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Három per három. Ez most nem a rosszemlékű állambiztonság belsőreakció-elhárítási csoportfőnökségére utal, amelyet római
számmal kellene írni, így: III/III. De még csak nem is a postai küldeményeket ellenőrző III/3-as osztályra. Hanem arra, hogy ez itt a
Húszoldalú harmadik évfolyamának harmadik száma. Mégis, elgondolkodtató az az egybeesés, hogy pont a „Rejtélyek & Rejtvények”
tematika lett nálunk a „három per hármas”. Éberség, elftársak, éberség!
Kódolt üzenetek következnek:
• Ne keressetek tökéletes megoldást arra nézve, hogy a játékost vagy a karakterét teszitek-e próbára!
• Ne dőljetek be a gyanús szobának!
• Csak óvatosan az extravagáns partikkal!
• A titkokat keresztbe és kasul kell megfejteni!
• Próbáljátok ki a Negyedik Pillér zsánerszereplőit!
• Ne tökölődjetek sokat a tökökkel!
• Ne felejtsétek ki a követ a levesből!
• Ki titkokat kutat, maga is titokká válhat!
• Rossz vér nem válik vízzé!
• Az idei őszre is szigetelést terveznek!
És a nem kódolt üzenetek: A Tuan Kiadó legutóbbi közlése szerint a D&D 5. kiadásának magyar nyelvű Kezdőkészlete (Starter Set)
szeptemberben érkezik, és a Játékosok Kézikönyve (Player’s Handbook) is már nyomdában van. November legvégére várható a
Szörnyek Kézikönyve (Monster Manual), a Kalandmesterek Kézikönyve (Dungeon Master’s Guide) pedig valószínűleg szintén még
idén megjelenhet. Addig is: 1,5 méter távolság, maszkhordás zárt helyen, tömeg kerülése, alapos kézmosás, az arcotokhoz pedig
akkor se nyúljatok, ha sokadjára dobnátok természetes egyest a húszoldalún!
Jó olvasást a legfrissebb Húszoldalúhoz, és minden visszajelzést szeretettel várunk!
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Húszoldalú

Talányos oldalak
REJTVÉNYTECHNIKÁK BUTA ÉS OKOS KARAKTEREKNEK
(Glowface)
rejtvény megoldásához! Szép megoldások esetén pedig a sikeres,
segítség nélküli játékost jutalmazhatjuk inspirációval. A módszer
előnye, hogy a játékosok érzik, volt értelme az agyalásuknak,
elértek valami játéktechnikailag jól megfogható dolgot. Az
alapproblémán, a karakterek és játékosok eltérő szellemi
színvonalán viszont nem sokat segít ez a kis trükk.

A fejtörők, rejtvények, trükkös feladványok megoldása a
fantasy és a szerepjáték hagyományos eleme lehet. Csakhogy
az asztali szerepjáték során az ilyen fejtörőkkel lehet némi
gond: igazából a játékosokat teszi próbára, nem a
karaktereket.
Elég furának tűnik, amikor Koma, a primitív gondolkozású
Barbár old meg egy ravasz fejtörőt. Ha pedig a játékosa kijátssza
buta karakterét és hallgat, a közös szórakozás és a csapat haladása
kerül veszélybe. No meg a játékosnak nem feltétlenül élvezetes
játék, hogy csendben üldögél tíz percig az asztalnál, amíg az értelmesebb karaktereket hozó játékostársak a feladványon agyalnak.

Közös tudat
Kis csavarral átvághatjuk a gordiuszi problémánk némelyik
hurkát. A játékosok együtt agyalnak a problémán, de a játékosok
ekkor nem saját karakterüket alakítják. Ehelyett a parti
Intelligens(ebb) tagjainak az elméjében lejátszódó belső agyalást
jelképezi beszélgetésük. Ők lesznek a csapat varázslójának
Agymanói. Amikor végül kitalálják a megoldást, visszatér a játék a
hagyományos üzemmódba, és a varázsló játékosa előadja a
megfejtést.

A buta karakterek csak a probléma egyik részét jelentik. Mit
lehet tenni, ha az egyik játékos félisteni Intelligenciájú varázsló
karakterrel játszik? Az ostobaságot még csak ki lehet játszani, de a
hipermagas Intelligenciát nehezebb (hacsak nincs történetesen a
játékosnak is 150-es IQ-ja). A „karakterem okosabb nálam” vagy
„akkor dobhatok egy Intelligencia próbát, hogy megfejtsem?”
megszólalások pedig fájdalmasak és játékrontóak. Pedig hát
amikor a félork barbár sokmázsás sziklákat hengerget el az útból,
az ő játékosától se várjuk el, hogy Fekete Laci edzésrutinokat
hajtson végre az asztalnál, akkor a varázsló játékosával szemben
miért elvárás, hogy ravasz legyen?

A módszer előnye, hogy minden játékos bátran kihasználhatja
elmebeli képességeit, elkerüli a „buta fegyverforgató miért oldja
meg előbb a rejtvényt” problémakört, sőt, segít még a
„karakterem okosabb nálam” konfliktuson is, hiszen több játékos
összedugva a fejét egész okos tud lenni (vagy nem, a varázslónak
is lehet rossz napja – talán migrénje van).

Spoiler: szerintem nincs tökéletes megoldás ezekre a
dilemmákra. Azért néhány ötlettel meg lehet próbálkozni az asztal
mellett, hátha némelyik bejön.

Szerepjátékos csavar: készíts kis kártyákat a varázsló tudatának
egyes személyiségszeleteiről (Töprengés, Humorérzék, Kreatív
Intuíció, Gondolatokat Koordináló Ego, Ösztönszerű Én stb.)!
Minden játékos húz egy kártyát, és a jelenet során a személyiség
adott aspektusát kijátszva kell dolgozniuk a feladvány
megoldásán.

Játékosi képességek szerint
A legtöbb játékasztalnál ezt az egyszerű módszert követik. A
fejtörős játékok elkülönült, meta minijátékok a játékon belül.
Ilyenkor kicsit elfeledkezünk róla, kinek milyen karaktere van,
mindenki lelkesen agyalni kezd a rejtvény megoldásán. Nincs
ezzel semmi baj, ha a társaság egyetért abban, hogy ez nem
zavarja, és ha mindenki jól szórakozik.

Nyelvi nyomok

Inspiráció

Némi munkával lehet olyan feladványokat készíteni, ahol a
karakter képességei/tudása segíthetnek a megoldásban, de azért
megmarad a játékosoknak szóló kihívás. Callinicus barátom ötlete
volt a „Hősök Hajnala – A Rubin Csillag éjszakája” megalkotása
során, hogy egy klasszikus számrejtvényt megbonyolított kissé: a
rejtvény egyes sorait a közös nyelv számaival (arab számokkal)
írták, másokat törpe, sárkány, elf számokkal (interneten hamar
meg lehet találni mindenféle D&D-s ABC-ket). Ha a csapatban volt
az adott nyelvet beszélő tag, a játékos megkapta a rejtvényhez a
megfelelő sor fordítását is. Ha nem, akkor klasszikus „Mastermind”
feladványként nem tudja a játékos, milyen szám is szerepel a
rejtvényben, de azért az egyező krikszkraksz karakterek alapján
megpróbálhat következtetni…

Apró módosítás az alapképleten: a játékosok elkölthetnek egyegy inspirációpontot, hogy valamilyen nyomot, segítséget
kérjenek a feladat megoldásához. Ehhez nem árt, ha készülünk
néhány hasznos, de nem azonnal mindent megoldó segítséggel a

Természetesen ugyanez a megoldás nem csak számrejtvénynél
használható. Érdekes lehet, ha egy betűrejtvény egy része áll fura
ákombákomokból, vagy akár egy hosszabb szöveg egyes szavai
vagy mondatai…

Szerepjátékos csavar: a sikeres megfejtés után érdekes kihívás
lehet, hogy Gorm, a Koponyazúzó játékosa hogyan játssza ki,
Gorm miként jön rá a megoldásra és hogyan kommunikálja ezt.
Lehet, hogy okoskodó, gonosz unokatestvére kis korában pont
ezzel a feladvánnyal cukkolta Gormot, és már húsz éve töpreng
rajta? Vagy afféle Esőemberként Gormból előtört ezen a szűk
területen a savant-szindrómás rejtett zseni, és az egyébként
agyatlan primitív harcos nem is érti, mit nem értenek a többiek
ezen?
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A módszer előnye egyértelmű: behoz valamennyit a karakterek
saját képességeiből a rejtvény megfejtésébe (nyelvismeret,
kódfejtés képességek, nyelvek értése varázslat), miközben

Időzítősdi

Szakértelem nyomok
A nyelvismerethez hasonlóan a karakterek különféle
szakértelem vagy eszköz jártasságai is nyújthatnak nyomokat egy
rejtvény megoldása felé. Ehhez érdemes többrétegű rejtvényeket
összeállítani: előkészíteni egy alaprejtvényt, majd annak egyes
elemeit elrejteni újabb álcák mögé, melyek viszont lehetnek már
simán a karakterek tudásával megoldható feladványok.
Például. Az alap találós kérdésünk legyen: „se ajtaja, se ablaka,
mégis négyen laknak benne” (dió). Ezután néhány elemét a
kérdésnek újabb rejtvény mögé rejtjük. „Szüriphoné áldásával
nem bír, mégis oly sokan laknak benne, mint ahány Őselemet
Arkiotosz uralma alá hajtott”. Szüriphoné az adott kampányvilágban a bejáratok, ajtók és ablakok kevésbé ismert félistennője
(NF 15 Vallásismeret próba), míg Arkiotosz ősmágus a nagy troll
háborúk során mind a négy elemi síkról idézett egy-egy
gigantikus elementált (NF 15 Arkánum próba). Szép bonyolítás
még a képleten, ha bizonyos szükséges próbák esetén a tiszta
megoldást csak a szakértelemben járatos karakter kapja meg, a
járatlan, de szerencséset dobó karakter csak részleges segítséget
kap.

Ez a megoldás akkor a legjobb, ha egymás után több
különböző karakternek kell különböző fejtörőkkel szembenéznie.
Egyszerű csavart viszünk a rejtvényfejtésbe: a játékosoknak a valós
világban stopperezett (homokórázott) kötött időkeret áll
rendelkezésére a feladvány megoldására; és az egyes feladványoknál járó idő attól függ, az éppen versengő karakter
mennyire okos rejtvényfejtő.
Például. 2 perc ± ½ perc / Intelligencia módosító. Ízlés szerint
belevihetünk jártasság bónuszt, Bölcsesség módosítót is, és
persze módosítható az alap időkeret és a pontonkénti módosítás
is.

Szellemi tulajdonságok értékelése
A bonyolultabb és számolós mechanizmusokat szeretők (és
komolyabb felkészülésre hajlandók) számára opció egy kissé
komplexebb pontrendszer. Minden játékos annyi ponttal kezd,
amennyi a jártasság bónusza + Intelligencia módosítója +
Bölcsesség módosítója. A csapatnak számos feladványt kell
megoldania, egymás után, méghozzá hiba nélkül. Az egyes
feladványokhoz kisebb pontköltség megfizetésével a játékosok
segítséget kérhetnek (könnyebb feladatokhoz 1 pontért, nehezebbekhez 2 pontért). Ha rossz megoldást mondanának, egy
karakternek bevillan az utolsó pillanatban: mégsem ez lesz a jó
megoldás, és mégsem mondja ki a hibás választ – megfelelő
pontköltség megfizetése árán (könnyebb feladványok esetén 2,
nehezebbek esetén 3 pontért). Esetleg kifejezetten magas
pontköltség (pl. 5-6 pont) mellett egy játékos passzolhat is egy
feladványt: a karakternek beugrik a jó megoldás, és a játékosok
nélkül megoldja a feladatot.

JÖN! JÖN!! JÖN!!!
a húszoldalú következő számában...

Ehhez a rendszerhez legalább 3-4 egymás utáni feladvánnyal
kell készülni, s hozzá mindegyikhez egy vagy több potenciális,
megvásárolható segítséggel. A fent javasolt pontértékeket pedig
érdemes módosíthatni a csapat rendelkezésére álló összes
pontmennyiség és a feladványok száma alapján. Az sem jó élmény,
ha a csapat simán végig vásárolja az összes megoldást; de az is
lehet feszélyező, ha pl. eleve senkinek nincsen annyi pontja,
amiből egy passzolást megvehet.

MÉREGKEVERÉS & ALKÍMIA
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AZ ORK ÉS A LÁDA
(Thirlen)
A falakat megvizsgálva alaposabb kutatással a mennyezeten,
közvetlenül a láda fölött egy titkos ajtóra bukkanhatnak. Két
tessék-lássék elrejtett, lefelé nyíló kőlapból áll, amelyek azonban
nem nyílnak, mintha beszorultak volna (némi felületes Kő
Formázása [Stone Shape] ügyeskedésnek köszönhetően). Kinyitni
nem lehet, legfeljebb felfeszíteni vagy betörni. Ha valaki így
cselekszik, a fölötte lévő, egykor légmentesen záródó üregből
sok-sok liter olaj ömlik a nyakába (eredeti, vízzel gondosan
meglocsolt hordója már réges-rég szétkorhadt). Ilyenkor
felvetődnek érdekes kérdések, mint például mennyire csúszós egy
olajjal borított, ívelt ládafedél? Nyílt lánggal világítanak? Mennyi
idő alatt fogy el a levegő a lángoló pokolban? Felfedezték már,
hogy az ajtó korábban bezáródott mögöttük és nem tudják
kinyitni? Kevésbé emberbarátibb mesélők egy törékeny fiolányi
alkimista tüzet is az olaj mellé helyezhetnek.

Ezt a bármely kiadáshoz felhasználható szobát bárhová el
lehet helyezni a föld alatt, ahol akad hely egy üres 10x10’
helyiségnek. Egy unatkozó varázsló egy rakás Kő Formázása
[Stone Shape] varázslattal (és néhány egyébbel) könnyedén át
tud alakítani egy meglévő szobát ilyenre. A hely elsődleges
célja, hogy miután értesítette a lakókat, feltartsa a
kalandozókat. Ezt pedig elsősorban a saját kíváncsiságukra és
kapzsiságukra építve teszi…
A különböző próbák nehézségét érdemes alacsonyra tenni és
ezt elhallgatni a játékos elől. A kihívásai jellemzően úgy lettek
megalkotva, hogy bár rejtettnek látszódjanak, a betévedő botor
kalandozó lehetőleg könnyen megtalálja őket. Mivel a szoba
alapvető funkciója a helyiek szempontjából a figyelmeztetés/feltartás, érdemes a Mesélőnek végiggondolni, hogy
milyen lépéseket tesznek, ha ez bekövetkezik.
A szoba bejárata közönséges vasalt faajtó, amelynek közepén
szakállas férfiarcot formázó fémveret díszeleg. Ha bárki hozzáér a
kilincshez, az arc szemei felpattannak és egy Varázsszáj [Magic
Mouth] varázslatnak köszönhetően hangosan felordít: „OSTOBA!
MEGMONDTAM, HOGY A KINCSESKAMRÁBA NEM LÉPHETSZ BE!
HORDD EL MAGAD!” Ennek a dorgálásnak a célja mindössze a
többi helyi riasztása és a kalandozók kapzsiságának felszítása. Az
ajtó egyébiránt nyitva van. Úgy van kiegyensúlyozva, hogy ha
nyitva marad, a saját súlyánál fogva visszacsukódjon. Belülről
ugyan van rajta kilincs, de ha valaki lenyomja, egyszerűen a
kezében marad és kulcslyuk sincs – egy Kopogtatás varázslat
[Knock] megoldja, ellenkező esetben marad a nyers erőszak.
Odabent egy 10’x10’-es alapterületű és hasonló belmagasságú, egyszerű szobát látnak, a szemközti falon jókora kőajtóval,
középen kőből készült durva ládával (mindkettő egy-egy Stone
Shape varázslat eredménye). A láda mögött az ajtóból nem
láthatóan egy ork csontváza hever. Külsérelmi nyomok nincsenek
rajta, de a bal keze hiányzik, a jobb pedig még mindig szorítja egy
rozsdás kard markolatát. Az egyik sarokban apró, összegyűrt
papírdarab hever látszólag ottfelejtve, rajta a következő szöveggel
„Mester, a Kincseskamra ajtajának mágikus védelmét parancsára
megerősítettem!”.

Még alaposabb kutatással egy apró, befalazott rekeszt találni
az egyik falban (kopogtatással, vagy Mágia Észlelésével [Detect
Magic] halványan világít), amelyben egy régi tekercs lapul. Ha
valaki elolvassa a rajta lévő szöveget, rá kell jönnie, hogy az
Robbanó Rúnákként [Explosive Runes] robban.

A láda maga kőből készült monstrum, a hagyományos
faládákhoz hasonlóan ívelt fedéllel. Ha valaki alaposan megnézi,
az egyenetlenségei talán agyarakat és két szemet adnak ki, mintha
egy Mimik [Mimic] lenne (de nem az). Ha felnyitják a ládát (nincs
bezárva, ellenben a fedele dögnehéz), egy különös kőszobrot
találnak benne, amelyet az ork csontváz hiányzó bal keze markol.
Valamiféle összekuporodott humanoidot ábrázol, meglehetősen
elnagyolt ábrázolásban, a talapzata azonban, amelyen áll, mértani
pontossággal fényesre csiszolt hatszög alapú. Meglehetősen
nehéz (50 font), hajlamos megterheltté tenni hordozóját. A szobor
alatt homok áll jó lábnyi vastagon. Ha küzdelmes munkával
kilapátolják, az alján egy titkos rekeszt találnak, amely teljesen
üres, mindössze egy karcolt feliratrejlik benne: „A pite hazugság!”
(„The Pie is a Lie!”). Magát a ládát felemelni nem lehet, valójában a

A bejárattal szemközti ajtó hatalmas, impresszív és valójában
nem létezik. Csak a fal része, varázslat alakította ki olyan formára,
mintha ajtó lenne. Betörése éppen emiatt értelmetlen és
természetesen hézag nélkül illeszkedik. Szemmagasságban a
gazdagság istenének (világtól függően, pl. Waukeen vagy Kol
Korran) szimbóluma van rajta kialakítva kőből, alatta ötszög alapú
bemélyedés (méretében hasonló a szobor talpához, csak nem
hatszög). Alattuk kulcslyuk, amelyhez bár belül kapcsolódnak
mozgó alkatrészek, de nem valódi zár, így kinyitni sem lehet.
Végezetül, ha a karakterek kikeverednek a szobából, kint már
feltehetően várják őket a korábbi – meglehetősen hangos –
riadónak megfelelően.
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MEGHÍVÁS EGY GYILKOS VACSORÁRA
Kaland 1-4. tapasztalati szintű kalandozók számára
(Freelancer)

1. Bevezető

Deloghan Pendeghlast egy népszerű törpe író és színpadi
szerző, aki a logikát előtérbe helyező krimi-történeteivel tisztes
vagyonra tett szert. Ezt aztán fényűző élete – köztük legújabb
szerzeménye, egy illúziómágiákkal átitatott vidéki kúria –
maradéktalanul fel is emésztette. Azonban nem adja fel: szentül
hiszi, hogy barátai és ismerősei, akik közé a kalandozók is
tartoznak, kihúzhatják a bajból. Terve egyszerű: maradék anyagi
forrásait szinte teljesen felélve egy extravagáns partit ad, majd ha
magasra hág a jókedv, kölcsönt kér tőlük.

varázsló elemek elleni védelmet bocsátott a kúriára. Ha 3-4. szintű
mágiatudó is van a csapatban, hozzáteheti, hogy a gazda az
incidens után gondoskodott az „igazmondó bűbáj jelentette
veszélyről” is. Miután mindenki letette a cuccait, egy velőtrázó
sikoly harsan. Amikor a többi vendéggel együtt odaérnek a hang
forrásához, rettenetes látvány fogja őket: Deloghan törött nyakkal
fekszik a lépcső alján, csoda, hogy még szuszog, míg kedvence,
Vagány kilapult. A férfi egyszerűen megszédült és leesett:
gyógyitalért hörög, de úgy hangzik, mintha azt szuszogná, hogy
„gyiiiioooiiiill”, azaz gyilkos. Ha van gyógyító a csapatban, a
karakterek úgy érjenek oda, hogy ne tudjanak segíteni, de az NPCk mondják el nekik, hogy mi történt! A paranoiás Pipás rettegése
csak fokozza a borús hangulatot, és a többiek sem boldogok.
Zdinnigast felveti, hogy ha elül a vihar, az írót Athkatlába kell
szállítani, hogy feltámasszák, és kiderülhessen, hogy ki volt a
tettes. Ezt látszólag mindenki elfogadja. Innentől kezdve minden
NPC a maga célját kezdi el hajszolni, és egyedül a játékosokon áll,
hogy kihez csatlakoznak – már ha nem a saját pecsenyéjüket
akarják sütögetni.

3. A kaland

4. A Pendeghlast-kúria

A játékosok este érnek oda az Athkatlától két napnyira lévő
Pendeghlast birtokra. Út közben egyértelműek a jelei annak, hogy
egy komoly hóvihar várható. Miután megérkeznek, házigazdájuk
köszönti őket, egyben megkéri a parti tagjait, hogy adják át a
fegyvereiket, varázskönyveiket és „mindent, ami veszélyesebb,
mint egy szelet rebarbaratorta”. Aki trükközik, az később nézzen
szembe azzal a veszéllyel, hogy lebukás esetén a többiek
meglincselik, vagy ártalmatlanítják! A szent szimbólum kényes
kérdés: a jó vagy semleges istenek papjai elvileg megtarthatják,
azzal a kikötéssel, hogy megesküsznek urukra vagy úrnőjükre,
miszerint kizárólag gyógyító varázslatokat használnak, és semmi
mást. Az eskü megszegése komoly vétek. Gonosz papoknál ez
nyilván nem, vagy nehezen megoldható, és mivel az író ismeri a
karakteret, így ha az érintett nem kínosan diszkrét, tudja róla, hogy
mire képes, azaz a trükközés is bajos.

A kúria legfontosabb jellemzője, hogy már-már ízléstelenül
fényűző, ám egy tapasztalt értékbecslő rájöhet, hogy a látszólag
vagyont érő csecsebecsék kivétel nélkül igényes hamisítványok. A
drágakőberakás közönséges csiszolt üveg, az aranytál vékonyan
aranyozott bronz, a selyemutánzat jóval durvább a valódinál stb.

Alapvetően D&D 3.5-re íródott, de minimális átalakítással
bármelyik kiadás vagy szerepjáték alá átültethető. Ebben a
rendszerben, Káosz szerepjátékban, és a varázslatokat technikai
megoldásokra cserélve Cyberpunk 2020-ban meséltem le. A
statisztikákat terjedelmi okok miatt mellőztem. A térképek nem
méretarányosak, és sok minden csupán jelzésértékű rajtuk!
2. Alaphelyzet

A privát szobákba való bejutáshoz egy rejtvényt kell megoldani
(a kilincs megfogásakor a fejükben hallják a kérdést, a választ ki
kell mondani, vagy rá kell gondolni), a többinél elég a zárnyitás.
Gromm és a személyzet tagjai tudják a válaszokat, de alapesetben
nincs okuk megosztani azokat.
Alagsor:
1: A konyha. Minden szükséges felszerelés elérhető. Hatalmas
ajtaja van.
2: Gromm, a komornyik lakrésze. „Van hegyem, de nincs sziklám,
van erdőm, de nincsen fám.” „Térkép” A lakosztályoknál kevésbé
elegáns, de tisztességes szoba. Gromm itt tárolja, amit el kellett
koboznia. Ezeket nem adja vissza, hiszen nem tudni, hogy ki a
gyilkos.
3: A cselédség lakrésze. „Mi az? Négy lába van, ugat, de nem
kutya?” „De, kutya.” Nyomorúságos helység, hitvány szalmazsákokkal.
4: Lépcső. Ha alaposan megvizsgálják, a nyolcadik fok alatt egy
lapot találhatnak, ami üres, de feltűnően tiszta. Mágikus:
semmiféle koszfolt nem marad meg rajta – ideértve a tintát is. A
lépcső mellett bőven van hely arra, hogy ki lehessen kerülni a
folyosón közlekedve.

Az őszinte indoklás az, hogy az előző kúriában egy partin egy
majdnem halálos áldozatokkal járó harc tört ki a negyedik hordó
sör megivása után egy Igazság Zónája (Zone of Truth) varázslat
miatt, és azóta nem mer kockáztatni. Ezután azt tanácsolja nekik,
hogy foglalják el a szobáikat, majd elköszön, mert van még egy kis
dolga. Nyomatékosan a lelkükre köti, hogy ne császkáljanak el,
mert a házban akad pár meglepetés, de konkrétumokat nem
mond, csak sejtelmesen mosolyog.
Hagyjuk, hogy a játékosok letehessék a felszerelési tárgyaikat
és berendezkedhessenek, közben érzékeltessük velük, hogy a
hirtelen a kitört vihar iszonytató. Gromm, a komornyik
megnyugtatja őket, hogy a házban nem lesz baj: pár éve egy
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óvatlant. Leira nevét kimondva a fal félrecsúszik, felfedve egy
kisebb gardróbszoba méretű rekeszt. Egy üveg kiváló minőségű
törpe amontilladót leszámítva teljesen üres, ellenben ha megint
kimondják az istennő nevét, újra visszatolódik. A fal itt különösen
kemény, szétverni fegyverrel is trükkös, anélkül pedig lehetetlen:
aki beszorul, itt ragad. A bűvös szó huszonnégy óránként kétszer
működik.

5: Folyosók. A falak meglepően élénken díszítettek, lengén
öltözött angyalokat és ördögöket ábrázoló festményekkel és
faragványokkal. Ha a karakterek meg akarják vizsgálni ezeket,
nyugodtan tegyék: Ha valaki káromkodik, egy isten nevét említi,
vagy egy alak intim részéhez nyúl, akkor egy enyhe mágiának
köszönhetően az angyalok haragvó arcot vágnak, az ördögök
pedig kajánul vigyorognak – de csak pár másodpercig. A
folyosókon közlekedve ki lehet kerülni a lépcsőt.
6: Fáskamra: az ajtaja nagyon nehezen nyílik, csikorog-nyikorog,
és annyira masszív, hogy jelentősen megnehezíti a hallgatózást.
D4+1 körig kell rángatni, hogy kinyíljon. Melqolyn egyik terve,
hogy valahogy becsalja ide leendő áldozatát, és agyonveri egy
fejszével vagy fahasábbal.
7: Éléskamra. Étellel-itallal tisztesen megtömött kamra,
válogatottan jó falatokkal és nyakolajozókkal. Egy zárt
szekrényben tíz adag, kiváló likőr található: ebből összesen kettő
erőteljes méreggel, egy pedig altatóval van preparálva. (Négy
menta, három kávé, két dió, egy barack, utóbbi három mérgezett.)
Deloghan írásaiban gyakran szerepelnek alkohollal kevert
mérgek, itt tárolta azokat, amiket kipróbált pár egéren, hogy ne
írjon ostobaságokat.
8: Ha valaki körbenéz itt, és nagyon jó a látása, észrevehet egy
mozaikot. Egy kékeszöldes-lilás (határozottan nem kék!)
tűzcsóvára mutató ujjat, mellette egy kicsi, de jól kivehető
háromszöggel, amiben köd örvénylik. Egy szöveg is látható
ALEZIURTHQA. A prímszámokon lévő betűket elolvasva Leira
neve jön ki, a többinél Azuth és marad egy Q. Azuth szent
szimbólumának furcsa színe támpont lehet a megoldáshoz. A Q-t
kiejtve semmi sem történik, de Azuth nevét kimondva a szimbólumból egy kékeszöld-lila lángnyelv csap ki, megsebezve az

Földszint:
1: Előszoba. Az ég egy adta világon semmi sincs itt – egy
egérlyukat leszámítva: ha valaki belenéz, egy nagy, véreres szemet
láthat, míg ha hallgatózik, úgy érzi, mintha a fülét kapirgálná egy
hosszú, éles köröm. Illúzió.
2: Az étkező. Szemkápráztató, ám nem sokat érő étkészlet, csicsás
terítő és jobbnál jobb ennivalók. A hatásvadász Deloghan egy kis
műsorral készült: a széke alá egy adag láthatatlanná tevő italt
erősített, hogy megtréfálhassa vendégeit.
3: A könyvtár. Ha valaki rászán pár órát, dobjunk, hogy mit talál: a
dőlt betűsek csak egyszer jöhetnek ki.
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1

Izappie Orhestes alkimista értekezése, benne az Életvíz
receptje. Elf, törpe és gnóm vér kell hozzá, és egy különösen
hideg éjszakán a hold fényénél kell elvegyíteni a szabadban,
egy ezüstkanállal kevergetve, egy mellékelt mantrát
mormolva. Egy közepes mágiaismeret próbával
megállapítható, hogy marhaság.

2

Thir Lenn, a sötételf nekromanta élőhalott-osztályzója.
Benne Élőholt Megelevenítése (Animate Dead) tekercs,
aminek az aktiválásához azonban külön be kell szerezni a
komponenst. D10: 1-5 isteni mágia 6-10 misztikus mágia.

3

Szépirodalom.

4

Mágiával foglalkozó könyv

5

Síkokkal foglalkozó könyv

6

Joggal foglalkozó könyv

7

Legendákkal foglalkozó könyv

8

Történelemmel fogalkozó könyv

9

Hazardius mérgekkel foglalkozó könyve. Benne a jegyzetei
az alagsori mérgekről: a használt mérgek és a mérgezett
italok neve többször alá van húzva.

10

Ymdar Ve'Ness szociográfiája az athkatlai adószedők
életéről. A könyvjelző egy súlyos selyemzsinór, amit
megvizsgálva egy nyaklánc található benne. Hatása
megegyezik a fojtás nyakékével, de csak egyszer
használható, utána porrá omlik.

11

Nemességgel foglalkozó könyv

12

Értékbecsléssel foglalkozó könyv
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• Négy lábam van, de nem járok, ételt viszont bőven látok, igaz,
azt én meg nem eszem, ki vagyok én, mi a nevem? – Ebédlőasztal.
• Gondolatok tárháza volt, aztán fehérré fakult, nincsen benne
már semmi, sokaknak ijesztő kézbe venni – Koponya
• Korg apjának hat gyereke van: Poela, Loepa, Ploea, Lpoea és
Oealp. Hogy hívják a hatodikat? – Korg

4: A hálószobák. Mindegyiket rejtvény nyitja. Két főt látnak el
minden kényelemmel, ideértve a mosdótálakat és az
éjjeliedényeket is. Ha egy NPC játékos karakterrel lakik együtt,
nem feltétlenül örül, ha szobatársa megmondja másnak is a
jelszót. Ezen kívül napi 20%-os eséllyel történik valami.
1

Cefreszag

2

Egy imp tűnik fel, de mielőtt megszólalhatna, elenyészik a
semmiben.

3

Az itt alvók haja és testszőrzete három évnyit nő. Ha
megpróbálják levágni, csak mágikus penge viszi. A hatás
huszonnégy órán át tart, utána visszaáll az eredeti állapot.

4

Az egyik alvó véletlenszerűen helyet cserél valakivel.

5

Rejtélyes fényvillódzások öt percig.

6

Ősi rúnának tűnő totális értelmetlenségek tűnnek fel a
falakon egy óráig.

7

Mindkét alvó véletlenszerűen helyet cserél valakivel.

8

Egy vicsorgó démonmaszkos izomkolosszus materializálódik. Ha bárki futásnak ered, üldözi. Illúzió. Nem tud
fizikai sebzést okozni, és ha tizennégyszer eltalálják (nem a
sebzés számít) elenyészik. Úgy tűnik, mintha rendesen
harcolna, de a kezében tartott bozótvágó mindig elkerüli az
embert. Tíz percig tart.

5: Lépcső. Itt találják meg a tetemet.
6: Közlekedő. A falakon festmények. Ha valaki benéz az egyik
mögé, dobjon 1d10-et! 1-2: semmi, 3-4 egy széf illúziója, 5: egy
halálfej illúziója, 6-7: egy kicsapódó jégdárda illúziója, 8-9: még
egy festmény illúziója, 10: egy hang ráüvölt, hogy tolvaj.
7: A titkosajtó-rendszer. Bármelyik szobába be lehet jutni
bármelyik másikból. Az X-el nem jelölt részen egy álcázott
veremcsapda: aki belelép, megnézheti magát, ha nincs kötele,
vagy nem mászik profin. Kicsi az esélye, hogy meghallják a
kiabálását.

Földszint

A talányok az alábbiak (értelemszerűen a mesélő is kitalálhat
sajátokat), mindegyiket rendeljük egy szobához:
• Mely szobát kerülik a vámpírok? – A nappalit
• A kalózszigeteken nőtt Healg-fából építed meg kényelmes,
egyszintes házad. A fát ezután gnóm mesterek cinóber festékével
kezeled, de nem tetszik az eredmény, viszont újat venni nincs
pénzed. Jobb híján Waterdeep alkimistáinak ezüst festékével
kened le, de ezzel sem vagy elégedett, így végül egy ősi ork
módszert választva fekete ürömbogyó levével színezed meg a fát.
Milyen színű lesz a lépcsőd? – Semmilyen. (Nincs lépcső)
• Nem élek, de növekszem/ nincs tüdőm, de lég kell nekem, nincs
gyomrom, de falok, jaj annak, kit elkapok, no, mégis mi vagyok? –
Tűz
• Egy férfi Szerdán kilovagolt egy másik városba, egy napot
utazott oda, egy napot maradt ott, egy napot jött visszafele, majd
mégis Szerdán érkezett haza. Hogyan lehetséges ez? – Szerda a
lova. A nagybetűt értelemszerűen ne hangsúlyozzuk, amikor
felolvassuk a kérdést!
• Minél többet veszel el belőlem, annál inkább terebélyesedek.
Mi vagyok? – Lyuk
• Elkaphatod, de el nem dobhatod. Mi az? – Betegség
• Egy athkatlai kereskedő eladott egy papagájt egy nemesnek,
azt állítva, hogy az állat mindent megismétel, amit hall. A
kereskedő másnap visszavitte a madarat, mert az egy szót sem
szólt, és beperelte a kufárt, de végül nagy döbbenetére kiderült,
hogy az igazat mondott. Hogyan lehetséges ez? – A papagáj süket.

Emelet:
1: Lépcső.
2: Deloghan hálószobája. A bejutáshoz két kérdésre kell válaszolni:
• 1. kérdés: „Én vagyok a kezdetek kezdete és a végek vége. Király
és koldus osztozik bennem, de holmi báró vagy gróf nem
bitorolhat.” – K.
• 2. kérdés: „Lila vagyok, de néha ezüst, szagom ibolya, de van,
hogy füstös. Nem szólok, csak egy nap kétszer, hébe-hóba
egerészem, a víz nekem halálos méreg, jó cégér vagyok egy
látszerésznek.” Semmi.
Ha valaki rossz választ ad, az ajtó megrázza. Minden rázás 1-24-8-stb. sebzést okoz, azaz 64 pontig duplázódik. Típusát 1d6
dönti el: 1-2 áram, 3 hang, 4 tűz, 5-6 elektromosság. Ha valaki
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Heynr, Yiv és Ambel

bejut, egészen egy hivalkodó, extravagáns és megannyi
érdekességgel teli szoba várja, amiben egy királyi ágy, egy
íróasztal, egy éjjeliszekrény és két szekrény található. A
szekrényekben csak ruhák vannak, az éjjeliszekrényben viszont
egy lezárt ládikában egy Quaal toll jelképe (fa), egy üvegcse bájital
és egy kétszáz aranyat érő platina karkötő található. Az
íróasztalnál a legújabb, Egérfogó címet viselő, befejezett kézirata
példánya hever, és ha alaposan átkutatják, megtalálhatják az író
végrendeletét: valamennyi vagyonát az athkatlai árvákra hagyta.
Itt található még mágikus főnixtolla is, amivel műveit írja. Ha bárki
más a kezébe veszi, akkor sikertelen Akaraterő mentődobás
esetén a tollat megfogó keze onnantól kezdve önálló életet él.
Átoksemlegesítő bűvige megtöri a varázst.

1. szintű ember közember férfi (semleges – TN) 1. szintű ember
közember / mágus nő (semleges jó – NG) / 3. szintű gnóm
közember nő (semleges gonosz – NE). Heynr és Yiv cselédek,
Ambel szakácsnő. Heynr tizenhat esztendős, árva suhanc, Yiv a
húszas évei elején járó, lelkiismeretes leányzó, míg Ambel egy
vénséges vén, cinikus-szarkasztikus, szipirtyó. Előbbi kettő
barátságos főleg igaz ez a fiúra, aki igen aggódik, hogy mihez kezd
most. De a gnóm gyűlöli a gazdagokat, és kifejezetten
szórakoztatja, ha hullani kezdenek. Ez persze könnyen ideális
gyanúsítottá teheti.
Erősségek: Heynr hűsége könnyen megszerezhető. Yiv ismer pár
varázslatot (KM választ). Ésszerű keretek között vannak
komponensei, mert „érzi”, hogy mihez mi kell. Ambel csupán egy
kisiklott életű öregasszony.
Gyengeségek: Heynr ostoba, nem tudja tartani a száját,
képességei pedig maximum átlagosak. Yiv nem ura a
tehetségének (nulla mágiaismeret) és iszonyatosan félénk, míg
Ambel egy megkeseredett, krónikus alkoholista. Az első nap
feltöri a zárt italszekrényt, és így előkerülnek a mérgezett italok is,
mert Heynr azokból fog felszolgálni.

Emelet

Trodek Pendeghlast
1. szintű törpe harcos férfi, törvényes gonosz (LE)
Deloghan unokaöccse: a férfi azért hívta ide, hogy segítsen
meglágyítani bornagykereskedőként krőzusi jólétben élő bátyja
szívét. Napjait az ivás, az evés és a bunyó töltik ki. Önveszélyesen
büszke, fellengzős és kapzsi, ugyanakkor előszeretettel tetszeleg a
kegyes nagyúr szerepben. Szentül hiszi, hogy kivételezett
bánásmódja miatt ő nagybátyja örököse – tehát mindent megtesz
azért, hogy ne tudják feltámasztani. Ha a kalandozók segítenek
neki, jusst és későbbi alkalmazást ajánlj nekik.
Erősségek: megtarthatta a fegyvereit, arroganciája dacára
becsületes.
Gyengeségek: egy elkényeztetett zsúrpubi.
Felszerelés: mestermunka nehéz pajzs, mellvért, egykezes fejsze.

5. Karakterek
Deloghan Pendeghlast
4. szintű törpe férfi expert, kaotikus semleges (CN)
A barátainak csak Szipák, iszonytató orrhangja miatt.
Aranyköpésekre kihegyezett, monológnak is beillő körmondatokban beszél. A hatásvadászat és a titokzatoskodás a
mindene, új kúriáját telerakatta semmiféle praktikus haszonnal
nem bíró illúziókkal. Kedvenc vadászgörényét, Vagányt élő sálként
hordja.

Elena Kiedescun
2. szintű ember pap (cloistered cleric) nő, semleges (TN)
Waukeen felkentje, jó üzleti kapcsolatokkal. Csinos, filigrán, szőke
hajú nő, kifogástalan sminkkel, de érezteti, hogy aki csak egy
helyes pofinak tartja, az ráfázik. A feltámasztást meg akarja
akadályozni, és feltett szándéka, hogy hamisít egy végrendeletet,
amiben saját magát teszi meg örökösnek. Ez azonban idő: négy
nap kell hozzá, és írásminta. Pontosan tudja, hogy a házban lévő
tárgyak messze nem érnek annyit, mint azt az avatatlan szem hiszi,
és biztos benne, hogy az író elrejtette valahova a pénzét.
Erősségek: papi mágia, kiváló hamisító, szociális képességekben
járatos.
Gyengeségek: Ha veszélybe kerül az élete, letesz a terveiről, míg
ha lebukik és megzsarolják, könnyen pánikba eshet: ilyenkor ha
nincs kiút, lehet, hogy öngyilkosságba menekül.
Említésre méltó felszerelés: szent szimbólum, 2 könnyű sebek
gyógyítása ital.

Gromm
4. szintű félork férfi szerzetes, törvényes semleges (LN)
A komornyik. Félorkhoz képest meglepően könnyed mozgású,
harmincas évei elején járó férfi, csupasz arccal. Röviden, de igen
választékosan beszél, és büszkén feszít egyenruhájában.
Szarkasztikus, de nagyon körmönfontan. Készségesen elmondja,
hogy csak pár napja költöztek be: ezért nem ismerik a ház titkait.
Mestere halálával célja egyértelmű: fenntartani a rendet a vihar
végéig, és várni vagy a feltámasztott, vagy az új gazdája érkezését.
Ha valaki lopni próbál, vagy gyilkol, haragja nem marad el.
Erősségek: A legtöbb fontos, és pár egzotikus nyelven beszél, és
kiváló emberismerő.
Gyengeségek: Kötelességtudata foglya, ezzel manipulálható.
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Kalandok & szettingek

Zilvomarp

Sleholms „Pipás” Wentran

3. szintű kobold sárkánysámán nő, kaotikus jó (CG)
Egy társaságban a messziről jött hülyét adó, igen idős kobold
sárkány-sámánasszony, aki a bronzsárkányokat imádja. Az író
tévesen azt hitte róla, hogy jó kapcsolatai vannak kozmopolita
magasabb körökkel, de ez nem igaz. A sors iróniája, hogy kölcsönt
akart kérni az elszegényedett férfitól, hogy szentélyt emelhessen a
sárkányoknak, ergo lelkesen védi a testét.
Erősségek: sámánerők, gyógyítás. Ha segítik, abszolút hűséges, és
hisz az élni és élni hagyni elvében.
Gyengeségek: Öreg.
Említésre méltó felszerelés: egy nyaklánc, amin két ónix-lóg. (70 és
50 arany értékűek, jók Animate Dead komponensnek.) Dárdáját
leadja.

3. szintű félszerzet zsivány férfi, kaotikus semleges (CN)
Kedvenc tökfödője és pipája nélkül egy lépést sem tevő,
iszonyatosan elhízott félszerzet. Ragyogó koponya, ám egy
félresikerült kazamatakaland óta mindenhol rémeket lát, és
szentül hiszi, hogy a halál a nyomában leselkedik. A bajokat
súlyosbítandó, az incidens óta a Bellywell-mákonyként ismert,
igen erős kábítószer rabja. Ha lát egy csizmanyomot a szőnyegen,
gond nélkül megmondja, hogy hányas méret, miből készült és
hogy van-e valamiféle mozgásszervi baja a viselőjének. De akkor is
szentül hiszi, hogy az egy láthatatlanná váló orgyilkos lábbelije, ha
a mellette álló hordja a csizmát.
Erősségek: félelmetesen jók az érzékszervei és a következtetései.
Gyengeségek: üldözési mániás. Csak három napra elég drogot
hozott magával, és benne van a pakliban, hogy ha nem tartják
vissza, nekiindul a biztos halálba úgy, hogy senkinek sem szól,
mert inkább a fagy, amiről azt hiszi, hogy túlélheti, mint a
halálcsapda-ház. Említésre méltó felszerelés: 200 aranyra szóló
hitellevél (a zsákmány maradéka). Hozott magával egy tőrt és egy
könnyű nyílpuskát. A tört megpróbálja elrejteni, ha ez nem sikerül,
jelenetet rendez, miszerint joga van az önvédelemhez. Láncingét
sem veszi le.

Erucle Zdinnigast
3. szintű ember varázsló férfi, törvényes semleges (LN)
Elegáns bajszú, rendkívül illedelmes és udvarias, az ötvenes évei
közepén járó férfi. Erősen sántít, és kissé aggodalmas az
arckifejezése – mindez nem csoda, mert pár alvilági alak örömmel
megadna Athkatlában 500 aranyat a fejéér t, mer t
megakadályozta egy rablásukat. Bérmágusként dolgozik, bár
erről nem szívesen beszél. Művelt, kellemes beszélgetőtárs. Ha
úgy alakul, a „gyilkos” utáni hajszába is bekapcsolódik. A
feltámasztás az ő ötlete.
Erősségek: a mágia terén rendkívül képzett. Jól ért a
rejtvényekhez. (A fő ajtót napi 15% halmozódó esély, hogy feltöri,
a többi rejtvényt 65%, hogy tudja. Nem kapkodja el.)
Gyengeségek: aggódik, hogy kiderül, hogy vérdíj van a fején. A
lába tényleg rossz, fele olyan lassan mozog, mint egy átlagember.
Említésre méltó felszerelés: a varázskönyve, amit lead (aznap már
memorizált), valamint egy mestermunka bot, amit nem.
(Lábproblémáira hivatkozik.)

Alindar „Holdjáró” Tunt
1. szintű ember bárd nő, kaotikus semleges (CN)
Százkilencvenöt centiméter magas, rendkívül vékony, fakósápadt,
nő, teletetoválva. Haja ezüstös, szemei tompán fénylenek, hangja
kissé fátyolos. Gyakran beszél rébuszokban vagy érthetetlen és
értelmetlen hasonlatokban. Gazdag örökösnő, csinos vagyonnal,
aki elképesztő felszínességét látvánnyal pótolja: külsejét mágiával
formálta különlegesre. Valóságos sértésnek tekinti, ha nem ő áll a
figyelem középpontjában: örömmel hamisít akár bizonyítékot is,
vagy keveri magát gyanúba, ha ezen múlik, hogy vele
foglalkozzanak. Pipás a fő célpontja, őt idegesíti kisebb-nagyobb
fortélyokkal. Erre egyébként ráfázhat. De ha van a karakterek
között valaki, aki hiszékenynek tűnik, előadja neki a titokzatos
gyilkosjelöltet. Erősségek: külseje és kétértelmű megjegyzései
sokakat megzavarhatnak, jellemzően többnek hiszik, mint ami.
Gyengeségek: valóságérzékelése és józan belátása egy három
hete halott lepényhal szintjén van.
Említésre méltó felszerelés: mestermunka lant.

Odley Melqolyn
2. szintű elf kósza férfi, semleges gonosz (NE)
Sebhelyekkel borított, torz férfi: aki ránéz, önkéntelenül is
eltűnődik, hogy hogyan lehet még életben. Drabális, izmos és
gyors, nem tipikus elf. Ha bárki rá mer kérdezni, hogy mi történt
vele hörög-morog valamit, de nem ad konkrét választ. Az egyik
játékos karakter okozta balsorsát, egy korábbi kaland, vagy egy, az
előtörténetéhez fűződő esemény során. Akkor megfogadta, hogy
megöli, így őszintén meglepte, hogy itt találja. Tisztes vagyonát
főleg mérgek és méreg-alapanyagok keresésével szerezte.
Nehezen uralkodik magán, de átlagosak a szellemi képességei,
ezért nem csinál kirívó ostobaságot. Modora nyers, és lényegre
törő.
Erősségek: kiválóan bánik az improvizált fegyverekkel, ért a
mérgekhez és rendkívül szívós.
Gyengeségek : nem túl jó az alakoskodásban és a
megtévesztésben. Tudja, hogy Erucle fején vérdíj van.
Említésre méltó felszerelés: kivert bőrvért. Hozott magával egy
másfélkezes kardot is, amit készségesen lead. Ezen kívül van egy
adag kontaktmérge, egy „Gyógykenőcs” feliratú üvegcsében.

A vadászgörények
Négy aranyos állatka. Értékeik a menyétekével azonosak.
Szerepük semmi, de a feszült helyzetben gyanút kelthetnek, mert
ide-oda futkosnak, és bárhol feltűnhetnek.
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6. Végkifejlet
papok a hírnevére való tekintettel ettől függetlenül feltámaszthatják, ha a karakterek meggyőzőek. Lényeges, hogy
nagyon jó érvek nélkül kizárólag egy Holtak Feltámasztása (Raise
Dead) varázslatot hajlandóak hitelezni. Ergo alapesetben, ha
zombivá változtatták, sanszosan nem tér vissza az élők közé.

Aki el akar menekülni, megteheti, de ez nagyon meleg, tundrai
viszonyokhoz készült ruha és elég élelem és víz nélkül
öngyilkosság. Az út alsó hangon négy nap a viharban, napi szintű
túlélés és Szívósság mentődobás kell ahhoz, hogy a bátor
vállalkozók ne haljanak meg biztosan, és ne tévedjenek el. A
próbák rendkívül nehezek, mert szó szerint nincs út, amit
láthatnának, és a viharban a várost sem tudják kivenni.
Amennyiben Deloghant nem támasztják fel, több dolog is
történhet. Ha előkerül a végrendelete, mindent Athkatla árvái
örökölnek: a kastélyból árvaház lesz. Ha az unokaöccse viszi a
kasszát, és a karakterek segítettek neki, a csatlósaiként
dolgozhatnak tovább. A papnő is kifizeti őket.

Ha mégis sikerrel járnak, a férfi elmondja, hogy leesett a
lépcsőn – majd kis híján szívszélhűdést kap, mikor megtudja, hogy
mennyivel tartozik a papoknak. A karakterek jutalma nem marad
el: mihelyst anyagi helyzete megengedi (értsd: két-három év
múlva) bőkezűen megjutalmazza őket, és mindig szívesen látott
vendégek a kúriában.
Bárhogy is ér véget a történet, ha a birtokon történt esetleges
bűncselekményekért mindenkinek felelnie kell – kivéve, ha az
érintettek valahogy megegyeznek, vagy nem marad tanú.

Ha visszaviszik Athkatlába az író testét, kiderül, hogy a bankban
lévő vagyona négy ezüstöt és kilenc rezet tesz ki. Persze, a helyi

KERESZTREJTVÉNY
Nagyszerű időszak a D&D kedvelőinek a d20 év második fele, ugyanis a Tuan Kiadó jóvoltából már magyar
nyelven is elérhető lesz a rejtvényben megjelölt kiadvány. Vajon mit találhatott a szerencsés kalandor?

VÉGRE ITT VAN! 20 ÉV UTÁN...

kép forrás: robotatertot comics
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REJTELMEK VELEJE
Rejtélytervezői gyorstalpaló
(Nemes Márk)

megoldás 2.) A Misztériumjáték, ahol nyilvánvaló az elejétől
fogva, hogy valaminek a végére kell járjon a csapat. Hogy a rejtély
rejtelmes maradjon, a Felfedezés és Szociális Játék mögött
érdemes egy duplacsavart: egy, a megfejteni vágyott MÖGÖTTI,
később kibontható rejtélyt (vagy inkább: összeesküvést vagy sötét
titkot) eldugni. A nyomozás ne legyen lineáris, tartsd fenn a
bizonytalanság érzetét! A csapatot szórd meg vakvágányokkal,
csalikkal, minél több kétértelmű utalással és (vizsgálódás híján)
félreérthető helyzettel! Különben csak egy lista végigpipálgatásává válik a detektív melója – aminek pedig épp a
tévedés lehetősége és ára adná a zamatát.

Elérkeztünk hát a rejtélyek és rejtelmek témájához, a
kalandtervezés tán leginkább készpénznek vett fejezetéhez. A
Felfedezés Pillére ugyanis nem egészen azt fedi, amit Rejtély
alatt értenénk! Ugyan besuvaszthatjuk a védernyője alá,
hozsannázva e régi metafora nagyszerűségét, de jobb, ha
külön kezeljük őket. A Felfedezés a világ (a lore, a kultúrák, a
konfliktusok), vagy szűkebben: a kazamata (az aktuális
környezet veszélyeinek és eldugott részleteinek) feltérképezését jelenti. A Rejtély, mondhatni, a Negyedik Pillér,
más: ez nem a világ, hanem az épp folyó történet (tágabban:
történelem) rejtett igazságait és mozgatóit fedi; így csúcsra
járatásához is inkább zsáneríróként, mintsem Mesélőként kell
gondolkodnunk.

És akkor már 3.) A Krimi az, ami tisztán leszűkíti a Rejtély
játékterét: a Ki tette ezt? (wudunnit), főleg limitált időkerettel
megspékelve, feszült és izgalmas rövid kalandokat garantál. Tíz
Kicsi Néger + mondjuk egy ismeretlen kilétű vérfarkassal
összezártság VAGY egy zombiinvázió/hódító sereg közeledte?
Kész is a katasztrófa! Ne feledjük: a krimik kis helyen, nagyon rövid
idő alatt, maréknyi szereplővel pörögnek igazán, ahol
mindenkinek van sötét titka, indítéka és/vagy titkolt szégyene, és
az összezárva telő órák lassan újabb szörnyű bűnökhöz vezetnek.
Kiválóak epizódként beiktatva a nagyobb, más hangulatú
krónikákba, mondjuk, ha a kalandozók túlzottan is belejöttek az
abálásba, vagy ha a status quo elkényelmesedik. Tegyük Hannibal
Lectert a Dekameron villájába – melléjük!

Felfedezés során kipróbáljuk a környezetet, belehelyezzük
magunkat (ill. karakterünket): beugrunk az árokba,
beleavatkozunk a bunyóba, beszólunk a bírónak. Az aktivitás
(indukció) megelőzi a megismerést (dedukció). A kalandjáték
narratívája diktálja a sodrást, tudjuk, hogy ha feldobunk egy követ,
az leesik, és valami lesz. A Rejtély viszont ennek fordítottja: a
nyomokból és sejtésekből alkotunk egy feltevést, és
próbálunk neki igazat szerezni. Ha kell, újra és újra, míg szorul a
hurok. Ha bedől a terv, elölről kezdjük, újraépítjük a kirakóst: újabb
teóriát állítunk fel, és bökdössük, megáll-e. Sokkal inkább a
sötétben vagyunk, mint Felfedezendő terek bejárásakor, és nem a
játék sodrása „visz előre”, hanem az ötletelés. Lehet, megmentjük a
királyságot, de sosem jövünk rá, ki mozgatta a szálakat a trón
mögött, vagy átlapozunk a Nagy Titkot az orrunk alá dugott Sors
Könyvében …
Mert ahhoz, hogy a játékos egyáltalán regisztrálja a Rejtély
(vagy nyomainak) jelenlétét, valamiféle szignált kell kapjon. Tehát
a sejtetés eszközével kell élnünk, és hangulatot kell
teremtenünk. Persze ne könnyítsük meg a dolgát! A Rejtély Pillére
a Felfedezés ingó, ködös párja, ami nem a játékasztalon, hanem a
karakterek fejében emelkedik. Tervezője számára egy bonyolult
árnyéktánc lehetősége, mely számos félrevezető és csupa
nyugtalanító, de mindig közös lépést kínál a hallgatóságnak. A
rejtvényfejtés- és tervezés lényegében díszletállítás és bábjáték,
amihez a legjobb fordulatokért a thrillerek, detektívtörténetek,
horror- és művészfilmek világába érdemes lenyúlni.

Kozmikus Távlat
A merev vázlatok és a szokásos (tán túlzottan ismerős)
zsánerjellegek mellé vegyük elő a rejtelem és az ismeretlenség
alapvető esztétikáit: a Kísértetiességet és a Furaságot, vagyis az
Eerie-t & Weird-t, amiket Mark Fisher, korunk egyik legnagyobb
esztétája és gondolkodója vesézett ki könyvében és
tanulmányaiban. A megkülönböztetés eredete Freudig és
Lovecraftig nyúlik vissza, aki úgy summázta a mindkét minőség
alapját nyújtó „uncanny” fogalmát Természetfeletti Borzalom az
Irodalomban (Supernatural Horror in Literature) c. korszakos
esszéjében, mint „egy bizonyos lélegzet-visszafojtó,
megmagyarázhatatlan rémület külső, idegen erőktől”. Az „eerie”
(nevezzük ezt itt és most Kísértetiességnek) főleg (de nem
feltétlen) kihalt és elhagyott helyek minősége – ahol a házakon, a
tereken, a levegőben és az anyagi világban egyaránt apró nyomok
utalnak arra, hogy valami az emberi érzékelésen túli mozgott itt. A
„weird” egyszerűbb: látszólag (vagy: sokáig) értelmezhetetlen,
össze sem kapcsolódó, de a hétköznapok vagy a természet
rendjének ellentmondó jelenések formájában mutatkozik meg.
(Mit keres hét hal a réten, keresztalakba rakva?)
Az „eerie” tehát, akár egy kísértet, valami (egyébként
természetes)nek az érthetetlen hiánya, ami megnyilvánulhat a
kifosztott, tátongó helyeket belengő ominózus „jelenlét” jeleiként
is. Egy rémítő rendszer, amit működése közben látunk, de amiből
hiányoznak darabkák. A „weird” viszont a „furcsaság”:nem odaillő

Történetek
Kb. 3 történetmodellt látok, ami a rejtélyt helyezi előtérbe. A
legsimább 1.) A Csavaros Kaland. A (teljesen más zsánerű) kaland
haladása során is egy titok néha felvillantható a háttérben, s a
végén összeállhat részleteiből. Ez akkor szól nagyot, ha egyes JK-k
vagy prominens NJK-k, főleg közeli szövetségesek, végig titkos
játszmát folytattak, netán többet tudtak és aljasabb célokkal
dolgoztak a parti alá, mint azt bárki hitte volna. Scorsese
maffiafilmjeinek nagy leszámolásai vagy a Reaver és a The Last
God fantasy képregények ezekre remek példák. A köztes
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de javasolt a Jelen Rejtélyeket 1-2-alkalmasra tartogatni, a többiek
nyomát pedig szépen szivárogtatni bennük. Nem javasolt egyazon
fajtából több rejtély használata, ha rétegzetten mesélünk, már az
egymáshoz vezető Jelenlevőkön kívül.

dolgok jelenléte, nem rendeltetésszerű szavak, gesztusok
felbukkanása, amit a környezet még úgy is kezelhet, mintha
mindennapos lenne. Zagyva darabkái egy lassan kirajzolódó,
bizarr rendszernek. Szokatlan hiány és sejthető rendszer vs
szokatlan jelenlét és avantgárd rendszer. Kísérteties nyomok
keresése során az a kérdés, hogy mivé állnak össze, és mi lesz a
következménye a felismerésnek; az nem vitás, hogy vezetnek
valahová: az elkerülhetetlen közelítő Végzet, a gótikus mesék
alapkövei ők. Fura jelenésekénél viszont az a meglepő, hogy végül
csak’ összeállnak, és azonnal (szörnyen) érthető lesz minden: itt a
kozmikus horror és az összeesküvős thrillerek keltetői.

Kalandtávlat
Mindig figyelj rá, hogy egy nyom se vezessen egyenest a
másikhoz, s hogy ne csak a rejtély megfejtése legyen a csapat
motivációja! Tedd őket személyesen érdekeltté, más kalandok,
megbízások és találkozások során tégy utalásokat (szóban, NJKtettekben, környezeti elemekben) valami mögöttesre. A
szignáloknak fel kell bukkangatniuk, de hangsúlyozás nélkül:
akkor értékesek, ha olyan erőfeszítés kiszűrni a fontosokat az
összes baljós jel közül, amit a kalandozók nem is mindig tudják,
hogy meg kéne tenniük.

A választott esztétikum megnyilvánulásainak emellett
rímelnie kell az általunk már eltervezett, központi Rejtélyre is!
Itt a sansz, hogy a lánccsörgető szellem végre ne csak egy random
monszta legyen, hanem tragikus, szimpatikus NJK, akit muszáj
megismerni a megoldáshoz! Beparáztatnád a túltápolt partit?
Vesd őket megszokott szettingjüktől vadidegen jelenések sortüze
alá – mialatt maradnak mégis e környezetben! A környezettel
való mesélés (environmental storytelling) eszközei
vezessenek ekkor: a tárgyakban, tájakban, épületekben
megtestesülő, baljós történelem.
Persze, ne MINDEN nyom legyen fontos, vagy konkrét,
tegyünk különbséget tanújelek (lenyomatok) és kulcsok
(előregördítők) között, sőt, akár később fontos alakokba,
helyszínekbe (zárakba) is belefuthatnak, miket még sokáig nem
tudnak hová tenni. A békaesők, (önként vállalt) emberáldozás/kannibalizmus és lélektranszplantációs masinák
örvényénél csak egy, ezeket már megszokott közösség a
rémítőbb. Érezze a csapat, hogy a világ kifordul a sarkaiból, a
magas harcértékek, hősi hírnév most mit sem érnek! S mindezt ne
toljuk túl. Sokkal hátborzongatóbbak a néha elkapott kis
dolgok (óvó kézjelek, kint hagyott étel, tilalmas szín, ld.
Shaymalan A Faluja), mint a tizedik percben a mezőre toppanó
sátán… Bár e kettőt jó időzítéssel lehet egyensúlyozni (ld. Eggers A
Boszorkánya (The VVitch)). Sugározhatunk kétféle szignált is: az
egyik rendszere a valódi rejtélyre utal (pl. démoni megszállás ->
klasszikus, „kísérteties” jegyek), a másik rendszere félrevezet, mert
csak az eredményeket láttatja (pl. ettől begolyózó és paranoiás
emberek -> random őrültködés, „fura” jegyek).

Kalandötletek
Végezetül álljon itt pár lehetséges Végső Csavar, amit érdemes
egy „feloldás” tetejébe róni:
1. A tudás NEM SZABADÍT FEL. A válasz csak még több
kérdéshez vezet, az új, helyes kérdést feltenni pedig veszélyes
következményekkel jár. Fel merik-e tenni ezeket a kalandozók?
Egyáltalán érdemes-e nekik, vagy inkább menjenek biztosra,
további magyarázatot kajtatni – kockáztatva, hogy a tudás elveszik
velük?
2. A tudásra NINCS KÉSZ A TÁRSADALOM. A nép visszasírja
zsarnokait, és érthető, bár megvetendő módon kibékül az ismert
gonosszal az ismeretlennel szemben. A rejtélyfejtők nemkívánatos
elemek lesznek. A tudatlanság néha… ha nem is áldás, de:
könnyebbség.
3. A tudást DIREKT FEDTÉK EL, de a nagyobb jóra gondolva. (pl.
A kerületet kísértő rém egy őrszellem volt, aki maga vadászta le a
régen neki felajánlott áldozatokat – most, hogy elűzték, a Holtak
Pecsétje megtört, és sokkal szörnyűbb dolgokat enged majd ki a
temetőkből. Ld. még a Dark Sun regényekben Borys Sápját.) A
titok kitudódása beláthatatlan következményekkel jár, és máris
letaglózó változásokat indított el a helyi közösségben.
4. A tudás egy MÉG NAGYOBB RETJÉLYHEZ vezet. Nem pár
kapzsi képviselő, hanem egy egész idegen faj mozgatja a szálakat;
nem egy korrupt pap élt vissza az egyház jóhírével, hanem egy
püspök, egy avatár, vagy maga az istenség; a keresett sötét
grimoire nem pusztán ősi nekromanta igéket tartogat, hanem egy
új mágiaformát, amit – elvileg – etikusan is lehetne használni…
5. A tudás MINDVÉGIG A BIRTOKUKBAN VOLT. Szükségük volt
viszont egy másik karakter, élethelyzet, földrész, nép (és annak
kultúrája) szemszögén át ránézni (vagy jelképes, különleges
helyén összerakni) azt.

Kampánytávlat
Krónika előtt tessék megállapítani központi rejtélyeink súlyát. A
1.) Globális Rejtélyek az egész világot megváltoztatják, ha
kitudódnak („Ki a főisten elsőszülöttje, és miért törölték ki a
kódexekből?”); a 2.) Kultikus Rejtélyek egész népekre, kultúrákra
hatnak, de nem a legtöbbre (pl. „Vajon a Hajnalúr és Aton
ugyanazon istenség?”); a 3.) Helyi Rejtélyek egy térben és időben
behatárolt dilemmát/titkot oldanak fel („Mi és miért kísérti az
Angstholm-kúriát?”), míg a 4.) Jelen Rejtélyek aprók, nem is
bolygatnák őket a népek, ha valaki (minden lében kanál
kölykök/kalandozók) nem kajtatnának utánuk („Hová tűnnek az
apró gyermekek a Patikanegyedben?”). Rejtélyeidet egyetlen
világos, tovább szőhető kérdés alakjában fogalmazd meg. Minél
nagyobb a súlya, annál lassabban táruljon fel, minél ősibb, annál
mélyebben formálja a környéke múltját észrevétlenül. Minél
hosszabb krónikát tervezel, annál több rejtélyt dughatsz el benne,

A rejtélyek rendre személyes tragédia, sötét indulatok, szégyen
és megbánás rögein gyökereznek: a világ elől okkal rejteni kívánt
dolgokén. Ám ha a rejtély valami gyönyörű, akkor a világ
sötétségétől vágyták megóvni eredetileg – talán nem alaptalanul.
A legtanulságosabb, ha nem csak kiderül az igazság, de a csapat
megérti, hogy jóvátételt kell tenniük, vagy tétetniük másokkal,
felelősek a tudást beépülését felügyelni a megváltozott valóságba.
Csak így adhat enyhülést a napvilágra került igazság.
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KŐLEVES-KAMPÁNY GYORSAN, EGYSZERŰEN
Lux Gábor és Boldog-Bernád István receptje alapján
(Garaboncias)

Az alábbi írás afféle szerkesztett tartalmi kivonata Lux Gábor
(elGabor, Melan) és Boldog-Bernád István (Narmor)
interaktív előadásának, amely a Remeték Titkos Társasága
2020-as online nyári táborának egyik programja volt, és
amelynek a teljes, vágatlan videófelvétele itt tekinthető meg.
Cikkem abban próbál segítséget nyújtani a mesélőknek
(„szakácsoknak”), hogy hogyan érdemes könnyen és gyorsan
felépíteni („megfőzni”) egy területi alapú, rövid kampányt
(„kőlevest”). A házias ízek kedvelőinek ajánlva.
Nincs elég időnk, energiánk arra, hogy hosszabb kampányokba
fogjunk, de az egyalkalmas kalandoknál többre vágyunk? Nem
találtunk kedvünkre való kalandmodult, ezért saját magunknak
kell kitalálni valamit? Van pár ötletkezdeményünk, de nem tudjuk,
hogyan építsünk belőlük rövidebb kalandsorozatot? Döntési
szabadságot szeretnénk adni a játékosainknak, de nem akarjuk,
hogy elvesszenek a bőség zavarában? Szeretnénk előre
felkészülni, de kellő teret hagynánk a rögtönzésnek? Ha ezekre a
kérdésekre igennel felelünk , akkor a kőleves-típusú
kampányépítés az a recept, amelyre szükségünk lehet!
Ez egy nagyon egyszerű és jól bevált technika olyan felfedezésés kalandorientált mesékhez, amelyek kicsit túllépnek a kampány
előre megszabott keretein, és mernek a játékos karakterek
döntéseire és tetteire épülve menet közben bővülni. A módszer
előnye, hogy nem csupán a játékélménynek ad egy kis pluszt, de a
kampánykörnyezet is egyre komplexebb és gazdagabb lesz tőle,
amely akár további kampányok kiindulási alapjává is válhat.
Kezdésnek elég egy igen könnyen és egyszerűen előállítható, zárt
kalandterület néhány központtal és az azokból elérhető
kalandkampókkal. Lássuk hát a részleteket!

elhárítaniuk Thisium városának feje fölül stb. Ezeken a térbeli és
tematikus határokon belül viszont mozoghassanak szabadon a
játékos karakterek: indulhassanak el bármerre, és bízzuk rájuk,
hogyan oldják meg a konfliktusokat és kalandokat!
Mivel nem akarunk megakampányt, figyeljünk arra, hogy ne
akarjuk hatalmas fába vágni a fejszénket! Olyan építőelemeket
használjunk fel, amelyek önmagukban picik, akár egy-két
bekezdésnyiek, és amelyek újra és újra előkerülhetnek, de mindig
más szemszögből, ezért sokrétűen felhasználhatóak! Olykor akár
előre megírt, nagyon rövid kalandokat is beépíthetünk ebbe a
lazább szettingbe – össze is fűzhetjük őket kalandláncolattá. De
ilyenkor sem kell minden a beemelt minikalandok
részletességével kidolgozni, csak azokat az elemeket vagy
területeket, amelyeket a játékos karakterek szeretnének
felderíteni!

A kőleves
Az étel összetevői összefőve mindig más ízűek, mint különkülön, érdemes tehát az egész minikampányra úgy tekintenünk,
mint egy harmonikusan dolgozó rendszer egészére! Hogy
elszakadjunk egy kicsit a konyha képétől, úgy kell elképzelni a
kampányunk felépítését, mint egy kerékagy és küllők alkotta
kereket. Közepén van a kiindulópontja, ahonnan elindulnak és
ahová mindig vissza-visszatérnek a játékosok – ez lehet város,
erőd, falu, vagy más helyszín – és körülötte vannak a kalandok,
amelyek irányába el lehet indulni onnan. A mesék során ezek adják
meg a keretét a játékosok alakította cselekménynek.

Ne szabjuk meg előre, hogy mi fog történni, csak lehetőségeket
adjunk meg, konfliktusokat vázoljunk föl, kalandlehetőségeket
tűzzünk ki! Hogy a játékosok hogyan találkoznak ezekkel és
hogyan futnak majd ki, az csak később, menet közben fog
kiderülni. Fontos, hogy ne az elejétől akarjuk megalkotni az egész
kampányt, hanem játékülésről játékülésre: mindig arrafele
haladva, amerre szükségessé válik. Fokozatosan építkezzünk és
folyamatosan adjunk hozzá a meglévő elemekhez valami újat,
amelyet próbáljunk is meg felhasználni! Főzés közben is

A koherencia érdekében adjunk a kampányunknak zárt, térbeli
határokat, ne akarjunk egy egész világot kidolgozni! Például elég
csak egy partszakaszt, várost, folyómenti vidéket vagy szigetet
felvázolni. Másrészt adjunk neki tematikus határokat is! Például
meghatározzuk, hogy a környékbeli csempészekkel való
összezördülés lesz a fő konfliktusszál, vagy négy végzetet kell
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Bonyolultabb szociális viszonyrendszerek esetén készítsünk
magunknak könnyen áttekinthető konfliktustérképeket, ábrákat is
(itt olvasható
olvasható erre példa)!

kóstolgatni kell az ételt, hogy kiderüljön, mi hiányzik még belőle.
Attól lesz a kalandsorozat nagyon jó, ha ezek a kis elemek
elkezdenek egymásra reagálni, egymással kapcsolatba lépni,
interakcióba kerülni. Minél több kombinációt alakítanak ki, annál
komplexebb dolgok jönnek ki belőlük. A picike elemekből a
szükséges összefüggéseket kidolgozva áll össze a kampány.
Egyszerűen indul, fokozatosan egyre összetettebb lesz, de mindig
csak addig a bonyolultsági szintig érdemes ezt elvinni, ami még
kezelhető marad mind a játékosok, mind a mesélő számára.
Menet közben is figyelni kell az igényeket és a kapacitást, hogy
befogadható mértékű maradjon a történetfolyam.

Mi kell még? Egy kis fűszerezés! Bedobunk egy kínálatot
nemjátékos karakterekből (NJK-k), pár véletlen találkozást
generáló táblázatot reakciódobásokkal, és ezeknek az előre
elkészített elemekből álló, de véletlenszerű kombinációiból áll
össze a rendszer. Ennek köszönhetően néha a legvéletlenebbül
generált kis NJK is kinőheti magát fontos szereplővé, vagy akár
kisebb főellenséggé is. Hogy melyik elem válik menet közben
fontossá, a véletlen mellett a játékos karakterek döntései és tettei
is meghatározzák. Nekünk az a feladatunk, hogy mesélés közben
is megtaláljuk a helyüket a kalandban, amelybe belecsöppentek.

Az utazásoknak kiemelt a szerepe a bejárható terület
felfedezése során, ezért fontos a tér és az idő viszonyának, a
mozgásnak és a megtett távolságoknak a nyilvántartása, de nem
mindig kell ragaszkodnunk hozzá. Ez attól is függhet, milyen
léptéket használunk utazás és felderítés közben. A vadont járva
például egészen mások az arányok, mint kazamatakúszás során.
Ha a túlélésnek is szerepet szánunk, az erőforrások
menedzseléséről se feledkezzünk meg! Olykor utazás helyett
áthelyezhetjük ezt a szerkezetet a szociális interakciók szintjére,
ahol a kapcsolati hálókra és az intrikus harcokra tesszük a
hangsúlyt.

Végül kitöltjük a kalandot háttérszabályokkal és szükséges
procedúrákkal. Ilyen lehet például az utazás szabálya, véletlen
találkozásokat generáló alrendszerek, tengeri vagy szárazföldi
ütközetek modellezése stb. Ne akarjunk ezekből se mindent az
elején kidolgozni, hanem hagyjuk őket kialakulni, folyamatosan
kiforrni, és előbb-utóbb lesz belőlük valami nagy, amire az elején
nem is számítottunk. Ha szükségessé válik, kidolgozunk szabályt a
tengeri csatákra; ha a karakterek felcsapnak kereskedőknek, akkor
elkezdünk kereskedési szabályokat kidolgozni stb. Ezeknek a
száma a játékfolyamok során folyamatosan nő és nő.

Hozzávalók

És azután menet közben is kerülhet bele még minden, amire
később szükségünk lesz. Hagyjuk kialakulni! Nem kell félnünk a
rögtönzéstől, kísérletezéstől sem, ha minden fentebb tárgyalt
javaslaton már túl vagyunk, hiszen egy folyamatosan alakuló és
bővülő kampányban ez amúgy is elkerülhetetlen. Nem tudunk
mindenre előre felkészülni, hiszen nem lehet, de ennek a
receptnek az a lényege, hogy ez nem is cél. A játékosok még a
legjobb mesterszakácsokat is meg fogják lepni az ötleteikkel,
engedjünk hát szabadságot nekik, hogy a kreativitásukat
kiélhessék! Mi csak az étvágyukat hozzuk meg!

Hogyan érdemes felépíteni egy ilyen kampánykörnyezetet?
Ennek a megválaszolásához részletesebben végig kell néznünk a
hozzávalókat. A kőleves analógiájánál maradva a kő a játékos
karakterek alkotta kalandozócsapat. Ők fogják mozgásba hozni az
egészet, elindulni mindenfele, és ők határozzák meg, hogy merre
bővítsük menet közben a kampányt. Az ízt ugyan nem a kő adja,
mégis a legfontosabb összetevőnek számít, hiszen súlyt ad a
lének, hullámokat kelt, és a leves is róla kapta nevét. Ha nem
raknánk bele a követ a levesbe, igazából nem is lenne érdekes az
egész. A kalandozók teszik legendássá a receptet.

Tálalás

Kell egy fazék víz, azaz egy szűk terület térképe, és/vagy egy
kontextus, ami megadja a határokat, amelyeken belül mozogni
lehet. Minden mást ezen belül helyezünk el. Általában érdemes a
felvázolását néhány kiindulópont és központ kitalálásával kezdeni,
ahonnan elindulnak a játékosok, ahol információkat szereznek,
feltöltekeznek és az elhunyt társak helyére újakat toboroznak.
Ezek mellé néhány kisebb kidolgozott kalandhelyszínt teszünk,
nem túl nagyokat, amelyeket fokozatosan alkotunk meg, ahogy
reflektorfénybe kerülnek. Olyan helyeken kell a térképen
elhelyeznünk őket, ahol a karakterek rájuk akadhatnak.

Nézzünk meg egy kicsit tágabb kontextust! Előfordulhat, hogy
kalandkörnyezetünket egy igen alaposan kidolgozott világba
akarjuk beilleszteni, akár saját, akár mások által alkotott világról
van szó. Ez abból a szempontból hasznos lehet, hogy ha a
játékosok is ismerik, akkor mindjárt tudják, hogyan viszonyuljanak
hozzá. De a kőleves-kampányok lehatárolt kontextusban
működnek, ezért nem emelhetünk át mindent a világból, hiszen az
irdatlan mennyiségű információ leterhel minket és játékosainkat.
Elég a háttérvilágból néhány szál, például 3-4, de azok
folyamatosan legyenek egymással és a karakterekkel interakcióban!

Rakjunk bele ebbe a szettingbe néhány alap kihívást, esetleg
helyi szervezeteket! Ezeket általában úgy keverjük bele a levesbe,
hogy adunk valami hozzájuk köthető alapcélt is a karaktereknek,
de sokszor még ez sem kötelező. Rávezethetjük őket
információkkal, például mendemondákkal, értesülésekkel,
nyomokkal is. Ha a megfelelő következtetésekre jutnak velük
kapcsolatban, akkor ezek vezethetik el a karaktereket a további
területekre vagy újabb összefüggések felismerésére.

Fontos a reaktivitás. Kötött világoknál se féljünk attól, hogy a
fantáziánkat használjuk, és hagyjuk, hogy a játékosok is
megváltoztathassák az előre lefektetett dolgokat! Ez folyamatos
reaktív mesélést igényel, ezért tartsuk szem előtt saját határainkat!
A korlátok segítenek minket, mert ha nem markolunk egyszerre túl
sokat, hanem a régi elemeket használjuk fel újra és újra, az még jót

13

Húszoldalú

Boszorkánykonyha

is tesz a mesének. A kőleves receptje a páralkalmasnál valamivel
nagyobbacska kampányokhoz készült. Ne akarjunk hatalmas,
sokéves kampányt felépíteni rá, mert arra más elvárások
érvényesek és más eszközök alkalmasak!

célkitűzéseik, akkor a játékosok azt érezhetik, hogy elértek
valamit. Persze, el kell fogadniuk, hogy ezek a célok nem mindig
fognak teljesülni, mert lehet, hogy meghalnak vagy másfele fut ki
a történetük. A szabadságnak ez az ára.

A felderíthető környék, a fő(bb) szál(ak) és fontosabb
helyszínek mellé kellenek kisebb kazamaták és néhány opcionális
mellékküldetés is. A mellékküldetésekhez akár kliséket is
felhasználhatunk, ha csavarunk rajtuk egyet. Nem kell hozzájuk
sok új helyszín, és mindig érdemes melléjük egyéb lehetőséget is
felkínálni, hogy ha a játékosokat valami más érdekelné, akkor
annak is utánajárhassanak – akár úgy, hogy a következő
játékalkalomra kidolgozza azt a mesélő, akár úgy, hogy rögtönöz.
Sosem lehet tudni, nem születhet-e így valami idővel komolyabbá
váló szál az előre eltervezettek mellé.

De mi van akkor, ha passzívak a játékosok? Tény, hogy nem lehet
ilyen kampányt játszani olyan játékossal, aki mindig azt várja, hogy
történjen valami. De a legtöbb esetben azért megoldható a
probléma. Először is adjunk a játékos karakterének egy alapcélt!
Azután mindig három-négy explicit lehetőséget kínáljunk föl neki,
akár úgy, hogy az elején meg kell egy kicsit pöckölnünk a
dolgokat, hogy beinduljanak. Ha viszont egyszerre rendkívül sok
döntési lehetőséggel halmozzuk el a játékosokat, akkor az
lebéníthatja őket. Kezdő játékosokat érdemes rávezetni arra is,
hogy milyen kerete van ennek a játékstílusnak.

A véletlen találkozások inspirálóan hathatnak a mesénkre – de
hogyan lehet érdekessé tenni a kidobott eseményeket, ha egy idő
után egyre unalmasabban ismétlődnek? Adjunk nekik valami extra
furcsaságot, ami megváltoztatja a kontextust! Merjünk
rögtönözni, hiszen a dobás is csupán ennek az eszköze! Emellett a
lények reakciótáblázata önmagában feldobhatja a találkozást,
mert ugyanannak a lénynek nem mindig lesz ugyanaz a reakciója,
ha összefut a játékos karakterekkel. De ne féljünk olykor eltérni
attól, amit kidobtunk, ha úgy érezzük, hogy sokadjára nem tudjuk
már érdekessé tenni! Ez nem sorvezető, hanem fűszer.
Az eltelt idő nemcsak keretbe foglalja a cselekményt, de előre
meghatározhat eseményeket, amelyek akkor történnek meg, ha
ezt a játékosok nem akadályozzák meg – vagy olykor ettől
függetlenül is. Ezekről időben kell információkat adnunk
játékosainknak. Ha tematikus keretet kapnak, az meg tudja dobni
a statikusságukat is. Ha más események zajlanak a játékosok
cselekedeteivel párhuzamosan, azt érdemes naptárba írnunk,
naplószerű feljegyzésekként. Ha valamilyen eseményt tervezünk
előre, azt is beleírhatjuk, hozzáfűzve, hogy milyen feltételek
teljesülése mellett következik be az adott fordulat.

Az elinduláshoz információkra is szükség van. Az utcán,
fogadókban megtudhatnak ezt-azt, de lehet, hogy maguktól
körbe sem kérdezősködnek, ezért kezdéskor rögtön figyeljenek fel
valami fontosra, és akkor el tudnak indulni valamerre! Az
információkat kidobhatjuk véletlenszerűen is egy erre a célra
alkotott táblázatból. Később majd összeszedhetik a továbbiakat.
Hasznos ilyenkor a térkép is, mert nagyon jó, ha van valami látható,
kézzelfogható segítségük, ami fölkeltheti a kíváncsiságukat. De
egy véletlen találkozás is elindíthat valamit a játékosokban,
aminek következtében újabb szálra figyelhetnek fel.
Többségében inkább egyforma nehézségű helyszíneket és
kihívásokat érdemes a kampánykörnyezetben elhelyezni, és csak
egy-két veszélyesebbet. Teljesen természetes, ha a játékosok még
gyűjtenének némi tapasztalatot, mielőtt elmennének egy
veszélyesebbnek tűnő helyre. Bizonyos mértékig jó, ha előbb
információkat szereznek róla és felkészülnek rá. Emiatt fontos
rávezetni a játékosokat arra, hogy az a hely veszélyes. De egy
helyszín bizonyos értelemben akkor is veszélyes marad, ha
magasabb szinten mennek oda. A véletlen találkozások pedig
bármikor komoly kihívást jelenthetnek számukra.

Menet közben alakul ki a természetes íve ezeknek a
kampányoknak. Felfedező fázissal indulnak, ahol a játékosok
ismerkednek a kalanddal. Ahogy egyre többször kapcsolódnak
egymáshoz az elemek, annál komplexebbé válnak, és ahogy
mennek előre, úgy kapnak lendületet, majd mind kifuttathatóak
egy tetőpontig, amely során megoldódhatnak a konfliktusok. A
történések nyitott szituációkból erednek, hiszen nem csőkalandot
szeretnénk. Csak néhány játékalkalom után alakulhat ki, hogy mi
lehet majd a tetőpont. Addigra a játékos karaktereknek saját
céljaik lesznek, és ezek mentén alakulhat ki a végjáték.
Kínálgatás
Nagyon fontos, hogy a játékosok célokat tűzzenek ki maguk elé
és meg is valósíthassák őket. Ha emiatt kezdetben nem arra
mennek, amerre gondoltuk, az se baj; a kihagyott elemek később
akár máshol, más kontextusban is felhasználhatóak. Ennek
érdekében néha ki is bővíthetjük a kampánykörnyezetet, ha
szükséges, bár ennek megvan a maga kockázata. Ha teljesülnek a

Magasabb szinteken valójában nem is a nehézség változik,
hanem inkább a megközelítés. A játékos karakterek eleinte
óvatosak, és csak később cselekednek bátrabban, akció-
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orientáltabban. Ennek is megvan a maga kihívása. De hanyadik
szintig ajánlott a kőleves-kampány? – adódik a kérdés. D&D-s
értelemben véve tulajdonképpen kezdőtől a közepes szintekig. Ez
is behatárolja a lehetőségeket. Tudnunk kell lezárni a kampányt, ha
a játékos karakterek elérték ezt a szintet. Ebből a szempontból
praktikusabb eleve szinthatárokkal rendelkező rendszerben
mesélni, vagy egy maximális szintet meghatározni.

új alkasztok
(Nemes Márk)

Íme, egy olyan nehezen megragadható, absztrakt téma, mint
a Rejtélyeké, lehetővé tette, hogy nagy hiánypótlásba
lássunk! Olyan specializációk következnek most, amik
mindnyájan a rejtélyek felgöngyölítésében (vagy
megőrzésében) jeleskednek, klasszikus irodalmi és drámai
archetípusokat testesítenek meg, minden zsánerbe és
szettingbe beilleszthetők – és mégis kínzóan hiányoztak az
eddigi felhozatalból. Reméljük, új klasszikusként honosodnak
meg a Te asztalodnál is!

Annak is fennáll a veszélye, hogy egy idő után a mesélő kifogy
az ötletekből vagy kifullad a játékosi lendület. Ilyenkor érdemes a
futó kalandot gyorsan lezárni, mielőtt mindenki megunná. Még
jobb, ha elébe tudunk menni ennek a kifulladásnak: egy kijelölt
mozgástér ebben is sokat segíthet. Azonban ha ez sem segít,
zárjuk le nyugodtan a kampányt a lehető legrövidebb, de
leghatásosabb úton: ha így is sikerül a tetőpontig elvinni a
dramaturgiai ívet, az nagy élménnyé válhat minden kifulladás
ellenére. Az ilyen befejezés katartikus lehet a mesélő számára is aki
nem tudja előre, hogy miből és hogyan lesz pontosan a tetőpont.

HARCOS SPECIALIZÁCIÓK: A STRÁZSA
Bármely varázslatos világon járjon is az ember, őrszemekre,
kopókra mindenütt szükség van. Lehetetlen nem beléjük futni,
akár rég elhagyottnak vélt mauzóleumok, akár koszos és nyüzsgő
városok mélyén, akár, bármi furcsa is ez, egy nagyreményű
kalandozócsapat soraiban. A strázsákat már egész fiatal koruktól
fogva az éberség és kötelesség, figyelem és fegyelem értékeire
tanítják, gyakran vasmarokkal… És az egyszerű őrszemekből csak
azok válhatnak strázsákká, akik elkezdik kiteljesíteni feladataikat,
nem kulimunkaként, hanem hivatásként tekintenek rá. Az
ilyenekből lesznek az unalmas városőrkapitányok – akik aztán az
első komoly ostromnál megdöbbentő szívósságról és stratégiai
érzékről tesznek tanúbizonyságot. Egy kalandozó strázsa létét is
az határozza meg, mit őriz: van, akit személyes fogadalma vagy
merev értékrendje hajt, akár egy lovagot, más egyszerűen
küldetésen van, megszerezni, megóvni és elszállítmányozni egy
értékes holmit, titkot vagy személyt. Képességeik nem tűnnek
kiemelkedőnek, míg a csapat egy különös nyugalmat és figyelmet
követelő helyzettel vagy rajtaütéssel nem találkozik, ahol
jelenlétük egész csaták sorát döntheti el.

A szakácskönyv
Végezetül nézzük át, hogyan írjunk saját receptgyűjteményt,
azaz hogyan készítsük el a mesélői jegyzeteinket! Fontos az
áttekinthetőség, ezért nem érdemes pár mondatnál többet
pazarolnunk egyetlen helyszínre, de sokszor az is elég, ha csak
ötleteket vetünk fel magunknak, kisebb helyszíneket vázolunk fel,
egy-egy szereplőt és néhány motivációt írunk meg. Miután a
játékosok már megismerték az adott elemet, utána tovább
formálhatjuk a tapasztalatok alapján. Szükség szerint
lemesélhetjük egy másik csapatnak is, ami nagyon hasznos tud
lenni, mert mindenki máshogy közelíti és oldja meg ugyanazt a
kihívást.
Másoknak is hasznos kalandmodul írásához a saját jegyzetnél
több kell, de nem szabad átesni a ló túloldalára azzal, hogy
szájbarágós részletességű szövegeket írunk. Néhány mondatban
össze kell tudnunk foglalni a lényeget, és utána a mesélők
kezdenek vele valamit. Kifejező tömörség, ez a kulcs. Ne akarjunk
mások helyett mesélni és mindent előre meghatározni, adjunk
inkább kiindulópontokat és néhány vázlatos szituációt! Csak
érdekes lehetőségeket nyissunk meg a mesélők és a játékosaik
előtt is! Így egyes elemeket akár teljesen más kalandfolyamokhoz
is fel lehet használni, nemcsak saját szakácskönyvünkhöz.

A strázsa alkasztot választó harcosok nem lehetnek Kaotikus
jelleműek, és csak ritkán nem Törvényesek.
3. TSZ
Örökös Készenlét: A strázsát lehetetlen Meglepni. Ha nem volt
jártas benne, most jártasságot szerez Észlelésben (Perception), ha
jártas volt, szakértelmet (Expertise); valamint jártas lesz
Kutakodásban (Investigation). Rohamozó ellenfelek nem nyernek
bónuszt ellene, ha e körben nem mozdult helyéről.
Őrszem-képzés: A strázsa, ha nem rendelkezett még az Éber (Alert)
Képességgel (Feat), megkapja azt. Ha rendelkezett vele, a
Figyelmes (Observant) Képességet kapja meg.

Köszönöm a cikkemhez érkezett észrevételeket Pistinek, a
térképeket pedig Gábornak! Aki szeretne többet olvasni a témáról,
annak ajánlom még ezt és ezt az angol nyelvű blogbejegyzést is!

7. TSZ
Élő Torony I.: A strázsát akár természetes, akár természetfeletti
módon az általa elfoglalt mezőről elmozdítani megkísérlő
próbákat minden támadó Hátránnyal dobja, a strázsa pedig 50%os fedezéket nyújt a mindazoknak, akik mögötte állnak
takarásban (amíg vele azonos méretűek – ha kisebbek,
Méretkategóriánként +25%, ha nagyobbak, -25%-osat).
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használatában, valamint a jelnyelvben.
A Beépülés Szakértője: Egyezik az orgyilkos (Assassin) specializáció 9.
TSZ-en megkapott (Infiltration Expertise) kasztképességével.

Virrasztás I.: A strázsa hetente 2 alkalommal egy Rövid Pihenő alatt
egy Hosszú Pihenő előnyeit nyeri el, de ilyenkor a következő Hosszú
Pihenőjéig nem nyer semmit Rövid Pihenésből. Mesélői engedéllyel
ezt használhatja akár heti 3 alkalommal is, de ilyenkor azonnal kap 1
Kimerülés-szintet. Emellett hozzáadhatja Strázsa TSZ-ét altató- és
érzékeit manipuláló hatások és illúziók elleni próbáihoz.

9. TSZ
Első Vágás, Utolsó Szó: A Csínyedből (Cunning Action) nyert bónusz
cselekvést használhatod: Kézügyesség-próba dobására, tárgy
használtára, azonnali fegyverrántásra/elrejtésre/eltételre, egyetlen
lövedék újratöltésére könnyű távolsági fegyver esetén, méreg vagy
olaj alkalmazására, ill. Álcázás vagy Hamisítás (Álcázókészlet/Hamisítókészlet) próbán az álca/másolat apróbb sérülésének
elfedésére.
Imposztor: Egyezik az orgyilkos (Assassin) spec. 13. TSZ-en megkapott
(Impostor) kasztképességével.

10. TSZ
Szemek Hátul: A strázsát nem lehet Közrefogni, csak ha minden
oldalról támadják egyszerre. Ekkor csak a támadók fele (a
hátrébb/messzebb állók) kapják meg az ebből fakadó bónuszokat. 13.
TSZ-től csak a strázsa háta mögött álló kapja ezt, 16.-tól pedig a
strázsa Közrefogásából senki nem jut előnyhöz.
15. TSZ
Őrkutya: A strázsa a következő Képességek egyikét auto-matikusan
megkapja: Szívós (Durable), Figyelmes (Observant), Sikamlós Elme
(Slippery Mind, ld. Kalandor (Rogue)), Szálfegyverek Mestere (Polearm
Master), vagy eloszthat 2 pontot Állóképessége és Bölcsessége között.
18. TSZ
Élő Torony II.: A strázsa nem mozdítható el se természetes, se
természetfeletti módon az általa elfoglalt mezőről, míg meg nem hal,
és 75%-os fedezéket nyújt mindazoknak, akik mögötte állnak.
Virrasztás II.: A strázsa hetente 1 alkalommal elnyeri egy Hosszú
Pihenő minden előnyét, anélkül, hogy bármit pihenne, pusztán
bejelentése alapján. A pihenés hiányából fakadó Kimerülés-szintjei
gyűlnek ugyan, és kifektethetik idővel, de amíg össze nem esik a
fáradtságtól, semmilyen hatásuk nem lesz: egy veterán strázsa akár
több napig talpon és éb(e)ren tud maradni.

13. TSZ
Kém-Specialitás: A következők közül 2-ben jártasságod
szakértelemmé (Expertise) válik: Előadás (Performance), Éleslátás
(Insight), Hamisítókészlet (Forgery Kit), Meggyőzés (Persuasion),
Rászedés (Deception). Amíg öntudatodnál vagy, sosem számítasz
Készületlennek.
Nyelvcsomó: Bármilyen hatás ellen, mely akaratod ellenére
cselekvésre kényszerítene (pl. Igazság Mezeje (Zone of Truth) vagy
Tasha Borzasztó Kacagása (Tasha’s Hideous Laughter)), vagy
rólad/belőled információt szedne ki (mint pl. a Fürkészés (Scrying)
vagy a Telepátia (Telepathy)), Előnnyel dobsz.
Felszívódás: Egyezik a kósza (Ranger) 14. TSZ-en megkapott (Vanish)
kasztképességével.

KALANDOR ARCHETÍPUSOK: AZ ÜGYNÖK
Minden kalandor (Rogue) hazudik. A jó kalandorok azt is tud-ják,
hogy érdemes csak a szükséges minimumra szorítkozni. Viszont
soraikból is az ügynökök azok, akik a hazugságot, színlelést és
kutakodást döbbenetes magasságokba képesek fejleszteni. Az
ügynök szakterületei a manipuláció, az álcák kialakítása és
fenntartása, és a felfedezetlen információszerzés. Bár kémfeladatokra
bármely élelmesebb kalandozó megnyerhető, de az ügynökök, a
hivatásos hírszerzők űzik e szakma magasiskoláját. Kisebb-nagyobb
országok titkosszolgálatai ugyanúgy képezik őket, mint a módosabb
tolvajcéhek, dörzsölt hírügynökségek és törtető szekták. Van, akit
kiváló utánzókészsége miatt választanak ki, mást vak odaadása,
sármja, kiváló memóriája, vagy épp a nyílt erőszaktól való undora emel
fel. A legjobb ügynökök persze mind önmaguk szövetségesei: régi
ruhákként váltogatják perszónáikat, gondosan vegyítenek blöfföt és
valót, kivárnak, sakkoznak, fejeket csavarnak el, ki így, ki úgy…
Megannyi kalandozó sosem tudja meg, hogy az évekig a csapatát
kísérő, kifent nyelvű bajtársa sosem az volt, akinek tűnt, s ennél
kiválóbb diplomát egy ügynök se kívánhatna magának: a profik akár
emberöltőket tölthetnek el perszónába bújva, gazdáik és/vagy saját
terveiket szövögetve.
Az Ügynök alkasztot választó Kalandorok kizárólag TS, S, TG vagy SG
jelleműek lehetnek. Pályájukon a szertelenség életükbe, az
önzetlenség pedig másokéba kerülhet.

17. TSZ
Vakfolt: Immúnis vagy minden olyan mágikus hatásra, mely akaratod
ellenére mozgásra vagy kommunikációra kényszerítene. A varázs
létrejön, de nem hat rád, azt mondhatsz, amit akarsz. Ezt a „falat”
hazugságok hálóját át- meg átszövő mantrázással, egy mentális
gyakorlat során építed fel hosszú éveken át, és 2 Teljes Kör alatt
engedheted le, ill. húzhatod vissza.
Az ügynököket mindig egy szervezet képezi ki saját céljaira. Ez néha
egy élelmes, apró tolvajtanya egy dörzsölt vén intrikussal az élén, de
általában olyan, egész korokat átszövő liga, mint a Hárfások vagy a
Zhentarim. Minden magára valamit is adó kormány és politikai erő,
még az „amúgy jók” is, tartanak hivatásosokat. Ügynök karakter
alkotása során a Játékos jelölje meg, mi az anyaszervezete, aminek
elszámolással tartozik, a KM pedig ütemezzen be találkákat az
ügyelőtisztjével. (Ha a KM kegyes, Pihenőidőben). Tartsátok ezt
titokban a többi JK előtt!
Az ügynöklét megkötései és terhei hivatottak ellensúlyozni a harcon
kívül jelentős előnyöket, amit e specializáció nyújt.

3. TSZ
Bónusz Jártasságok: Mikor ezt az archetípust választod a 3. szinten,
jártasságot szerzel az Álcázókészlet és a Hamisítókészlet
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felszerelést mindenféle rontás-járta romtemplom mélyére, ill. kincset
el onnan. Életmódjuk kalandjaik során szálas, alkatukat meghazudtoló
izomzattal ajándékozza meg őket. Teherbírásukat, (Carrying Capacity),
Vonszoló-, Emelő- és Tolóerejüket a szokásos Erő×15 helyett Erő×20
fonttal számold. Emellett megkapják a Szerzetes Lassú Esés (Slow Fall)
Képességét is.

Tömlöcök, kazamaták, romok, elvarázsolt kastélyok, idegen
létsíkok… mind tömve kincsekkel, tudással, a történelem eltemetett
igazságaival, amint csak várnak arra, hogy egy enyves kéz lecsapjon
rájuk. De sokkal jobb, ha egy ÉRTŐ kéz tesz így, nem? A kutászok
abban különböznek a tolvajoktól, hogy hosszas tanulmányozás után
értik a kincsek történelmét, amikre vadásznak, és (elég sokan) a köz
hasznára akarják fordítani végül a felfedezéseiket… Az egyszerű
tudósoktól és idealistától viszont abban, hogy mindezért nem félnek
letúrni a sárrögök, csontok és ősi átkok szövedékének mélyébe, és
ravasz, már-már mocskos módszerekhez folyamodni. Régészkalandozók, labirintusok és elfeledett kultúrák szakértői ők, akiknek a
titkok legalább oly értékesek, mint az aranyak, és akiket műveltségük,
eszméik és eszelős bátorságuk emel a puszta sírrablók fölé. Meg néha
egy-egy jól irányzott ostorcsapás!

17. TSZ
Igazi Fenegyerek: A kutász nyers akarattal és makacs hittel képes
lehetetlen mutatványokat is túlélni: valahogy megússza egy ereklye
átkát (ideig-óráig persze), elnyomja a seblázat és Kimerülést, elkerüli a
szörnyű őrök figyelmét még botladozva is, súlyosan sérülten vagy
halálosan megmérgezve is célba dobja azt a kést stb. Mikor kinccsel
megrakódva Menekül, vagy egy neki fontos karakter életét menti,
Hosszú Pihenők között 2 alkalommal megduplázhatod Jártasságbónuszát bármilyen kapcsolódó próba során, vagy 1 Jelenetig
elnyomhatod egy varázstárgy, méreg, vagy más negatív környezeti
módosító hatásait.

A kutászokat saját szervezetként, a Kutászok Céheként is
bemesélheted, ami exkluzív tudományos ÉS gyakorlati képzést nyújt
lelkes néprajzos-archeológus kalandoroknak , s akiket
hagyományosan a helyi erők és közemberek kérnek fel valami
elérhetetlen vagy veszélyes feltérképezésére. A Kutászcéh bázisa/fő
ásatási- és kutatási területe egy gigászi földalatti útvesztő lehet,
ahogy Ptolus esetén. A kasztot az eberroni Extreme Explorer kiemelt
kaszt (3.5), a Ptolus szetting Kutászcéhe (Delvers’ Guild) és az Indiana
Joneshoz hasonló ponyvahősök inspirálták.

KALANDOR ARCHETÍPUS: A NYOMOZÓ
Ahol bűn tenyészik, ott előbb-utóbb megtorlásért kiáltanak. Ahol a
nép saját kezűleg büntet, ott igazságtalanság szül igazságtalanságot,
tragédia újabb tragédiát. Épp ezért rendnek kell uralkodnia, mondják
a vezetők, (vagy legalábbis a költők igazságának, teszik hozzá, akik
náluk többet láttak vagy éltek,) másképp a civilizáció felfalja önmagát.
A városőrségek és az alvilág saját felügyelőinek sorában e gondolat
megfo-galmazásakor tűnhettek fel a nyomozók. Egyes helyeken
kitüntetés a munkájukkal járó szabadság, máshol folyamatos
kiszolgáltatottság, teher és bélyeg. Egy biztos: szervezetük kiképezi
őket arra, hogy éles szemű- és eszű megfigyelők, hatékony
problémamegoldók, és a törvény betűjét ismerő, rettegett szakik
váljanak belőlük. Felváltva csodált és megvetett alakjaik a legnagyobb
és legmodernebb városok állandó látványosságai, vagy egész vidéki
járások utazó mumusai vagy celebjei. A bűnözéssel sűrűn ütköző,
pláne törvényes értékrendű kalandozócsapatok kötelékében
nyomozóra lelni ma már egyre kevésbé szokatlan látvány. S ahol a
tabardok közé egy-egy már messziről kiszúrható ballonkabát vegyül,
ott rejtély ritkán marad megoldatlan…

3. TSZ
Fürge Kezek: Egyezik a tolvaj (Thief) specializáció azonos nevű
képességével.
Pallérozott: A kutász jártasságot (vagy ha jártas volt, szakértelmet
(Expertise)) szerez Történelemben (History), Természetismeretben
(Nature), és a Térképészkészlet (Cartographer’s Tools) használatában.
9. TSZ
Rögtönzött Fegyverek: A kutász megkapja ezt a Képességet. (Ha már
rendelkezett vele, szabadon választhat egy másikat, aminek teljesíti a
követelményeit).
Rögtönzött Eszközpark: A kutász megkapja a Rögtönzött Fegy-verek
egy további variációját: fegyvereit használhatja – bármiféle levonás
nélkül! – olyan eszközökként, amikre emlékeztet felépítésük, még ha
eredeti funkciójuk más is. Értő kezében egy földbe szúrt hosszúkard
keresztvasa létrává válik, egy ostor lendülésre kész liánná, egy
köpönyeg kötéllé, egy pajzs könnyű szánkóvá, a nyilak
mászókarmokká stb. A használat nem-rendeltetésszerű, de
elképzelhető kell legyen. A KM-é az utolsó szó.
A Rögtönzött Eszközparkot más kasztok számára is elérhető,
szabadon választható Képességgé is teheted. Előkövetelményei:
Improvizált Fegyverek Képesség, vagy legalább 12-es Ügyesség és
Intelligencia.

A formális igazságszolgáltatás kötelékében dolgozó nyomozók csak
valamilyen Törvényes vagy Igaz Semleges jelleműek lehetnek. A
szabadúszók sem lehetnek Kaotikus jelleműek, csak akkor (és ekkor
gyakoribb a gonosz is), ha a helyi alvilág egyik belső kápói, „takarítói”,
„kezelői”, vagy legalábbis a szürke zónát járó kétes magánkopók.
3. TSZ
Városi Patkány: Hogy a vadonban vagy a civilizáció mélyén tenyészik
vadabbul a bűn, egy nyomozó se tudja megmondani… De minden
nyomozót segíti, hogy mélyen betagozódott lakókörnyezetébe, ismer
minden eldugott helyet és kétes arcot, akiket végig kell házalni a zűrös
ügyekben, lakjon akár egy félszerzet nyaralófaluban, akár egy
túlzsúfolt világvárosban. Ez a képesség hasonlít a kósza (Ranger)
Természetjáró (Natural Explorer) képességére, de a Kedvelt Vidékei
(Natural Environment) a következők:
A.) Metropoliszok & Iparvárosok, vagy
B.) Mezővárosok & Falvak.
Mikor szabadon választható, felvehető Képességhez (Feat) jutna
szintlépésből kifolyólag, és ha a KM indokoltnak látja (avagy kellő
környezetbe vetődik), a nyomozó felveheti a másik specializációt is.

13. TSZ
Eszelős Eltökéltség: A kutász szeme előtt csakis a cél, a tudományos (és
kalandozói) dicsőség lebeg, és „a sok jó”, amit friss felfedezése / szerzeménye neki és „a szakmának” hozhat. Immúnissá válik
a Félelemre és Előnnyel dob Bűbájok és más akaratbefolyásoló
hatások ellen (ideértve a Meggyőzést és Megfélemlítést is, ha
céljától/ideájától/kincseitől tántorítanák el).
Rablómálha: A kutászok számos praktikát ismernek, melyek közül fő
fontosságú, hogyan vonszoljanak el lehetetlen mennyiségű
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Amíg ilyen (szociális) környezetben mozog, a nyomozóra a szokásos
bónuszok vonatkoznak, vagyis:
• nem lassítja csapata haladását a nehéz talaj;
• a csapata csak mágikus machináció eredményeképpen tévedhet el;
• más tevékenységbe (olvasásba, írásba, eszmecserébe) feledkezve
is Készenlétben áll;
• ha egyedül jár, normál sebességgel haladva is lopakodhat;
• ha nyersanyagokat keres, dupla eséllyel talál ételt vagy más,
köznapi matériákat;
• másokat követve rájön csapatuk létszámára, méreteikre, s arra,
mikor jártak a területen;
+ Emellett szavatolható, hogy amíg nem csinálnak valami kirívóan
törvénytelent, a hatóságok elnézőbbek, készségesebbek, és kisebb
vétségekben akár szemet hunyni készek is lehetnek velük. Továbbá, ha
otthona / szülővárosa területén hajt fel mesterem-bereket (főleg, ha
nyomozáshoz), árengedményekre vagy szolgálattal kiváltható
munkára is számíthat.
Detektívdiploma: A nyomozó leglényegibb képessége, hogy átlát a
vakeron, és semmi sem kerülheti el a figyelmét. Jártasságot (vagy ha
már jártas, vagy később jártasságot szerezne ezeknek tetejébe,
ehelyett/akkor majd szakértelmet (Expertise)) szerez az Éleslátás
(Insight) és Kutakodás (Investigation) képzettségekben. Elsajátítja egy
frissen szabványosított találmány, a Helyszínelő-készlet használatát is.

hatás alá kerül egy Jelenet idejére, amit mintha egy vele azonos szintű
Varázsló (Wizard) sütött volna el. Ez a hatás egyáltalán nem mágikus,
nem is jár látványos kísérőjelenségekkel, inkább egy erős és bizonyos
megérzés a már begyűjtött információk alapján: a nyomozó nem
fogja pl. „látni” eredeti alakjában az emberbőrbe bújt likantrópot, de a
birtokában levő nyomokból kisilabizálja, hogy akivel beszél, mondjuk
egy alakváltó, és hogy az az alakváltó-e, akit épp keres. A
végeredmény lényegében majdnem ugyanaz, mint a varázslat esetén,
a bizonyíték viszont továbbra is szükséges a vádeljárás-emeléshez.

A Helyszínelő-készlet
Ritka felszerelés, nagyvárosokban árulják. Súlya 6 font, értéke 40
arany. Hatósági engedélyköteles.
Porok, ecsetek, csipeszek, lencsék, nagyítók, vékony nyák- és
bőrtasakok, gyors reagálású egyszerű alkímikumok gyűjteménye egy
kemény, kis kézi bőröndben. Az eszköz segít nyomok gyűjtésében és
bűnügyek rekonstruálásában, még úgy is, ha mágikusan próbálták
elfedni is őket. A készlet csak igazságügyi szerveknél igényelhető
legálisan, és alkimisták és/vagy feketeművesek együttműködésének
hála állítható elő ill. tölthető fel. Használója hozzáadhatja Jártasságbónuszát és Előnyt kap Kutakodás próbáira egy helyszín alapos
feltárása során, és képes mágikusan vagy alkímikusan feltakarított /
elfedett helyszíneken is nyomok után kutatni. Ez utóbbihoz sikeres
Kutakodás-próbát kell dobnia a használt Varázslat szintje + a használó
Ügyesség-módosítója + a használó Intelligencia-módosítója elleni
cél-számra. A készlet nem az eltakart/el se hintett nyomokat fedi fel, és
nem is oszlatja el a mágiát, hanem a helyszín finom elvál-tozásaira
világít rá jobban, és kimutatja, hogy történt-e mágikus beavatkozás.
Az egyetlen kivétel ez alól, ha valamiféle időmágiát használt az
elkövető a bűntény előtti állapotok visszaállítására.

7. TSZ
A Jelvény Hatalma: A nyomozót hírneve vagy rangja e ponton jelentős
helyi személyiséggé teszi. Járatos lesz egy helyi Jármű Vezetésében, és
megkapja a Népi Hős (Folk Hero) Háttér biztosította képességet, a
Vidék Szívélyességét (Rustic Hospitality). Választhat, hogy vagy egy
bizonyos társadalmi réteg szívélyes vele (minél jómódúbbak és
biztonságosabbak, annál kevésbé segítőkészek minden más téren),
vagy az őt alkalmazó szerv (igazságügyi jogkörű egyház, közszolgálati
és/vagy igazságügyi intézmény, független megbízó vagy alvilági
testvériség) dolgozói.
10. TSZ
Az Igazat, Csakis Az Igazat!: Nincs rámenősebb tag egy nyomozónál,
ha az igazságot űzi. Ha képes Megfélemlíteni vagy Meggyőzni
célpontját (általában potenciális vádlottakat), Rövid Pihenések között
egyszer annyira fenyegetőnek tűnik, hogy amaz(ok) nem mernek
hazudni neki. Ilyenkor a vele szemkontaktust tartók és – ha akarja – az
5 lábnyi körzetében állók is, akik látják és hallják őt, mintha egy, a TSZével egyező erejű Igazság Mezeje (Zone of Truth) varázslat hatása alá
kerültek volna a Jelenet végéig (varázs elleni mentőt nem dobhatnak,
ha a szociális próbát már elbukták). Ez nem mágikus hatás, de az
eredmény egyezik. Félelemre immúnis alakokat ezzel nem hat meg,
őket meg kell győznie.

A szemle ideje a meghaladott varázslat szintje + 1 x fél óra, ha az
esemény friss (pár órája), ~x1 óra, ha 1-3 napos, ~x3 óra, ha 3-7 napos
(e fölött már összetett eljárások és kísérleti készletek jöhetnek csak
szóba). A helyszínelés így egy Rövid vagy egy Hosszú Pihenőt, de akár
egy teljes napot is igénybe vehet.
A Helyszínelő-készlet használatában jártas karakter nem tesz
önkéntelenül kárt a tetthelyben és bizonyítékokban, és megállapítja, a
tetthelyen a bűntényt megelőző 1 nap során hányan jártak, azok
milyen súlyúak és Méretkategóriájúak voltak, honnan jöttek és merre
távoztak. A helyszínelés végén általában világos, jelen volt-e
természetfeletti elem, önkezűség, bűnrészesség/pártolás, illetve az,
hogy a bűntett meglepetésszerű vagy dulakodással járó, hirtelen
felindulásból vagy tervezetten elkövetett volt-e. A Helyszínelő-készlet
is a Kézműves Szerszámok sorát gazdagítja, bármely karakter
szerezhet benne Jártasságot, ha meg tudja indokolni a tudáshoz és a
bőrönd tartalmához való hozzáférését.

15. TSZ
Óvatosság: Ha a nyomozó bejelenti, hogy óvatosan közlekedik
(Pihenések között kell), úgy nem hagy nyomot sehol, ahol nem akar, a
kószához hasonlóan (ld. Vanish kasztképesség: automatikus
Nyomtalanság (Pass Without Trace)), és csak mágikus eszközökkel (ill.
hivatali idézéssel) lesz egykönnyen megkereshető.
18. TSZ
Fátyoltalan Tekintet: Egy ilyen élő legenda fejében néha csak egy
kattanásra összeáll a kép, vagy legalábbis annak egy addig rejtett
része. A nyomozó minden Hosszú Pihenés között egyszer, vagy 1
Inspirációért bármikor, az Igazlátás (True Seeing) varázslathoz hasonló
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A Bolond ravaszdi talányai

Ezen túl a Rejtélyek Gyermekei ösztönösen, mester vagy forrás nélkül
is képesek megtanulni a következő varázslatokat, bár nem tudják őket
„ingyen” és automatikusan. A Nyomtalanság (Pass Without Trace) és
Észlelhetetlenség (Nondetection) igéket viszont mind ösztönösen
ismerik.

MÁGUS ÖRÖKSÉG: A REJTÉLYEK GYERMEKE
Léteznek olyan bajnokok, kiknek végzetét előre megjö-vendölték.
Próféciák, ritka csillag-együttállások, baljós és mesés ómenek kísérték
útjukat, írnokok álltak készen lejegyezni mindazt, amit tudták, hogy
megtörténik majd. Vonásaik, gondolataik, lelkük nyitott könyvek
voltak, és ebből merítettek roppant, heroikus erőt…
…Nos, a Rejtélyek Gyermeke ezen megjövendölteknek a szöges
ellentéte. Képességeinek eredetére semmi magyarázat nincs, senki és
semmi nem jelzi előre, hogy a Hatalom miért rájuk talál épp és miért
ilyen formát ölt. Ami a Gyermeket különössé teszi, az, hogy szinte
teljesen, sőt, idővel egyre inkább érzékelhetetlen a mágia és az
emlékezet kutató csápjai előtt. Egyesek nevét jóval születésük előtt
beírták a Sors Könyvébe, de az övükét mintha nem csupán, hogy
kihúzták volna belőle, de beleírni se lehetne. A legsokfélébb fajta az
övüké minden mágusé (Sorcerer) közül, kiket sokan járkáló mágikus
víznyelőnek, kiszámíthatatlan tényezőknek látnak. Hisz miféle
kalandozó az, aki nem hagy hátra semmit? A legmagányosabb? Vagy a
legszabadabb? A Rejtélyek Gyermekeinek mindegyike saját választ
fogalmaz meg e kérdésre, míg a történelem lapjai és a világ eldugott
zugai közt suhannak át (általában) észrevétlenül.

TSZ
1.

VSZ
1.

3.

2.

5.

3.

7.

4.

9.

5.

Mágia Észlelése (Detect Magic), Láthatatlanság
(Invisibility) (1. szintűként)
Csendvarázs (Silence), Gondolatolvasás (Detect
Thoughts)
Ellenvarázs (Counterspell), Mágia Eloszlatása
(Dispel Magic)
A Mozgás Szabadsága (Freedom of Movement),
Teremtmény Fellelése (Locate Creature)
Emlékezet Módosítása (Modify Memory),
Fürkészés (Scrying)

14. TSZ
Anómiás Zárvány: A Gyermek szokatlan auráján belül szabadon
oldhatja fel a mágia és a memória kötéseit. 100 lábnyi körzetében 3
Varázspontból használhatja a Mágia Eloszlatása, 5 VP-ből az
Emlékezet Módosítása igéket, Reakcióként és Szabad Cselekvésként
is; Bűbájok és Illúziók ellen +2 erősséggel.

Rejtélyes Eredet
Az egyetlen vonás, ami összeköti ezen Örökség hordozóit, az a
kíváncsiság. Néhányan, nagy erőt véve magukon, lenyelik természetes
késztetésüket, ami a rejtélyek és a képmutatás melegágyai felé
vonzzák őket, de a legtöbben felkerekednek és a dolgok (próféciák,
propaganda, hazugságok, összeesküvések stb.) végére járnak.
Gyakorta a világok legszürkébb, mágikus tudásban, erőben,
relikviákban (és más javakban) hiányt szenvedő régióiból származnak,
érthető, hogy sokan kalandozni kezdenek. Az már kevésbé közismert,
miért maradnak meg róluk oly ritkán feljegyzések és tárgyi emlékek
tetteik legendáin túl, de talán ez is sajátos varázsuk része. Van, aki a
Sors mérlege helyreállítóinak, más „kozmikus rendszerhibának”
tekinti magát közülük – s akár mindkét magyarázat igaz lehet.

18. TSZ
Elenyészet: Ha elválásukkor nem költ el 2 Varázspontot, úgy bárki, aki a
Gyermekkel találkozott (kivéve az őt Zavaró Mezejébe legalább 10x
követő lényeket, pl. idővel csapattársait), a következő Hosszú Pihenője
idején automatikusan az Emlékezet Módosítása (Modify Memory)
varázslat hatása alá kerül, mintha a Gyermek használta volna rajta. Ez
elmossa a Gyermek alakjával kapcsolatos részeleteket, ill. hónapok
vagy évek során akár teljesen ki is törölheti őt a másik fél
emlékezetéből.

A Rejtélyei Gyermekei ugyanis mágikusan érzékelhetetlenek.
Sehol nem hagynak hátra fizikai nyomokat, és a nyomkövető,
megbélyegző, gondolatolvasó, igazmondásra kényszerítő,
szimpátiás, fürkésző és érzékelő igék is egyszerűen leperegnek róluk:
létrejönnek, de semmilyen hatásuk nem lesz, hacsak erejük legalább
10-zel meg nem haladja a karakter mágus kasztbéli szintjeinek
számát. Mintha a mágust áthatolhatatlan, észrevétlen tintafelhő
fedné. Ironikus, hogy a Gyermekek különös tehetséggel nyúlnak
pontosan ilyes igékhez. Ez minden, ami közös örökükként szolgál: a
leírhatatlanság. Múltjukba, jelenükbe s jövőjükbe nem nyerhet senki
biztos betekintést, még ők maguk sem.

A Bolond ravaszdi talányai
1. A csaló kimondja, a jó tanú elhallgatja. Mi az?
2. A strázsának a fele is megárt, pedig a leányé szépséges;
a vágyaké elérhetetlen, de a forró fejű emberé rémséges.
3. Rózsaszín síkjait felszántja sok fehér csatorna,
Becsesek könnyei, ha ontja lángokkal dacolva,
A kemény munkás kérheti naponta,
Nem más ő, mint a jó öreg…

1. TSZ
Szokatlan Megértés: A Rejtélyes Gyermekek mintázatfelismerése
rendkívüli. Képesek bármely írott szöveget megérteni (de nem
beszélni) némi tanulmányozás után (100 évenként 3 kör a
megfejtésig), Bölcsességük pedig +2 ponttal nő. Emellett mind
szakértők (Expertise) Lopakodásban (Stealth).

4. Ha elűzik, a gazdagoké lesz, de a sarkon igazán csodaszép.

6. TSZ
Zavaró Mező: A mágus kiterjesztheti akár saját, akár más Érzékelhetetlenség (Nondetection) / Nyomtalanság (Pass Without Trace)
ill. mágiasemlegesítő igéi és hatásai tartamát és területét maga körül
gömb alakban. Minden elköltött VP +1 órát vagy újabb 10 láb
hatósugarat nyújt.

6. Oly hatalmas és büszke bestia,
vidáman tülköl, mint érces trombita,
agya bizony alapos, de nem éppen ármányos,
ő a kőkemény, közkedvelt…

5. Ha fekete, másnak adod; ha keresztes, kínosan nyomorít;
Ha tetszik, nem is igazi; ha válik, csak külsőleg hasonlít.
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HŐSÖK HAJNALA: ROSSZ VÉR

ŐSZI D&D TALÁLKOZÓ 2020

(Glowface)

(Mátrai Zsolt)
Üdv kalandozó!
Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam az elmúlt évek során
nagy sikerrel megrendezett D&D találkozó folytatását 2020
őszén (november 5-8.), melynek célja, hogy pár napra
elvonuljunk és nyugodt körülmények között hódolhassunk a
szerepjáték (D&D és társai) iránti szenvedélyünknek! A
meghirdetett mesékre jelentkezve új embereket ismerhetsz
meg, új tapasztalatokra tehetsz, este pedig kötetlen
beszélgetéssel és társasozással pihenheted ki a napi
fáradalmakat.

GRYFFVÁRAD uradalma a maga módján békés vidéknek
számított az elmúlt években. Mióta IGAZSÁGOS KEODWYN báró
került a trónra, és aljas öccsét elűzte, nagyjából elégedetten és
boldogan élnek a gryffváradiak – eltekintve a FATTYÚ FRICCS
rendszeresen ismétlődő hódítási kísérleteitől és alattomos
cselszövéseitől. De már felőle sem lehetett hallani az utóbbi időben.

Helyszín: Szigetszentmárton
(Mártoni tábor: http://www.martonitabor.hu/)

Az idei év különösen jól alakul, a termés bőséges, az időjárás
kedvező. Veszélyes szörnyekről vagy hasonló rémségekről
Gryffvárad környékén már nemzedékek óta csak a mesékben
hallani. Gryffváradi Keodwyn báró és udvarának hősies vitézei
biztosítják a békét és az igazságot az Uradalomban. Senki nem sejti
még, hogy a felszín alatt baljós események készülődnek, és
hamarosan sosem látott veszedelem csap le Gryyfvárad népére!
Csak a büszke keveseknek van esélyük szembeszállni a pusztítás
embertelen erőivel…

Időpont: 2020. november 05-08. Érkezés: csütörtökön 14:00 órától
Távozás: vasárnap 10:00 óráig
Az érkezés első napján is lehet már játszani, de általában ez a
nap inkább az ismerkedésről, beszélgetésről, a hozott
társasjátékok kipróbálásól és a következő napi mesékhez
szükséges karakterek megalkotásáról szól.
A mesék lehetnek 1 vagy 2 naposak, de az elsőből több szokott
lenni, hiszen a legtöbb mesélő kihasználja a lehetőséget, hogy
játékosként is részt vegyen egy másik történetben.

A Hősök Hajnala október 10-én szervezi meg Dungeons &
Dragons (5. kiadás) játékát, ahol a játékosok a gryffváradi bárói
udvar dicső vitézeinek és kiemelkedő személyiségeinek bőrébe
bújva küzdhetnek meg az Uradalmat fenyegető veszedelmekkel.
Várjuk csapatok vagy akár egyéni játékosok jelentkezését, a D&Dvel ismerkedő kezdőkét és egy jó játékra vágyó profikét egyaránt,
hogy együtt eltöltsünk egy szórakoztató napot hobbinknak
hódolva.

Az étkezés a tábor konyháján biztosított (menza jellegű, laktató
ételekre lehet számítani), csütörtökön vacsora, pénteken és
szombaton napi háromszori étkezés, vasárnap pedig reggeli az
összepakolás és távozás előtt. A szállás téglaházakban vagy 4 fős
faházakban történik, de a különálló faházaknál a fűtés extra
költségként jelentkezik, melyet a helyszínen kell rendezni.

A korábbi szokásainktól eltérően most nem pontozott D&D
versenyre várunk titeket, csak egy önfeledt és szórakoztató
játékra. Reméljük, hogy a szabadabb keretek lehetővé teszik a
kalandok lehető legjobb élményt biztosító átélését. Mesélőinknek
sem kell aggódnia a precizitás és objektivitás miatt – csak egy jó
játékot kell levezényelniük! A verseny nélkül elmaradó díjak miatt
sem kell aggódni – a nap végi tombolán legalább olyan király
nyereményeket zsebelhettek be.

A jelentkezéshez mindössze ki kell tölteni az eseményben
található játékosi jelentkezést, mely az előleg vagy a teljes összeg
átutalásával lesz végleges (ezen kívül érdemes még az
eseménynél meghirdetett meséknél is jelezni a szándékot).
Egyéb korlátozások nincsenek, és ezek is csak azt szolgálják,
hogy egy résztvevő se maradjon mese nélkül a találkozó során.
A jelentkezéshez szükséges információkat a Magyar Dungeons
& Dragons Közösség csoporton belül lévő

Az egésznapos játékon ezúttal 5. szintű karakterek vehetnek
részt. Készíthetsz magadnak saját karaktert, vagy választhatod az
általunk előre elkészített, garantált minőségű karaktereket is! A
játék sajátossága, hogy minden játékos választ a karakterének
egy-egy Udvari Szerepet a játék kezdetekor. Lehetsz szívós
várkapitány, misztikus udvari mágus, rafinált kémmester, a báró
naplopó távoli rokona, vagy más érdekes udvari celeb! Az ügyes
játékosok a kalandok és nyomozásaik során felhasználhatják
befolyásukat és erőforrásaikat a siker érdekében. Éld hát át egy
fantasy-uradalom hatalmasságainak életét!

D&DTalálkozó
Találkozó 20202020
Őszi Őszi
D&D
eseményénél lehet megtalálni és a találkozóval kapcsolatos
kérdésekre is ott lehet válaszokra lelni.
Remélem, ott találkozunk!

További részletek és jelentkezés: http://hosokhajnala.lfg.hu
http://hosokhajnala.lfg.hu
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(A Bolond ravaszdi talányainak megfejtései: 1. hazugság, 2. álom, 3. szalonna, 4. fény, 5. halál, 6. ormányos)

Szalai Klári

kattints a képre!
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