A próbák nehézségét
általában DC 10 (kissé hasznos feladatok) – 15 (nagyon
hasznos feladatok) között állapítsd meg.
Amikor a lavina eléri a karaktereket, DC 14 DEXTERITY
mentődobást kell tenniük (a próba nehézségét a
felkészülés csökkentheti). A lavina 4d6 sérülést okoz,
sikeres mentődobás ezt felezi. Sikertelen mentődobás
esetén a hó eltemeti a karaktert.
Az eltemetett karaktereket érdemes hamar kiásni a
hóból, különben fáradtság szinteket szenvednek el, és
idővel megfulladnak.

IDŐJÁRÁS: TEJKÖD
Sűrű, áthatolhatatlan köd telepszik a tájra. Furcsa csend
lesz, nem hallani semmit. A köd 1d6 órán át marad meg.
A ködben nagyon könnyű eltévedni. A társaság
vezetőjének sikeres DC 20 WISDOM (SURVIVAL) próbát kell
dobnia (ha amúgy is dobnia kellett volna, hátránnyal
dobja a magasabb célszámra), különben 1d4+1 órán át
véletlenszerűen bolyong a társaság, mielőtt
visszatalálnak a kiindulási pontra.

IDŐJÁRÁS: ORKÁN
Elképesztően vad szél ellen kell haladni. Az út 2 tovább
tart (2 útnak számít). Út közben minden próbára, ami
akármennyi összpontosítást, figyelmet vagy erőfeszítést
igényel, hátrány jár.
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UTAZÓ: VÁNDORKERESKEDŐ
Szembe jön Csien Pó, a szomszéd országból származó
vándorkereskedő jak-vontatta zárt szekere. A joviális,
pufók, fülvédős szőrmesapkát és aranysújtásos
bőrkabátot viselő fickó örömmel üzletel a „nagy
tiszeteletre méltó utazó uraságokkal és úrhölgyekkel”.
PHB-s alapfelszerelésen kívül árul még 250-250
aranyért:
• Potion of Animal Friendship
• Potion of Climbing
• Potion of Fire Breath
• Potion of Hill Giant Strength
• Potion of Greater Healing
• (1 db) Ammunition +1
Ha a játékosok bármit vesznek tőle (közönséges vagy
mágikus tárgyat), van rá tárgyanként 33% esély, hogy
olcsó, használhatatlan hamisítványt vásároltak. A tárgy
használhatatlan, erre 1d4 óra múlva jönnek rá, ha nem
jelzik külön, hogy alaposan ellenőrzik a cuccot.

UTAZÓ: KOLDUS
A csapat utoléri a szamárháton cammogó Ngagpát, a
koldust. Toldozott-foltozott ruhájú, piszkos, büdös,
középkorú férfi, nagyon nagy orral.
Ngagpa éppen kis bambuszhordóból szívószállal
Csángot kortyolgat. Ez a sörízű, tejfehér, kissé alkoholos
ital segít elviselni a hideg klímát (+2 bónusz az ilyen
dobásokra).

UTAZÓ: FILOZÓFUS
A társaság belebotlik Norbu a filozófus táborába. A
szálfa vékony, komor, kopasz fiatalember lótuszülésben
meditál. Szólításra nem reagál.
Ha megérintik, kiesik a meditációjából. Nádpálcájával
villámsebesen rávág az illető kezére. A karakternek DC
14 DEXTERITY mentődobást kell tennie, különben a
következő hosszú pihenője végéig -1 büntetés jár
támadó dobásaira, kezei használatát igénylő próbáira, és
10% eséllyel elrontja S (mozdulat) komponensű
varázslatait (a cselekvés hatástalan, de a SPELL SLOT nem
használódik el).
Ha ezután sem ellenségesek vele, kérdezhetnek
valamit Norbutól aktuális nyomozásaikkal,
problémáikkal kapcsolatban. Norbu nem tud új
információt adni, de ösztönösen a legszerencsésebb
következtetéseket vonja le a játékosok által elmesélt
helyzetből, vagy rákérdez olyan részletekre, amiről a
játékosok elfeledkeztek. Gyakorlatilag egy ingyen
nyomozási segítséget adhat.

UTAZÓ: AKUPUNKTÚRÁS GYÓGYÍTÓ
Az ártatlan hegyi elf leány, Alejka jön szembe a
társasággal. Hátán felgöngyölített matracot és rengeteg
gyógyító felszerelést hord.
Kérésre bárki szívesen gyógykezel akupunktúrás
módszerével, aki előtte szerelmeshez illően alaposan
megcsókolja őt. Pironkodva titkolja, miért kéri ezt.
Fél óra alatt tud gyógyítani 5d8+5 HP-t, vagy elmulaszt
egy negatív hatást LESSER RESTORATION, GREATER
RESTORATION, REMOVE CURSE varázslat módjára.

Csáng

Ha a csapat kedves és udvarias Ngagpával, hajlandó
legalább 20 gp értékű ajándék fejében nekik átadni a
hordónyi italt.
Ha elveszik tőle az italt alku nélkül, Ngagpa a tetveiből
egy maréknyit feltűnés nélkül átküld az erőszakoskodó
karakterre. Ezt csak másnap éjszaka után venni észre:
hosszú pihenő során a karakter nem nyer vissza HIT DICEokat a viszkető élmény miatt, amíg nagyon-nagyon
alaposan meg nem tisztálkodik.

ÉRDEKESSÉG: ALVÓ ISTEN
Az út mentén egy hangosan horkoló, három méter
magas, ötfejű, fejenként három szemű, sötétkék bőrű,
kövér, hatkarú humanoid alakra bukkan a csapat. DC
15 INTELLIGENCE (RELIGION) próba: az illető Tejrig, a
pihenés és lustaság méltóságteljes istene.
Az istenséget sehogy nem lehet felébresztni, és vastag
hájrétegének és átszakíthatatlan bőrének hála
sebezhetetlen.

ÉRDEKESSÉG: A HARMÓNIA MANTRÁJA
A társaság egy olyan ponthoz ér a hegyek között, ahol a
szirtfalakról pont feléjük visszaverődik az istenek
világából a Harmónia Mantrájának korábbi
visszhangjaiból egy kicsinyke foszlány. A duruzsoló
kórushang a legmegnyugtatóbb és legbékésebb dolog,
amit valaha is hallott bármelyikük.
Ezen a napon +1 bónusz jár mindenki következő
WISDOM vagy CHARISMA mentődobására, -1 büntetés a
következő támadó dobására.
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ÉRDEKESSÉG: SZIVÁRVÁNYFESTŐK
A havazás rövid szünetében a csapat éppen hegyek
oldalában utazik. Találkoznak 7 aprócska (TINY), aranyos
arcú, humanoid manócskával csúcsos sapkában.
Mindegyikük egy-egy kis pemzlit és vödröt (pohárka
méretű) tart a kezében festékkel: vörös, narancs, sárga,
zöld, kék, indigó és ibolya színű festékkel.
A manócskák lelkesen visítva leugranak a hegyoldalról,
és vödrükkel a szivárvány egy-egy csíkját festik zuhanás
közben maguk mögött az égre.
Az utolsó manócska indulás előtt a legmagasabb
karakterhez fordul – vagy ahhoz, aki előbb megszólítja
őket. Felé nyújtja a vödrét, és megkérdezi csipogó
hangon: „Kéred”?
Ha kérik a vödröt, a karakternek DC 12 CHARISMA
(PERSUASION) próbát kell dobnia.
• Siker esetén a vödröt a manócska a kezébe nyomja,
majd el ugra-bugrál. Az alig pohárnyi, könnyű
vödröcskéből összesen 1,000 liter festéket lehet
kitölteni.
• Sikertelenség esetén a huncut manócska a
karakterre zúdítja a festéket. Az csak a testét (bőrét,
haját) fogja meg, felszereléséről lepereg. A festék
nagyon nehezen kopik, alig halványul alapos
mosakodással is. Összesen 7 kell végigsuvickolni,
hogy lejöjjön.
Ha udvariasan elutasítják, a manócska mosolyogva a
többi után ugrik. Ha udvariatlanok vele, zúdítja a
festéket.

ÉRDEKESSÉG: KÖDLEÁNYOK
A tájat éppen elég sűrű köd borítja be. A csapat
bukdácsolva mászik meg egy sziklás hegyet, amikor kissé
távolabb a ködben éteri, csodás szépségű, ködfátylakba
burkolózó áttetsző hölgyek bukkanak elő. Nehéz
megmondani, milyen messze is vannak, vagy mekkorák
– nagyon csalóka a hullámzó látvány. Csengő hangon
kacagnak és énekelnek. Mosolyogva integetnek,
hívógatni kezdik a karaktereket.
Ha egy perc alatt senki nem közeledik feléjük,
elillannak.
Ha valaki elindul feléjük, sikeres DC 14 DEXTERITY
(ACROBATICS) próbát kell tennie, különben a ködben
felbukik, és a hegyoldalon egy sáros tócsába gurul. A
leányok kacagva eltűnnek.
Ha sikerül a próba, a lányok táncolni kezdenek a
karakter(ek) körül, majd puszit lehelnek az arcára, és
elillannak. A karakter CHARISMA alapú próbáira +2 bónusz
jár 3 napon keresztül.

EGYÉB: PÁRDUCOK ÉS A JAK
Az erdőből előbukkan egy rohanó, sérült, fiatal jakember hölgy. Nem sokkal lemaradva üldözi [Játékosok
Száma – 1] marcona barbár. A barbárok megpróbálják
visszahurcolni a jak lányt a táborukba, hogy este
lakomázzanak belőle.
Ha fenyegetik a barbárokat, azok átváltoznak hibrid
likantróp hópárduc-ember alakba. Vérszomjas,
kegyetlen alakok. Nem is értik, miért akarnák a
karakterek óvni a lányt.
Ha a játékosok elég látványosak, el ijeszthetik a
martalócokat; vagy megküzdhetnek velük. A gyáva
vérpárducok menekülnek, ha súlyosan sérültek, vagy ha
a társaik fele már nincs a harcban.
A jak lány Mohima. Serfőzéshez ritka fűszereket
keresni indult el otthonról, de a vérpárducok elkapták.
Egy ideje fogva tartják táborukban.

WERE-LEOPARD
Medium humanoid (human, shapechanger), chaotic evil
Armor Class 11
Hit Points 39 (6d8 + 12)
Speed 30 ft.
STR
15 (+2)

DEX
13 (+1)

CON
14 (+2)

INT
8 (-1)

WIS
10(+0)

CHA
8 (-1)

Skills Athletics +4, Perception +2
Damage Resistances bludgeoning, piercing and slashing
damage from nonmagical attacks except silvered weapons
Senses darkvision 60 ft (leopard only), passive Perception 12
Languages Common (can't speak in leopard form)
Challenge 2 (450 XP)
Shapechanger. The were-leopard can use its action to
polymorph into a leopard-humanoid hybrid or into a leopard,
or back into its true form, which is humanoid. Its statistics,
other than its size, are unchanged. Its equipment does not
change. It reverts to its true form if it dies.
Keen Smell. The were-leopard has advantage on Wisdom
(Perception) checks that rely on smell.

ACTIONS
Multiattack (Humanoid or Hybrid only). The were-leopard
makes two attacks, only one of which can be bite.
Bite (Leopard or Hybrid only). Melee Weapon Attack: +4 to
hit, reach 5 ft., one target. Hit: 5 (1d6 + 2) piercing damage.
Axe (Humanoid or Hybrid only). Melee Weapon Attack: +4 to
hit, reach 5 ft., one target. Hit: 6 (1d8 + 2) slashing damage.

LESZÁMOLÁS A VILÁG TETEJÉN  TOVÁBBI TALÁLKOZÁSOK

54

EGYÉB: VIDRA-PIHENŐ
Az út vége felé a csapat egy rejtett pihenőhelyre
bukkan a vadonban. A hegyoldal egy szélvédett
beugrójában gőzölgő termálvizes hegyi tavacska fekszik.
Több tucat barna vidra, hátán fekve szokatlan
nyugalommal pihen benne.
Ha a csapat itt tölt egy rövid pihenőt, az eddig
megtett (és mostani) útjaik „lenullázódnak” kimerülés
szempontjából.

A vidrák tava

Mikor már készülnének indulni, egy vidra kiúszik a tó
szélére, gőzoszlop csap fel, s mire eloszlik egy csinos,
helyi kamaszlány tűnik elő, arany szegélyű, hófehér
selyem kimonóban. A neve Kálariu kisasszony.
A lány fel van háborodva, amiért egy csapat senkiházi
idejött a kedvenc tavacskájához, CSAK AZÉRT HOGY
MEGLESSE FÜRDÉS KÖZBEN. (Kényeskedő hisztis csitri.)
• Ha a csapat udvarias, bocsánatot kér, türelmes,
kedves, a lány nagylelkűen megbocsát. Megkérdezi,
van-e náluk valamilyen ékkő vagy gyöngy.
Legrosszabb esetben 50 gp értékben aranyat is
elfogad, de azt krumplicukornak nevezi. Ha
megkérdezik: nassolni szeretne, a gyémánt a
kedvence.
o Ha nem kap ajándékot, szomorúan lesétál a
hegyoldalról és eltűnik a hóviharban.
o Ha kap ajándékot, leül és elszopogatja a kincset.
Fecseg, mennyi fura alakot látott a környéken
repkedve mostanában. Ha megkérdezik, egy
Éjsárkánytól (a tolvajról vagy a harcosról)
elárulja, merre jár. Uzsonna után elsétál.
• Ha udvariatlanok vele, felveszi eredeti YOUNG GOLD
DRAGON alakját, s meglepetés körből lefújja
tűzleheletével azokat (és csak azokat), akik
felhergelték. A célpontoknak DC 17 DEXTERITY
mentődobást kell tenniük. 10d10 tűzsebzést
szenvednek el sikertelen mentő esetén, fele ennyit
sikeres mentődobással.
Ezután elrepül.

EGYÉB: A BOSSZANTÓ VÉNEMBER
A csapat szembe találkozik Gomcsennel, az öreg
bácsival. Az öreg egy nagy halom rőzsét cipel a hátán. A
bácsi kérve kéri őket, hogy vigyék el a következő
településig (faluig, kolostorig, stb), ahol el tudja adni az
áruját.
Ha engedik, hogy rájuk akaszkodjon, Gomcsen egy idő
után arra is megkéri a legerősebb, vagy legkedvesebb
karaktert, hogy a hátára kapaszkodjon, mert igen nagy a
terhe. Vagy csak a rőzséjét vigyék.
Aki terhet vállal az öregtől, az utazással kapcsolatos
fáradás próbákat hátránnyal tesz, illetve nem-hátrányos
fáradás próbát kell tenni, ha amúgy nem tenne próbát.
Ha engedik, hogy velük aludjon, a vihart is
túlharsogva horkol, nem lehet mellette pihenni.
Gomcsent sehol se ismeri senki. Folyton szabadkozik,
bocsánatáért esedez. Próbál minél tovább a csapattal
maradni („jaj, nem is ide akartam jönni… az
unokahugom a következő helyen lakik, inkább oda…”).
Ha elkergetik, méltatlankodva távozik.
Egyébként Gomcsen egy rossz szándékú, kártékony
démon. Ha sebzést okoznak neki, kátrányhalommá
változik.

EGYÉB: ROSSZ PÉNZ
A legmagasabb PASSIVE PERCEPTION értékű karakter
rábukkan a földön a hóban egy majd tenyérnyi méretű
platina érmére, mely apró zafírokkal van kirakva. Érhet
kb. 500 gp-t.
Az érme átkozott. Aki elteszi, annak sikeres DC 15
WISDOM mentődobást kell dobnia, különben mindenáron
magának akarja az érmét, amíg el nem adja jó áron
(lehetőleg némi nyereséggel).
Ha sikerült eladnia, sikeres DC 10 WISDOM
mentődobást kell dobnia, különben valahogy mégis
vissza akarja szerezni, akár erkölcstelen úton is.
Az érme ezenkívül rövid távú teleportációval
utazásonként egyszer, valamint meglátogatott
helyszínenként egyszer elveszejti magát. A gazdájának
DC 18 WISDOM (PERCEPTION) próbát kell dobnia, hogy
hamar észrevegye; különben 1d3 órával később jön csak
rá. Ha az érme megbabonázta, ragaszkodik hozzá, hogy
visszamenjenek érte.
Akárhányszor az „elveszett” érmét újra felveszi a
gazdája, a mentődobást újra kell dobnia, ha még nem
volt az érme mágikus hatása alatt.
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IDŐZÍTETT EXTRA JELENETEK
Amennyiben a játékosok valós időben túlságosan is
gyorsan elbánnak sorra az Éjsárkányokkal, félő, hogy a
nap vége előtt végeznének az egésznapos kalanddal.
Ennek elkerülésére két extra jelenetet kell lejátszania
(bónusz versenypontokért) azoknak a csapatoknak, akik
nagyon gyorsan haladnak a kalanddal.
• Ha 4 óra játékidőnél hamarabb (azaz 15.00-ig)
teljesítettek (vagy végleg elbuktak) 2 Éjsárkány
küldetést, meséld be az „Elveszett Vén” jelenetet.
• Ha 7 ½ óra játékidőnél hamarabb (azaz 18.30-ig)
teljesítették (vagy végleg elbukták) mind a 4
Éjsárkány küldetést, meséld be az „Elveszett Kincs”
jelenetet.

AZ ELVESZETT VÉN
Ezt az extra jelenetet akkor meséld be a játékosoknak,
ha 4 játékóra alatt (azaz 15.00-ig) teljesítettek (vagy
végleg elbuktak) 2 Éjsárkány küldetést is.

HÁTTÉR
A 17 Tiszteletre Méltó Vént az Éjsárkányok megzavarták
a Harmónia Mantrájának keltésében. Az egyik
zavarodott vén magához tért, és a sok évtizednyi
fagyban üldögéléstől jó részt mumifikálódott testét
megmozgatva elkóborolt.
A játékosok összetalálkoznak a Zavarodott Vénnel. Jó
lenne biztonságba helyezni valahogy – de hogy veszik rá
erre a Vént?

A TALÁLKOZÁS
Amikor a csapat legközelebb útra kel, belefutnak a
Zavarodott Vénbe.
Az út menti fenyőfákon túlról szokatlanul dallamos,
dudorászásra emlékeztető „ommmm-ommmmmommmm” hang hallatszik. Az ommmogást időnként
hangos, tompa puffanások ritmizálják.
A fákon túl, egy ligetben cammogva táncolgat az
elveszett Tiszteletremtéló Vén. Furcsán dudorászik, és
időnként tenyerével a tisztáson álló embermagas
sziklákra csap – azokon ökölnyi lyukakat hagyva.
A jó részt mumifikálódott öreg a Sírboltban hordott
díszes, de erősen foszladozó selyem köntösét hordja.
Ha a karakterek látták a 17 Tiszteletreméltó Vént a
Sírboltban, azonnal felismerik az öreget. Ha nem, de
hallottak róla, DC 15 INTELLIGENCE (HISTORY vagy RELIGION)
próbával be tudják azonosítani köntöse alapján, miféle
lehet.

INTERAKCIÓ A VÉNNEL
A zavarodott vén nem beszámítható. Kérdésekre
válaszol rekedtes, szinte síron túli hangon, de a válaszai
csak a kérdés egy-egy szavába kapaszkodnak bele, nem
válaszok a kérdésre – bár önmagukban igaz és a Vén
tudásának megfelelő állítások. Nagyon ravasz és kitartó
visszakérdezésekkel idővel egy-egy értelmes és hasznos
információt is ki lehet húzni a Vénből.
Össze-vissza válaszai között elejt egy-két érthetetlen
kifejezést, ami felkeltheti a játékosok figyelmét:
• óriási kincs
• legfelsőbb mágikus hatalom forrása
• az istenek képzeletzét felülmúló jutalom
• igazságtétel és bosszú
A Vén nem is tudja, mit akar. Jól esik neki a friss
levegő, a mozgás. Nem akaródzik neki visszamenni
mantrázni. Meg lehet próbálni átverni, megzavarni,
esetleg meggyőzni, de ez nehéz feladat.
Ha kényszeríteni próbálják bármire, barátságos atyai
vállon veregetésekkel válaszol – ezek igen fájdalmas
támadások.
Ha itt hagyják, soha többé nem találnak rá (időnként
a világok határain átlépve teleportálgat).

CONFUSED ANCIENT ONE
Medium immortal, chaotic neutral
Armor Class 17 (natural armor)
Hit Points 117 (18d8 + 36)
Speed 30 ft.
STR
22 (+6)

DEX
19 (+4)

CON
14 (+2)

INT
6 (-2)

WIS
18 (+4)

CHA
8 (-1)

Damage Resistances bludgeoning, piercing and slashing
damage from nonmagical attacks; cold, fire, lightning,
necrotic, poison, psychic, radiant, thunder
Senses darkvision and truesight 120 ft., passive Perception 14
Languages All
Challenge 9 (5,000 XP)

ACTIONS
Multiattack. The ancient one makes four fist attacks.
Fist. Melee Weapon Attack: +10 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 9 (1d10 + 4) bludgeoning damage.

KIMENETEL
A legegyszerűbb visszavinni a Vént a Sírboltba, a
többiek társaságában kijózanodik. Ekkor egyébként van
rá esély, hogy ha a játékosok alaposan körbenéznek lent
is, véletlenül felfedezik a Titkos Szintet, ha eddig még
nem tették.
Ha visszaviszik a Kolostorba, a Megvilágosodott
Vének befogadják. Jutalmat ajánlanak fel a
karaktereknek: 1,000 gp értékű drágaköveket, vagy
valamilyen segítséget.
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AZ ELVESZETT KINCS
Ezt az extra jelenetet akkor meséld be a játékosoknak a
Garuda-madár érkezése elkőtt, ha 7 ½ játékóra alatt
(azaz 18.30-ig) teljesítették (vagy végleg elbukták) mind
a 4 Éjsárkány küldetést.

HÁTTÉR
Miután az Éjsárkányok kifosztották a Sárkánycsászár
Sírboltját, a legtöbb kincset belepakolták egy mágikus
ládába, ami elteleportált egy távoli, elzárt föld alatti
kamrába (az Éjsárkányok egyik rejtekhelyébe).

A KULCS
Amikor a játékosok legyőzték (vagy elszalasztották) az
utolsó Éjsárkányt is, találnak egy furcsa talizmánt a
földön – harc közben oda pottyanhatott. Rémlik, hogy
látták a talizmánt korábban az utolsó Éjsárkányon.
A talizmán fekete medál, arany feliratokkal. A feliratok
szerint „a ki kezében tartja e Mágikus Kultsot, beléphet
az Éjsárkányok Kincseskamrájába, ha kimondja a Négy
Sárkány nevét. Fontold meg, mikor lépsz be – a Kults
csak Újholdanként egyszer használható.”
A művelet elvégzésével a talizmán portált nyit a
levegőben az Éjsárkányok földalatti, titkos
kincseskamrájába. A kamrának nincs fizikai kijárata, de a
vissza vezető portál nyitva marad 4 órán át (lepergő
homokóra számolja a portál mellett).

AZ ERŐ KAPUJA
A Portál 15m hosszú, 3m széles folyosóra nyílik. A túlsó
végén zár nélküli vaskapu található. A falon lévő vaslánc
felhúzásával nyitható a kapu.
A láncot úgy szerkesztették meg, hogy csak egy valaki
férjen oda hozzá. Ha az illetőnek nincs legalább 19 Ereje
(mint Vargónak volt), DC 16 STRENGTH próbával tudja
csak a kaput kinyitni. Minden sikertelen próbálkozás
után hangos kondulás visszhangzik végig a
komplexumon, ahogy a súlyok visszahullanak – ez a
hang figyelmeztetés a belső kamra őreinek.

A MÁGIA KAPUJA
A vaskapun túl 6  6 méteres helyiség található, a
közepén 3m átmérőjű mágikus rúnakör. TRANSMUTATION
és NECROMANCY mágiát sugároz. Aki nem ismeri még a
titkát, annak DC 16 INTELLIGENCE (ARCANE) próba rájönni,
milyen sorrendben kell a rúnákra lépni, hogy aktivizálja a
mágiát.
Minden sikertelen próbálkozás esetén a rúnakör a
teremben tartózkodóknak vijjogó hang mellett 1d10
nekrotikus sebzést okoz. A sebzést DC 13 Constitution
mentődobás felezi. A hang a belső kamra őreit riasztja.
Siker esetén a rúnakörön belül süllyedni kezd a kő egy
liftszerű aknába.

BELSŐ KAMRA
A „lift” 15m  15m-es, 6m magas csarnok déli végébe
vezet.
A csarnok nyugati, északi és keleti falán [Játékosok
Száma – 1] hatalmas kőkapu látszik, nincs nyoma nyitó
mechanizmusnak.
A csarnok közepén 3m széles, 2m magas kő emelvény
áll, melyhez minden oldalról kőlapokkal kirakott
lépcsősor vezet fel. Az emelvényt felülről fénysugár
világítja meg. A fényugár alatt az emelvényen, egy
arasznyira süllyesztett mélyedésbe illesztve áll egy
díszes, aranyozott fa láda, melyet mágikus rúnák
díszítenek.
A láda mágikus tárgy (TRANSMUTATION mágia), mely a
megfelelő varázsszóval ide tud teleportálni bárhonnan.
A fénysugár ABJURATION mágiát sugároz. Minden, a
ládára használt varázslatot COUNTERSPELL-el 3.
varázslatszinten, +3 tulajdonság módosítóval, legfeljebb
naponta 3 alkalommal.
A lépcsőkön lehet fellépdelni az emelvényre. A lépcső
lapjainak nagy része riasztó csapdát rejt, ha nem a
megfelelő sorrendben lépdelnek végig rajtuk. A helyes
lapokat megtalálni egyszerre DC 18 WISDOM (PERCEPTION)
és DC 18 DEXTERITY (SLEIGHT OF HAND) próbát igényel. Ha
bármelyik próba sikertelen, az első lépéseknél fémes
csikorgó hangok hallatszanak az emelvény alól.
Ha korábbi termekben a játékosok nem aktivizáltak
riasztást, három rontás aktivizálja a terem védelmét; ha
egy teremben aktivizáltak riasztást, két rontás; ha két
teremben is aktivizáltak riasztást, egy rontás is elég.
A védelmek aktivizálása esetén a láda elkezd
süllyedni az emelvény belsejébe. A 2. kör végére
elsüllyed, és a mennyezetről tonnás függőleges kő
oszlop zuhan az emelvényre, lezárva a mélyedést rajta
(ha valaki alatta állt, 8d6 sérülést okoz, DC 13 DEXTERITY
mentődobás elkerüli a sérülést). Az oszlop kibontása
legalább 2 óra munka manuálisan.
A védelmek aktivizálásakor egyben az összes kő kapu
félrehúzódik, és egy-egy ogre csontváz lép előle
mögülük, óriási bárdokkal. Mindegyik a hozzá
legközelebbi lényt támadja a teremben.
Végül ezzel egyidejűleg a plafon felől sziszegve zöldes
gáz kezd el szivárogni a terembe. A második körtől
kezdve minden lénynek a köre kezdetén sikeres
DC 13 CONSTITUION mentődobást kell dobnia, vagy
elszenved 1d10 méreg sebzést.

LOOT
A ládában 5,000 gp értékű pénz (a keleti birodalmak
érméiben) és ékszerek találhatóak, valamint néhány
szent kincs: a Lelki Tisztaság Köntöse, a Szeleknek
Parancsoló Aranybuzogány, és a Holdfénnyel Ragyogó
Legyező.
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[Játékosok Száma – 1]

OGRE SKELETON
Large undead, lawful evil
Armor Class 12 (natural armor)
Hit Points 67 (9d10 + 18)
Speed 40 ft.
STR
18 (+4)

DEX
11 (+0)

CON
15 (+2)

INT
6 (-2)

WIS
8 (-1)

CHA
5 (-3)

Damage Vulnerabilities bludgeoning
Damae Immunities poison
Condition Immunities exhaustion, poisoned
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 9
Languages understands Giant, can't speak
Challenge 2 (450 XP)

ACTIONS
Greataxe. Melee Weapon Attack: +6 to hit, reach 5 ft., one
target. Hit: 17 (2d12 + 4) slashing damage.

TÁVOZÁS
Ha túlélik a kamra védelmét, a karakterek kifelé
könnyen haladhatnak. A lift, a vaskapu is könnyen
működtethető belülről.
Ha sikerül 4 órán belül visszaérni a portálhoz,
visszateleportálhatnak a Világ Tetejére, mire megérkezik
a Garuda-madár.
Ha elkésnek, egy hónapot kell a kincseskamrában
várniuk, mielőtt a Kulcs-talizmánt újra használva a
legutolsó portált újra megnyithatják. Ilyen célokra a
Belső Kamrában található bőségesen tartós élelem és
víz.
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NÉVJEGYZÉK
Az alábbiakban található a fontosabb NPC-k listája.

AZ ÉJSÁRKÁNYOK

AZ ELMETSZETT TORKÚ ISTEN PALOTÁJA

Beyla a tolvajlány
Glasy Dorlan a varázslónő
Halvar a pap
Vargó a harcos

Csendes Testvériség beavatottjai a fehérköpenyes némák
Csendes Testvériség mesterei akik már beszélhetnek
Csendes Testvériség tanoncai a szürkeköpenyesek
Famulusok a fehér színű beszélő kisállatok
Guan a becsvágyó haladó tanonc
Madzsib a kétkedő friss tanonc
Nagymester a Testvériség ura
Vakmester a börtönőr

A SÁRKÁNYCSÁSZÁR SÍRBOLTJA
Glasy Dorlan a varázslónő, megszállt
Tiszteletreméltó Vének a mantrázók
Sárkánycsászár az ősmítosz
Tendzin a haldokló gondnok
Titkos Mester a megszálló lélek

A FALU ÉS KÖRNYÉKE
Adar, Glasy Dorlan holló famulusa
Böngopa a vadász
Cemga az eltűnt árpamester
Drentön a pipogya elöljáró
Dzsompa a Kapatos Jak fogadósa
Halvar a pap (Dzsompa alakjában)
Khanden az eltűnt füvesember
Malakili a tigrisidomár
Nyangenle a kalmár
Shirka a megszállt vezér-tigris
Szönam a kocsmároslány, Cemga húga
Vörössüveges Szerzetes a szellemidéző

A SZABAD NÉP BARLANGJAI
Gamud a fegyverkovács
Jinpa a serfőző asszony
Kicsi Bórus kérkedő ifjonc
Mohima elveszett leány, Gamud lánya
Ogbu a bajnok-vezér
Zord Marutha a regék tudója, Sanoru anyja

AZ ELFELEDETT VÖLGY
Csipakali a raptor vadász, Duwa keresője
Duwa a T-Rex
Troq-Tar a raptor vezér
Vargó a harcos, feláldozandó

VÉGE
Garuda a gigantikus madár

A LEBEGŐ KOLOSTOR

VÉLETLEN TALÁLKOZÁSOK

Gaidzsu az ex-felhőpalotaőr szerzetes
Megvilágosodott Mesterek az elefántfejűek
Szerzetesek (az emberek)

Alejka az elf akupunktúrás gyógyító leány
Csien Pó a vándorkereskedő gagyiárus
Gomcsen a vénembernek álcázott idegesítő démon
Kálariu kisasszony fürdőző aranysárkány csitri
Mohima a menekülő jak-lány
Ngagpa a koldus és csáng-ivó
Norbu a meditáló nádpálcás filozófus
Tejrig az alvó isten

A RÁKSASZÁK FELHŐPALOTÁJA
Beyla a tolvajlány, hízelkedő kegyenc
Garand Rádzsa a ráksasza vezér
Iskher a szerelmes őrtiszt
Sanoru a jakember rabszolga-szakács
Shavistri a féltékeny ráksasza
Yidam a félénk természet-szellem

IDŐZÍTETT JELENETEK
Zavarodott Vén az elkóborolt mantrázó
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MELLÉKLETEK
M01. Pontozólap
M02. Háttér Történet kártyák
M03. Istenség Karakterlapok
M04. A Világ Teteje térképe
M05. Istenség Áldás kártyák
M06. Aréna térkép

Hősök Hajnala: Leszámolás a Világ Tetején - 2017. május 13.
PONTOZÓLAP
Csapat:

DM:

Játékosok:

ÉJSÁRKÁNY-PONTOK
Beyla

Glasy Dorlan

Halvar

Vargó

Kikérdezni Gaidzsu ex-őrt (2)

Temető: varázskör megtörése (2)

Nyom: Cemgát nem hívták (1)

Kicsi Bórus beszéltetése (1)

Kikérdezni Jinpát a jakot (1)

Adar a Holló kikérdezése (1)

Cemga gyilkosát leleplezni (2)

Vargó küldetését megismerni (3)

Nyom: Khandem nem gyűjtöget (1)

Eljutni az Elfeledett Völgybe (2)

Bejutni a Felhőpalotába (1)

1. szent tekercsfél megszerzése (1)

Ráksaszák vendégül elfogadnak (2)

2. szent tekercsfél megszerzése (1)

Beszélni Yidammal (1)

Sírbolt: titkos szintre bejutás (2)

Dzsompa gyűrűjét felismerni (3)

Khandem gyilkosát leleplezni (2) Hasznos beszélgetés Csipakalival (1)
Hasznos beszélgetés Troq-tarral (2)

Tigrisek kiszabadítása (2)

Glasy Dorlan legyőzése (6)

Fogoly Dzsompát megtalálni (3)

Duwa befogása/elszabadítása (4)

Hasznos beszélgetés Shavistrivel (1)

Glasy Dorlan elmenekül (2)

Erős gyanú Dzsompára (2)

Csata: segítség démonok ellen (4)

Végtelen Szemét megszerezni (2)

10000 Lélek Ékkő megszerzése (1)

Dzsompa leleplezése (2)

Bejutás a Zikkuratba (2)

Segítség szerzése Iskhertől (2)

Átokoldó jelszó megszerzése (2)

Egyenlő harc Halvarral (2)

Időmágia feloldása (3)

Segítség szerzése Sanorutól (2)

Halvar meglepése (3)

Vargót vagy holttestét a

Beylát sikerül kihívni (2)

Halvar legyőzése/elkapása (6)

Völgyből kicsempészni (3)

Észrevétlen besurranás (2)

Halvar elmenekül (2)

Pecsétgyűrű visszaszerzése (3)

Ráksaszák elaltatása (1)
Őrök elaltatása/kiiktatása (1)

Kém iratok megszerzése (2)
Idő Sárkány gyűrű megszerzése (1)

Rabszolgafelkelés kiváltása (2)
Beyla legyőzése/elkapása (8)
Beyla összesen:

Glay Dorlan összesen:

Halvar összesen:

Vargó összesen:

KIEGÉSZÍTŐ PONTOK
Sárkánycsászár Sírboltja
Tendzin kikérdezése (1)
Lebeő Kolostor

Falu

Szabad Nép barlangjai

Shirkát a tigrist visszavinni (2)
Csendes Testvériség

Találkozások

Jakok bizalmának elnyerése (1)

Jetik: veszteség nélkül (2)

Mestermunka szerzése (1)

Fagymanók: veszteség nélkül (2)

Mohimát hazahozni (2)

Szélparipák: veszteség nélkül (2)

Feljutni a lebegő sziklára (1)

Bejutni a Nagymester elé (1)

Földanya Talizmánját elhozni (2)

Hulladémon: veszteség nélkül (2)

Bejutni a Kolostor belsejébe (1)

Megalkudni a Nagymesterrel (1)

Sanoru gyűrűjét elhozni (1)

Hulladémon: visszaváltoztatás (1)

Beszélni a Mesterekkel (1)

Harci bemutatót tartani (1)

Madzsibot visszahozni (2)

Fehér álcaköpenyt szerezni (1)

Lavina: veszteség nélkül (1)
Sárkánytól infó szerzése (1)
Rossz pénz végleges eladása (1)
Elveszett Vén hazahozatala (3)
Elveszett Kincs megszerzése (4)
Kiegészítő pontok összesen:

LEVONÁSOK
Karakterhalál  -3
Total Party Kill  -5 (a karakterhalálon felül)

MINDÖSSZESEN:

1. Háttér-motiváció: A mohó harcos

2. Háttér-motiváció: A csábító tolvajlány

Vargót évekkel ezelőtt ismerted meg, jóval a mostani
társaid előtt. Egy egyszerű karaván-kísérő zsoldos
megbízásban együtt dolgoztatok. Vargó nem volt egy
kifinomult lélek. Erőszakos, nagyhangú harcos, aki
élvezi az erejét, és szeret mindenben a legjobb lenni. A
munka végeztével éjszakába nyúló italozással
ünnepeltetek. És szerencsejátékkal.

A mostani kalandozó társaságotokba eredetileg ketten
csatlakoztatok egyszerre: te, és ikerfivéred. Mindig is
elválaszthatatlanok voltatok – nem csak testvérek, de
legjobb barátok és bajtársak. Egymásra mindenben
számíthattatok, kalandjaitok során jól kiegészítettétek
egymást.

Túl sokat ittál. Mind sokat ittatok. De ha kicsit is
magadnál vagy, nem kockáztattad volna nagyapád
pecsétgyűrűjét. De ittál, vesztésre álltál, és a végén
feltetted tétnek a gyűrűt. És nyertél.
Vargó nem viselte jól a vereséget. Amikor a
nyereményedet söpörted be az asztalról, hátulról
fejbevágott, aztán a kardjával vesén szúrt. Harmadik
ivócimborátokat, aki megpróbálta visszafogni Vargót,
egyszerűen lefejezte. A nyereménnyel, és nagyapád
gyűrűjével meglépett, amíg a padlón fetrengtél a
sebesüléstől és az italtól tehetetlenül. A gyűrű
elvesztése a te szégyened.

Fivéred az elmúlt hetekben valahogy kezdett
eltávolodni tőled. Eleinte nem tudtad miért, de
hamarosan kiderült: titkos szeretőjével töltött egyre
több időt. Sajnos túl későn jöttél rá: a szerető nem más,
mint Beyla, az Éjsárkányok tolvajlánya. A számító
tiefling elcsábította testvéredet, és az ágyban
apránként megtudott mindent a terveitekről, a palota
védelméről, mindenről.
Mikor végül Beyla lelepleződött, bátyád őt választotta
helyetted: az Éjsárkányokkal tartott. De Beylának már
nem volt szüksége testvéredre. Fivéred kivágott szívű
holttestét néhány nappal később találtátok meg egy
útszéli árokban. Bosszút kell állnod érte.

Hosszú idő telt el azóta, de nem adtad fel a küzdelmet.
Tulajdonképpen a fő oka, hogy mostani társaidhoz
csatlakoztál, hogy elkapd Vargót, aki azóta az
Éjsárkányok bandájának lett tagja. A te családi gyűrűdet
azóta is trófeaként a nyakában hordja, láttad többször
is, amikor összecsaptatok. Vissza kell szerezned.
3. Háttér-motiváció: A kémkedő pap

4. Háttér-motiváció: A kíméletlen varázslónő

Halvar egy álnok kígyó, a fondorlatos Loki cselszövő
papja. Most, mikor Athos királyságát próbáltátok
védelmezni, Halvar egymaga sodorta végveszélybe a
terveiteket.

Athos királyának egyetlen gyermeke van, a trón
örököse, atyja megbízható tanácsadója. A királyságban
nagy népszerűségnek örvend, sokak szerint hamarosan
atyjánál is tehetségesebb uralkodó válhat belőle. Ő
egyben a te titkos szerelmed, akivel hónapok óta
találkozgattok jól leplezett légyottokon.

A királyság védelmében személyesen a te feladatod volt
a haditerv véglegesítése, és a hadititkok biztonságba
helyezése. Halvar azonban álöltözetben beépült a
királyi udvarba, és egy hét alatt ellopott mindent titkot
a királyság védelméről, haderejéről, erődrendszeréről.
Több száz oldalnyi feljegyzést szedett össze olyan
részletekkel, melyek birtokában ellenségei hetek alatt
elsöpörhetik az Athos királyságot.
Az utolsó pillanatban akadtál csak a pap nyomára, és
utána eredtetek. Lecsaptatok az Éjsárkányok titkos
tanyájára, de ismét megléptek előletek egy mágikus
portálon keresztül a távoli keleti tartományokba. A
feljegyzések most is Halvarnál vannak, és ha sikerül
visszajutnia a nyugati birodalmakba, hogy eladja a
megszerzett iratokat az Athos királyság ellenségeinek,
vesztettetek. A királyság elbukhat, legnagyobb
támogatótoknak vége, és a személyes becsületeden is
súlyos csorba esik. Az iratokat meg kell semmisíteni.

Glasy Dorlan, az Éjsárkányok varázslója azonban
utatokat állta. A hatalommániás, fél-elf varázslónő
betört a királyi palotájába. Kémkedő társai kitűnően
felkészítették: minden védelmet kikerülve a király
gyermekének szobájába jutott. Varázstekercsről
nagyerejű átkot olvasott rá, majd sietve távozott.
Szerelmed azonnal álomba merült, melyből sehogyan
nem sikerül felébreszteni. Az udvari papok arra
jutottak: a varázslat semlegesítése meghaladja az
athosiak hatalmát … hacsak meg nem szerzik a titkos
jelszót, amellyel az átok megtörhető.

5. Háttér-motiváció: Csorba a büszkeségen

6. Háttér-motiváció: Anyagi probléma

Te magad személyesen adtad szavadat Athos
királyának, hogy csapatotok győzelemre segíti a
királyságot. De az Éjsárkányok ismét túljártak az
eszeteken. Az örököst megátkozták, a hadititkokat
kikémlelték, saját társatokat elcsábították és megölték.
Ez szégyen, erre nincs jobb szó.

A többiek nem is tudják rólad, de van egy kis gondod. A
korábbi zsákmányotokból rátok eső részt elköltötted,
voltak bizonyos váratlan kiadásaid, költségeid… és most
vannak bizonyos tartozásaid. Elég égetőek. És nagyon
tetemesek.

Ráadásul sokadjára akaszkodtok össze az
Éjsárkányokkal, de mindig leráztak titeket. Sikamlós
viperák ezek.
Benned tombol a düh, a sértett büszkeség. Meg kell
mutatnod, egyszer és mindenkorra, hogy ti vagytok a
jobbak. Hogy el tudjátok kapni ezeket a szemtelen
korcsokat, és bebizonyítjátok az egész világnak: rátok
lehet számítani!

Az Athos királya által felajánlott jutalomra nagy
szükséged volna, erre most az Éjsárkányok mindent
tönkretehetnek. A lehető leggyorsabban végezni kell
velük, hogy a király bőkezű jutalmát legyen esélyetek
megszerezni. És ha közben esetleg némi extrára sikerül
találni, az se baj…

7. Háttér-motiváció: Sorspróba

8. Háttér-motiváció: Szabadságvágy

Hiszel a Sors fontosságában. Az ember élete előre meg
van írva, és a felettünk álló erők bizonyosan terelgetnek
minket ilyen vagy olyan irányba. A te dolgod, hogy felelj
a sors hívására, és szembe nézz végzeteddel.

Egy kicsit eleged van az egészből. Athos királyságából, a
királyból, a kötelességből, a tennivalókból. És főleg az
Éjsárkányokból. Szabadságra vágysz. Arra, hogy túl
legyetek már ezen a melón, és nekiindulhass a végtelen
láthatárnak, új tájakat, új csodákat, új kalandokat
fedezhess fel.

Az Éjsárkányok a ti nemezisetek. Ősellenségetek.
Túlságosan is sokszor kerültetek már szembe velük, és
sosem tudtátok legyőzni őket. Ez most a végső
Próbatétel lesz. Vagy ti… vagy ők. El kell kapnotok őket,
és legyőzni őket. Beteljesíteni a sorsotokat. A végzet
nem ad végtelen sok esélyt.

Mindegy. Most már legalább látszik a fény az alagút
végén. El kell kapni az Éjsárkányokat, és leszámolni
velük végleg. Ha még egyszer előkerülnek, te sírva
fakadsz, komolyan. Legyetek már túl ezeken az
alakokon, és jöjjön végre valami új feladat!

Tartalék karakterek 6 főnél nagyobb csapatok számára:

Csitapi máglyája

Goparta csatakiáltása

Kamuhá tekintete

A játék során egy alkalommal egy
0 hp-ra kerülő ellenfél teste lángra
kap.

A játék során egy alkalommal harc
közben, egy kör végén Goparta
kiáltása visszhangzik végig a
csatamezőn.

A játék során egy alkalommal egy kör
végén kölcsön vehetitek Kamuhá
minden megtévesztésen átlátó
tekintetét.
A hatása mint True Seeing
varázslatnak minden játékos
karakterre a következő kör végéig.

A máglya fénye 30 láb távolságig
világosságot ad, és minden 5. vagy
alacsonyabb szintű sötétség
varázslatot semlegesít.

A hatása mint Bless varázslatnak
minden játékos karakterre, és Bane
varázslat minden, akármelyik játékos
karaktertől legfeljebb 50 lábnyira
tartózkodó ellenséges lényre
(mentődobás DC 15).
Mindkét hatás az aktuális harci
jelenet végéig tart.

Mancsura szavai

Nagrasi ébersége

Simukké acélos elméje

A máglya 1 percen át ég, és 30 láb
távolságig minden kör végén 2d6
tűzsebzést okoz a játékos
karaktereken kívül mindennek.

A játék során egy alkalommal kölcsön A játék során egy alkalommal Nagrasi
vehetitek Mancsura zengő hangját. figyelmezteti a játékos karaktereket a
közelgő veszélyre.
A játékos karakterek minden
beszédet vagy hangot felhasználó
Az első alkalommal, amikor bármely
Karizma-próbájára előny jár 5 percen
játékos karakterek meglepettek
át.
lennének, az isteni sugallat
semlegesíti a meglepetést. Ezen
kívül, ebben a harci jelenetben
minden játékos karakter előnnyel
dobja a kezdeményezést.

Legpa bölcsessége

Zalbaha gyógyító vize

A játék során egy alkalommal Legpa
megosztja veletek titkos
bölcsességét.

A játék során egy alkalommal egy
rövid pihenő alatt vízzel mosakodó
játékos karakter az alábbi hatások
egyikében részesül:
Greater Restoration
Lesser Restoration
Protection from Poison
Cure Wounds (5d8+5 hp)

A hatása mint a Commune
varázslatnak.

A játék során egy alkalommal,
bármikor, Simukké megvédi az
elméteket a támadásotoktól.
Minden játékos karakterről elmúlik
bármilyen, frightened és charmed
állapotot okozó hatás, és ezekre
immúnisak lesznek az aktuális harci
jelenet végéig. (Harcon kívül fél
percen át).

