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ÎÌÎÌÎÌÎÌ â â â Ð â â â ÌÎÌÎÌÎÌÎ 
I. Ammertal domborzata és vizei 
 

Hidrogeológia 
 

zt már meg kell hagyni, hogy 
Ammertalban sokat esik az eső. De 
még hagyján! Le is folyik a felszí-
nen, minekutána pedig összve is 
gyűlik a mindenféle pocsolyában. 
Ki érti ezt? 

Nade! Annyi azért bizonyos: Helvéczia az 
Amms völgyeiben és a körülötte emelkedő hegyek-
ben született, és ez egyszerre igaz a szerepjátékra és 
a benne leírt államszövetségre. A kiegészítőben 
szerepelő két kanton – a czivilizáltabb, két kereske-
dőút mentén elterülő Ammertal és az elzárt, magá-
nak való Oberammsbund – több mint egy évnyi 
játék alatt formálódott azzá, ami, és a tuczatnál is 
több játékos karakter a kalandlehetőségeknek még 
így is csak egy részével találkozott. 

Ez a kiegészítő azonban nem régvolt kalandok 
leírására, hanem újak ösztönzésére vállalkozik. Ki-

dolgozott, de mégis vázlatos világleírást ad Helvéczia 
egy szegletéről azzal a reménnyel, hogy ebből a 
vázlatból a mesélő és a játékosok kezei között valami 
új és eddig nem látott születik – vagyis a játék során 
legalább annyi, de lehetőleg sokkal több lesz az új-
donság és színes részlet, mint amennyit ez a kiad-
vány tartalmaz. – L.G. 

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈ 

A kiegészítő használata 
 

füzetben a mesélő két helvécziai 
kanton kampányhexagon-alapú 
leírását találja. A vadon térképén 
bejelölt, a szövegben pedig a hexek 
(hatszögek) számával jelölt és rövi-
den bemutatott helyszínek önma-

gukban is kalandok sorát adják: romokat és rablóvára-
kat, erdei tanyákat és hegyvidéki városokat, szörnye-
ket és békés polgárokat. A térképek mesélői példá-
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nyán az egész vadon látható, és rajtuk pontosan be 
vannak jelölve a különféle helyszínek; a játékosin csak 
a fő útvonalak, és azok sem teljes részletességben. A 
karakterek kalandjaik során feltárhatják a térkép fehér 
foltjait, és így pontosan megrajzolhatják annak vidéke-
it. A térképek a következő jelöléseket használják: ÇÈÇÈÇÈÇÈ 

X = Vegyes 
T = Tanya 
+ = Egyházi 
 = Rendház 
 = Kolostor 

 = Vár vagy torony 
 = Romok 
 = Bánya 
 = Fogadó 
 = Falu vagy kisváros 

 = Nagyváros 
 = Jelentősebb út 
 = Egyéb út 

ÈÇÈÇÈÇÈÇ 
 
De ez nem minden. A kiegészítő leírásai csak a 

laza kereteket adhatják meg a majdani kalandokhoz. 
Az már a mesélő ötletességén és a játékosok tettre-
készségén múlik, hogy mit kezdenek környezetükkel. 
Ezért ez a föld lehet kereteket adó kalandhelyszín, 
ahol a mesélő elhelyezheti a maga kisebb-nagyobb 
kalandjait (a kísértetkastélyoktól a rablóregékig), de 
lehet alapanyag is: az egyes elemeket összekötve és 
rendszerbe foglalva kirajzolódik egy összkép, ami 
sorban szállítja az új kalandötleteket – méghozzá 
mindenkinél mást. A kapcsolatok, asszociációk felállí-
tása önmagában szórakoztató játék, és ha a kalandok 
már beindultak, megy minden, mint a karikacsapás. 

A helyszínek eleve vázlatosak, továbbgondolásra 
rendeltettek; a leírás nem tér ki mindenre. Ha a ka-
rakterek pénzbehajtónak állnak Brückl egyik bankhá-
zánál, a leírás kiegészül néhány új szereplővel (vagy itt 
ismertetett alakokról derül ki, hogy adósok). Ha 
nekiállnak a vakoló és libertinus összeesküvések fel-
göngyölítésének, a főkolomposoknak lehetnek még 
további segítőik – és ellenségeik is. A véletlen találko-
zások újabb elemekkel gazdagíthatják a képet, és meg 
is keverhetik a fennálló viszonyokat. 

Talán ez a legfontosabb: hogy a játéktér éljen, 
mozogjon és reagáljon arra, ami benne történik; ne 
maradjon meg mozdulatlan játéktáblának. Az esemé-
nyek ugyanúgy döntések elé állítják Helvéczia lakó-
it, mint a játékosokat. Van, aki logikusan és jól meg-
fontoltan cselekszik, de néha egyes húzások minden 
várakozást keresztülhúznak, vagy a kialakult káosz 
már vonzza a további bajt – és hát ez a kalandok 
lényege. 

Ammertal urai 
 

legnagyobb befolyású csoport 
minden bizonnyal az ammertali 
őrgróf, Claudio Montargis és köre 
(1005100510051005), de ők annyi vasat tartanak a 
tűzben, hogy amíg nagy felfordulás 
nem történik, figyelmen kívül 

hagyják a kisebb zűrzavarokat. Az őrgróf czélja 
elsősorban az Oberammsbund meghódítása: bár ez az 
Eidgenossenschaft jogrendjének durva megsértése, 
arra számít, a jelenlegi helyzetben nem lenne a 
Tagsatzungban erős ellenfele. Ha meg ő provokál-
hatná ki a támadást, akkor még könnyebb dolga lenne.  

Az évszázadok alatt meggyengült és kettészakadt 
Oberammsbund rabló- és zsoldosbandái nem sokat 
számolnak ezzel: úgy hiszik, megvédi őket a szokásjog, 
és a hegyi kantonok atyafisága. A városok leginkább 
saját czivakodásukkal vannak elfoglalva: Ammertal 
fájlalja elveszített elsőségét, Brückl meg a másik 
állandó gáncsvetését, de erős önálló akarat egyikben 
sincsen. 

Jelentős erőt képviselnek helyi körök: Holger 
von Malbork (0810081008100810) és Ulrich Heindrich (1104110411041104) 
rablólovagok, akik mindketten Ammertal területén 
élnek és űzik mesterségüket (pontosabban Holger 
lovag Isérac exklávéjából uralkodik saját tartománya 
felett), ami óhatatlanul az itteni ügyekbe keveri 
őket. Kettejük közül Ulrich Heindrich aktívabb és 
kezdeményezőbb, de az őrgróffal kölcsönösen nem 
vesznek tudomást egymásról – olyannyira, hogy 
egyesek már titkos egyezséget rebesgetnek.  
 

           
 

Tartalom 
 
Ebben a füzetben a két kanton leírása mellett három 
kaland és több kisebb segédanyag szerepel. AzAzAzAz ElvElvElvElve-e-e-e-
szett Levélszett Levélszett Levélszett Levél a szerepjátékban, vagy a Helvécziában 
járatlan játékosoknak és mesélőknek készült (magunk 
is ezzel kezdtük), a kaland elmesélését szolgáló taná-
csokkal, magyarázatokkal és emlékeztetőkkel. AAAA 
kénkénkénkényyyyszerű házasság szerű házasság szerű házasság szerű házasság és a Meghiúsult mennyegző Meghiúsult mennyegző Meghiúsult mennyegző Meghiúsult mennyegző 
már sokkal vázlatosabb, lazább felépítésű: példa azok-
ra a „filléres históriákra”, amelyekből a mesélő epi-
zódokként építkezhet. A szerző kampányában 
Ammertalban játszódott még a különálló MegátkMegátkMegátkMegátko-o-o-o-
zott Pinczezott Pinczezott Pinczezott Pincze és a később kiadásra kerülő 
GudmundshofGudmundshofGudmundshofGudmundshof is. Ezek a kalandok kis átalakítással 
más helyen is felhasználhatók. 

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ  
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II. Ammertal és az Oberammsbund 
 

Pénzvájó-szakadék.    Kicsiny erődítés, 
elhagyott ásók és csákányok. Valaha 

nagy kincs tűnt el itt, s sokan keresték már, mind 
hiába. Kereszt jelzi a helyet, hol a nagy rakomány 
ezüst és arany eltűnt, de aki kutatná, a sziklacsúcsok 
közt fészkelő gólyák támadják meg. 
 
Gólyák (1d6+3): Gólyák (1d6+3): Gólyák (1d6+3): Gólyák (1d6+3): Sz 2+2; VO 12; Tám 2*+3 csőr 
1d6+2; +5/+3/+3; V 1d6+6. 
Hp 15  14  15 
 11  15  10 
 15  13  15 
 

GROßBRÄNNERMOOS.    Csak a    házak 
teteje és a templomtorony magaslik ki az 

eltemetett faluból. A harang még szól, és pénteken 
megnyílik az alsó világ, honnan mécsessel feljönnek 
az alvó emberek virrasztani, s várni a rájuk kiszabott 
időt. Ki közéjük téved, Akaraterőt kell dobnia kísér-
tés ellen, vagy a Restség vétkébe esik, és a falusiak 
után szegődve egy évig alszik. 
 

Virág-kút.    Mohos, beszakadt kút fo-
lyondárral és virágokkal benőve. Egy 

kőleány könnyei táplálják. A folyondár alattomos 
gyilkos, 1:3 eséllyel látni az áldozatok porló csontjait 
(Megfigyelés). 
 
Gyilkos inda (2): Gyilkos inda (2): Gyilkos inda (2): Gyilkos inda (2): Sz 3+2; VO 15; Tám +5 inda 
1d6+2 és megragadás; Specz fojtogatás 2d6+2/kör 
harczi manőverrel, Mászás +5, Osonás +5; +5/+3/+3; 
V 1d6+6. 
Hp 16  20 
 

HUNDSRÜCKEN.    Az Oberammsbund 
egyik tagja, szegényes pásztorfalu. 

Wernher Hakke (Bajnok 3) és Olivio Belgrande 
(Lövész 2+2)  kóbor zsoldoskompániája segíti a hegyi 
embereket; olykor ki-kicsapnak a kereskedőutakra 
adót szedni. Füstös falú gótikus épületek, rejtekút 
egy erdei temetőn keresztül, mi a havasok felé ve-
zet. A sárkány legendája. Vogelsgrab tornyai. 
 

Chalet d’Alembert.    Réges-régi, erődí-
tett fogadó a Valgrande-hágón, 

Ammertal és Cordéac határán. Az árak kiugróan 
magasak, amit Vastoc Metadier (Vagabund 2) és 
felesége, Mme Philippina (Vagabund 2) be is vasal.  

Az ódon, nehéz kakukkos óra Teophilus 
Gansch, az őrült órásmester műve. Éjfélkor 3d4 régi 
gúnyás kísértet, Valgrande (0507050705070507) kortársai jelenik 
meg, s mulat tánczolván hajnalig. Kísértés ellen kell 
Akaraterőt dobni, vagy a karakterek csatlakoznak és 
reggelre 2d6 évet öregednek, s 1d3 Hp-t végleg 
elveszítenek. Szombaton, vagy ha az órát megtámad-

ják, megjelenik Msieur Gaston Orémy, a kísértet, s 
rettentő átkot mond: „Mint ahogy a koporsó fedele, 
úgy húzza le az ólom minden tagotokat!.” (Akarat-
erő; a dobást elvétők olyan lassan mozognak, hogy -4 
jár a Kezdeményezésükre, és az utazási távolságok 
számításánál eggyel rosszabb sort használnak a táblá-
zatban). 

A fogadóból egy rejtett lépcső is nyílik az óra 
mögül. Több kriptán ereszkedik le a mélybe, míg 
egy rejtekszobához nem ér. A szobában három ha-
lott, parókás bíra ül egy asztal mögött, mellettük 
padokban pókhálós holtak. Ez a Latrok Törvény-
széke. Az asztalon egy csontvázakkal faragott keretű 
homokóra áll [4], a bírák nyakában meg egy-egy 
arannyal futtatott pentákulum-pecsét függ [2]. A 
bírák így szabadon mondhatják ítéletként a 
Démoniákus Homokóra és a Pentákulum Átka va-
rázsigéket, mindegyikük egyszer. Aki a törvényszék 
elé áll, perbe fogják, s ha alacsony Virtus mellett 
magát jogi csűrés-csavarással megvédeni nem tudja, 
hát el is ítélik. A sarokban lelánczolt holttest fekszik; 
nyakában egy poroszlók ellen védelmező amulett. 
 
Ördögkísértetek (3d4): Ördögkísértetek (3d4): Ördögkísértetek (3d4): Ördögkísértetek (3d4): Sz 1+1; VO 13; Tám +2 
érintés 1d6+1; Specz: bódító táncz, immunis a tűzre; 
+1/+3/+1; V 1d3. 
Hp 9  7  2 
 5  7  7 
 5  7  5
 7  8  6 
 
Gaston Orémy, kísértet: Gaston Orémy, kísértet: Gaston Orémy, kísértet: Gaston Orémy, kísértet: Sz 2+1; VO 13; Tám +3 
érintés 1d6+1 és megragadás; Specz fojtogatás 
2d4/kör, átok, legyőzhetetlen és 1d3+1 körön belül 
visszatér; +2/+4/+4; V 8. 
Hp 10 
 

Sárkány.    A gleccservölgy kénes forrá-
sai, a Pokolferedő mellett tanyázó bes-

tia. A zöld pánczélos sárkány egyik szemét belétört 
lándzsanyél ütötte ki. Kincsei: 220 et, 34 at, két 
rozsdás lemezpánczél, kétkezes kard, két gránát 
(nyirkos), elszenesedett csontváz, melynek arany 
fogsora még beszél, s igen sokat lamentál. 
 
Sárkány: Sárkány: Sárkány: Sárkány: Sz 6+3**; VO 18; Tám 2*+9 karmok 1d6+3 
vagy +9 harapás 1d12+3; Specz sárkánytűz 6d6 Hp 
1/3 kör, 6/nap; +8/+5/+5; V 1. 
Hp 33 
 

Szerzetesek.    Öt szerzetes lakik egy 
mohos kövekkel rakott tetejű kunyhó-

ban. Záporos Szent Alois hívei, és az Úr Jézus 
Krisztus dicsőségére építenek egy kis kápolnát. 
Munkájukhoz segítséget és adományokat elfogadnak. 
    

0214 

0314 

0314 

0314 

0407 

0415 

0506 
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Valgrande-hágó.    A híres, Henri 
Valois által lefejezett komédiás szelleme 

kísérti ezt a hágót, és ezért nem jó éjjelente itt lenni: 
találkozás esetén a szellem jő elő, kiáltozásával és 
rettentő sikolyaival úgy megrémítve az itt pihenő-
ket, hogy ki bátorságra dobott Kitartás mentődobását 
elhibázza, vakon menekül az éjszakába (és az ÁgonÁgonÁgonÁgon----
berkenberkenberkenberken táblázaton kell dobnia). 
    

Névtelen pásztorfalu romjai. Mada-
rak fészkelnek a kődüledékeken, egy 

apró udvarház ódon tornyának maradékán koronás 
kígyó egy faragott pajzson. „Frederstein”. Félig 
eltemetett borospincze; a két kulcsár még odalent 
kísért. A bor tüzessé és veressé sűrűsödött, mint a 
vér. 4*50 at értékű. 
 
Fekete barátok (2): Fekete barátok (2): Fekete barátok (2): Fekete barátok (2): Sz Sz 4*; VO 15; Tám +4 
karmok 2d4+; Specz félelem, szívszaggatás, immunis 
a bűbájra; +4/+2/+4; V 1d3. 
Félelem: Sikeres Kitartásig nem támadhat ellenük. 
Szívszaggatás: 6 Hp sebzés fölött harczi manőverrel 
kivonják ellenfelük dobogó szivét, ki hamarosan 
holtként tápászkodik fel. 
Hp 21  15 
 

Óriás sas. Hideg bérczek tetején fész-
kel a vénséges Kamondus, ki még látta a 

lovagokat és a régi dámákat, mostanra pedig olyan 
egyedül van, mint a szirt, amin ül. Tollfarka arany 
(45 at). Grimlon, a varázskard őrizője (+2-es hosszú-
kard). 
 
Kamondus: Kamondus: Kamondus: Kamondus: Sz 5+3; VO 15; Tám 2*+8 karmok 1d6+3 
vagy +8 csőr 1d10+3 (18-20/*2); Specz Legendák +8, 
Történelem +8; +7/+5/+7; V 15. 
Hp 38 
 

SCHLOß VOGELSGRAB. Csak a madár 
röpte érheti el ezt a hideg szelek járta 

lovagvárat, hol még csatakürtökben játszik a hang, és a 
régi dics életre kél. Kút vezet a bányákba és az északi 
völgyekbe: de ezt az utat már nem ismeri senki. 
 

Engelbrecht-tanya.    Engelbrecht Ha-
bakukk (Katona 4), a landsknecht tanyá-

ja. Nagy kutyafalka, kikkel vadászni jár; veres hajú 
felesége, Ute (Katona 1+2) és leányuk, Helma (Kato-
na 2, de jobban szeret énekelni, mint vívni). Egy 
barát koporsóját őrzik a szomszédos pajtában, mit 
szerzetesek bíztak gondjaikra. Szent Avicellus teste 
sápadt, de ép, keze pedig dereng (ereklye; 1: Oltalom 
a Vadaktól és Más Utálatosságoktól, 2: A Tévely-
gők Lámpása). Ha a kezet lecsapják, a test illatos 
porrá lesz, a csontok meg márvánnyá. Zokogó an-
gyalkák látogatják majd a megzavart kegyhelyet. 
 

Bamberg-tanya.    Johann Bamberg 
(Bajnok 2) tanyája. Fiatalon, franczia 

szolgálatból tért haza birtokára, mihez örökségként 
jutott. Ezért a völgyben tejfelesszájúként ismerik, és 
ő is vágyik még a kalandokra. Töltött mordály, 
üveges ládában tartott korallkoponya 35 at (baljós 
históriájú; Enrico Lanzieri, a rossz véget ért poéta és 
hősszerelmes maradéka; kipróbálná, milyen egy szent 
testén nyugodni). 
 

Istápoló Szent Burkhardt kolosto-
ra.    Havasi menedék, tizenkét fekete 

csuklyás barát és Júdás-Jeromos Hottner (Pap 4+2), 
havasi likőröket és herbárius szereket főznek. A 
gyógyító tudományok mesterei. 1: Az Enyhítő 
Balzsam, Gazdag Herbárius, Keserű Táplálék, 2: A 
Csodálatos Mediczina, Méreg Kivonása. Lépcsők a 
hűvös és csöndes kriptákhoz. 
 

Állókövek.    Három kétemberes szikla-
tömb; kettőn kecske, a harmadikon 

ember koponyája. Fagyott gödörben megbarnult, 
baltával felvágott tagok, tüzes parázs, korom. Ez a 
kegyhely Joachim Bludenz, a boszorkányok egykori 
generálisának maradványa. Lebegő koponyák: két 
ördög és uruk a koponya körüli kísértetként. 
 
Ördögök (2): Ördögök (2): Ördögök (2): Ördögök (2): Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 
1d8+3; Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 1d3. 
Hp 19 14 
 
Joachim Bludenz: Joachim Bludenz: Joachim Bludenz: Joachim Bludenz: Deák 4*; VO 13 (palást); Tám +2 
hosszúkard 1d8; +2/+2/+4; V 1; fordítva patkolt csiz-
ma [2], pápaszem [4], rézgáliczos ólomvesszők [3], kén-
sallétrom tinctura [3], kén-szurok-sallétrom golyóbis [1]. 
Varázslatok: 3/2. 1: Kőugrató (szakadékok átugrása 
vagy sértetlen leérkezés), Dr. Mabuse Mesmerikus 
Delejezése (Akaraterő, kábulat és befolyásolható 
elme), A Varázslatos Gerely (czélzás, 2d6+2 Hp); 2: 
Lángoló Kezek (csóva 3d4+4 Hp, Reflex 1/2), 
Wolstand Kinetikus Tűzgolyója (czélzás, 3d6 Hp). 
Hp 17 
 

Elkóborolt gyermekek.    Öt szurtos 
és rongyos gyerek vert tanyát egy 

réten. Koldulásból és lopásból tartják fenn magukat, 
és amit szereznek (1:2 esély I. típusú kincsre), azt 
édességekért egy Richard Katzenbogen nevű csavar-
gónak adják (1:6 eséllyel van itt). Záporos Szent 
Alois kolostorától (0706070607060706) úgy félnek, mint ördög a 
tűztől: ott mosakodni, dolgozni és imádkozni kell! 
    

UNTERAMMERGAU.    Fehérre meszelt 
falú erődített település. Szűk és mere-

dek utczáin gondozott házak és borospinczék váltják 
egymást: itt a fehér bor megterem, s nem is rosszul – 
a pinczét meg jól megépítik az oberammergaui bá-
nyászlegények, ha megfizetik őket. 
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Bürgermeister: Bürgermeister: Bürgermeister: Bürgermeister: Paul Haber Knödelfreßer, egy jó 
kedélyű, széles derekú gazda. A városi 
vinczellérekkel vigyázzák az utat, mert nagyon sok 
lett a lopás mostanában. Három fiából Joseph követi 
a ház gondozásában, Jochen (Lövész 3) katona lett 
Brücklshofban, Zacharias pedig barát Záporos Szent 
Alois kolostorában. Csak leányát, Máriát nem tudta 
kiházasítani: amilyen makranczos és utazni vágyó, 
senki vőlegény nem tetszett neki. 
Temető: Temető: Temető: Temető: Sebastian Lieb, sírásó és kőfaragó, egy 
megroskadt sír alatt hasadékot lelt, mi lefelé megy 
egy borospinczébe, mi senkié, s miről senki sem 
tudott. 
Brokátos Szent Irma kápolnája: Brokátos Szent Irma kápolnája: Brokátos Szent Irma kápolnája: Brokátos Szent Irma kápolnája: A falu papja nem-
régiben meghalt, s így fráter Matthias Göltz teljesít 
szolgálatot a kolostorból – de abban nincs köszönet. 
A misébe belezavarodik, a szent áldozásnál elejti az 
ostyát, a gyónásnál vezeklés helyett kicsapongásokat 
ír elő. Vagy az ördög szédítette meg hát, vagy 
valami nagy balszerencse érte. Amíg itt rend nem 
lesz, sem Virtust, sem varázslatokat visszaszerezni 
nem lehet – a gyülekezet egy része már inkább 
Oberammergauba jár. 1: (Parancsolat), (A Pincze 
Peregrinusa), 2: (Borból Vizet). 
Postaállomás: Postaállomás: Postaállomás: Postaállomás: A czigányból lett czingár postás, 
Heibruchi Jankó a posta fenntartója, bár ez itt csak 
egy apró muskátlis házikót jelent, mit feleségével, 
Rosával és öt gyermekével meg is tölt. Ellenben a 
Brücklshofból a bányákig és a hágóig járatos lovasok 
szállásán van rendesen hely, s az utazó, ha valami 
gazdánál kosztot és kvártélyt nem tud venni, ott 
ellehet – csendben és rendben. 
 

Kapu.    Reneszánsz kapu a tóparton, 
kövezett út rövid, majd vadonba vesző 

szakasza. Czímerpajzson koronás kígyó halovány 
jele. Vörösre és feketére mázolt bódé roncsai. 
 

Tolvajlak. Három tolvaj él egy mohos, 
roskatag kőházban: Tobias Roth (Vaga-

bund 1+2), Herbert Schlüssel (Vagabund 2+1) és 
Heinz Reihert (Vagabund 5+1). Mindhárman akasz-
tófára való himpellérek és az ördög czimborái, kivel 
gyakran kártyáznak. Olykor (1:3) 1d2+2 köpönyeges-
kalapos semmirekellő is itt múlatja idejét: ők pedig 
hírhedett rablók. Akinek Ammertalban nagy latorhí-
re megy, az meghívást nyerhet erre a helyre, hol 
ármányos tervekbe és titkos gaztettekbe nyerhet 
betekintést. Egy nagy tölgyfa alatt rejlik a tolvajok 
és rablók közös ládája, 75 at és egy törökfejű buzo-
gány, mi előtt tréfából „imádkozni” szoktak. A 
kulcsár a zöld Reihert, kinek a legtöbb vér tapad a 
kezéhez. 
 

Hegyi kecskék. Sárgán csillámló szőr 
és pofa. Egy telérből aranyport és zuz-

mót nyalnak; innen a furcsa csoda: aki követi őket 
(Állatidomítás vagy Nehéz Nyomkeresés; Mászás), 
megleli az aranyat egy meredek sziklaoldalon, mely-

nek értéke kifejtve 1d3*60 at-nyi – ha erre valami jó 
megoldást találnak. 
 

A takács háza.    Ez a mohától és leve-
les növényektől zöldellő rom már majd-

nem eggyévált a környező természettel. Négy ki-
sebb és egy nagyobb fakereszt áll a kicsiny tisztáson, 
rajtuk selyemkesztyű. A házban spulnik, gyűszűnyi 
ivópoharak. Szövőszéken selyem hálóinget sző a 
keresztes pók, s négy segítője. 
 
Nagyobb pók: Nagyobb pók: Nagyobb pók: Nagyobb pók: Sz 3*; VO 12; Tám +3 harapás 1d6 + 
méreg (Közepes, 1d6 Erő/1d6 Erő); Specz méreg, 
Osonás +3, Rejtőzés +3, pókhálók; +3/+3/+1; V 9. 
Pókhálók: kitörés sikeres Erőpróbával. 
Hp 15 
 
Keresztes pókok (4): Keresztes pókok (4): Keresztes pókok (4): Keresztes pókok (4): Sz 2*; VO 13; Tám +2 hara-
pás 1d6 + méreg (Közepes, 1d6 Hp/1d6 Hp); Specz 
méreg, Osonás +2, Rejtőzés +2, pókhálók; +3/+3/+1; 
V 10. 
Pókhálók: kitörés sikeres Erőpróbával. 
Hp 10  9  6 
 12 
 

Kálvária. A tetején lerácsozott czella, 
virágokkal borított koporsó. Giselle von 

Ilmendorf sírja; felbontva sóhaj hallik és por száll a 
szélben, míg csak egy aranyláncz marad (8 at). 
 

Záporos Szent Alois kolostora.    A 
hegyek karéjába zárt völgyet őrzi ezt a 

gazdag és kiterjedt kolostor, amely számos privilégi-
ummal és külön törvénnyel bír. Akit a szerzetesek 
maguk közé befogadnak, azt sem lefogni, sem bán-
talmazni nem szabad, minekutána nem egy üldözött 
és megtért bűnös lelt itt menedéket a törvénytől, bár 
nehéz munkáért és penitencziáért cserébe. Más 
félről ők maguk a törvényük elé állíthatnak bárkit, 
aki birtokukra lép, ha ezt igen ritkán is teszik. 

Arnault Geßler apát (Pap 6) gyakori utazásai 
miatt Gérard Nijgens perjel (Katona 2/Pap 3) és két 
segítője, Basileus, a könyvtáros testvér (Pap 3+1) 
valamint Francois Valt, a kapus testvér (Pap 1) kezé-
ben van a hely irányítása, a szerzetesek száma pedig 
25. 1: Gonosz Érzékelése, Megbánt Szavak, Paran-
csolat, 2: A Hit Pörölye, A Kőczipó, Szent Lőrincz 
és Szent Flórián Védelmező Keze, 3: Mennyei 
Szózat, (Az Ige Átruházása – bíborosi pecsét alatt). 
 
Arnault Geßler apátArnault Geßler apátArnault Geßler apátArnault Geßler apát: : : : Pap 6; VO 12 (csuha); Tám 
+4 fegyvertelen; Specz gyógyítás, ördögűzés*2; 
+5/+3/+5; V 9; Biblia, „Száz Példázat”. 
Varázslatok: 3/3/2; 1: Áldás, Parancsolat*2, 2: A Hit 
Pörölye*2, Hamar Jött Hajnal, 3: gyógyítás, Káin 
Bélyege. 
Hp 26 
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Gérard Nijgens perjel:Gérard Nijgens perjel:Gérard Nijgens perjel:Gérard Nijgens perjel:    Katona 2/Pap 3; VO 12 
(csuha); Tám +5 nehéz bot 1d8; Specz gyógyítás, 
ördögűzés, sebzésátvitel; +6/+2/+6; V 14; mandragó-
ra, káráló flastrom, tekercs (Védelmező Kör). 
Varázslatok: 2/1; 1: Megbánt Szavak, Parancsolat, 2: 
A Hit Pörölye. 
Hp 26 
 
Basileus, könyBasileus, könyBasileus, könyBasileus, könyvtáros testvér: vtáros testvér: vtáros testvér: vtáros testvér: Pap 3+1; VO 17 (vé-
dő-ing, Ügy); Tám +3 nehéz bot 1d8+1; Specz gyó-
gyítás, ördögűzés; +4/+2/+4; V 5; védő-ing. 
Varázslatok: 2+1/1; 1: –, –, Az Igazi Arcz, 2: Szent 
Lőrincz és Szent Flórián Védelmező Keze. 
Hp 18 
 
Francois Valt, kapus testvér: Francois Valt, kapus testvér: Francois Valt, kapus testvér: Francois Valt, kapus testvér: Pap 1; VO 14 (csuha, 
pajzs); Tám +0 nehéz bot 1d8; Specz gyógyítás, 
ördögűzés; +2/+0/+2; V 9. 
Varázslatok: 1; 1: Gonosz Érzékelése. 
Hp 2 
 

Vámposzt.    Elhagyott vámház és so-
rompó. Amikor a törvény távol van, 

Gregor Wisli (Vagabund 2) és négy czinkosa áll ki 
az útra, hogy az erre járó utazóktól és kereskedőktől 
vámot szedjen. Két ficzkó szolgál „őrként”, egy-egy 
figyeli két irányban az utat, Gregor pedig a hivatali 
ügyeket végzi. A sorompó festett fáját, mit maguk 
készítettek, a környékbeli bozótban rejtik el. 
 
Gregor Wisli: Gregor Wisli: Gregor Wisli: Gregor Wisli: Vagabund 2; VO 11 (zubbony); Tám 
+2 pisztoly 1d10+ vagy +2 ostor 1d4 [+2 HM]; Specz 
Kezdeményezés +4, úti szerencse; +1/+3/+1; V 8; 
hivatalosnak tűnő iratok, pápaszem, plajbász, három-
szögű kalpag, I. típusú kincs. 
Hp 10 
 
Czinkosok (4): Czinkosok (4): Czinkosok (4): Czinkosok (4): Sz 1; VO 11 (zubbony); Tám +1 
alabárd 1d10 [+2 HM] vagy +1 mordály 2d6+ (a két 
őrnél) vagy +1 kés 1d4 (a két megfigyelőnél); 
+2/+0/+0; V 11, 4, 3, 8. 
Hp 7  3  7 
 2 
    

OBERAMMERGAU.    Katonaság és a 
bányászok védte    bányászfalu a hegyol-

dalban, egy vízesés felett. Czikornyás várfalakon 
szakállas puskák és egy ágyú figyeli az utat. 
Bürgermeister: Bürgermeister: Bürgermeister: Bürgermeister: Az előző bürgermeistert sikkasztás 
miatt elcsapatta az őrgróf, és míg új nem kerül, a 
falut büntetésből Gaston LeCroix tüzérkáplán (Lö-
vész 1) igazgatja, gyenge tekintélye miatt nem sok 
sikerrel. Gaston inkább a drága ételeknek él, s külö-
nösen a csigáknak, mit legényeinek őrködés helyett 
is kell vadásznia. 
Bányák:Bányák:Bányák:Bányák: A bányatisztek (Sz 1+2) czéhként működ-
nek, s fekete zubbonyukban, csákányukkal magukat a 
katonáknál többre tartják. A mester Johannes Groß 
(Vagabund 3+2), de a czéhláda kulcsát, minthogy a 

bányában örök a veszély, felesége, Anna hordja. A 
bánya mélyén nemrégen egy rejtett tárnát találtak, 
hol sókéreggel borított lovagok aludták álmukat, de 
azonnal be is falazták, hogy ne háborítsák őket. Ha-
sonló eset több is volt, s mindég más csoda tárult fel, 
amit a czéhkönyvben mind feljegyeztek. 
Kincses Szent Zakariás temploma: Kincses Szent Zakariás temploma: Kincses Szent Zakariás temploma: Kincses Szent Zakariás temploma: Az erődített 
bányásztemplomot a „Jó szerencsét!” jelmondat és 
még nem egy bányászemlék díszíti, köztük csodás 
megmenekülésekért és bányában megholtak lelki 
üdvéért felajánlott táblák és adományok. A sóból 
faragott szobor orczáját barázdák szelik; többször 
könnyezett, de csak nagy veszedelem idején. 
Heinrich    Steiger plébános (Pap 1) fiatal és tejfelesszá-
jú, és a püspök annak ellenére helyezte ide, hogy a 
falubeliek tapasztaltabb prédikátort kértek maguk-
nak. 1: A Bűn Megnyilvánulása, Keserű Táplálék, 2: 
Botlás. 
 

Menedékház.    Tehénpásztorok által 
használt menedékház, most három atyafi 

hajléka. A ház deszkái alatt valaha nyolcz latrot ástak 
el, és ők egykor visszatérnek, hogy rettentő bosszút 
álljanak az élőkön. Foszladozó fekete köpönyeget és 
kerek, rothadt kalpagot viselnek; egyiküknél pisztoly 
is van, s tarsolyában 15 et, tűzszerszám és egy do-
romb lapul. 
 
Halott Latrok (8): Halott Latrok (8): Halott Latrok (8): Halott Latrok (8): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 
1d8+1 + fojtogatás vagy +3 pisztoly 1d10+; Specz 
fojtogatás; +4/+0/+2; V 1d6. 
Fojtogatás: Harczi manőver után körönként 1d8+1 
Hp automatikus sebzés. 
Hp 15  11  11 
 11  7  7 
 16  8 
    

Mézes-rét. Virágos mező, elvadult 
lovak, temérdek lóczitrom. Óriás mé-

hek, 4 adag gyógyméz (1d3 Hp). 
 
Óriás méhek (14): Óriás méhek (14): Óriás méhek (14): Óriás méhek (14): Sz 1+2**; VO 12; Tám +3 fullánk 
1d6+2 + méreg (Közepes, 1d6 Hp/1d6 Hp); Specz 
méreg, szúrás után 1:2 eséllyel halál; +5/+3/+3; V 
1d6+12. 
Hp 9  3  10 
 3  6  3 
 9  7  5 
 10  8  7 
 10  8 
 

FRAUENDORF.    Ez a bájos, ódon kisvá-
ros a tó partján mintha egy másik kor 

tompa visszfénye volna. Vöröses fából emelt ólom-
üveg ablakú házak, muskátlis teraszok, lombos fák a 
mohalepte kőpadok és falikutak felett. Az Anya-
szentegyházat nem követő, de természetében nyu-
godt és magának való népség lakja. Alabárd minden 
háznál, és sokaknál pisztoly is. A békét egy ivásban, 
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harczban összetartó vadásztársaság, „Reinhort, a 
Róka bandériuma” őrzi. Az Oberammsbund tagjai, 
de legszívesebben a saját dolgukkal törődnek. 
A Vén Silbak ivó: A Vén Silbak ivó: A Vén Silbak ivó: A Vén Silbak ivó: Ónkupák, páczolt fapadok, 
Reinhort, a Róka söre. A nagy kalandor és csínyte-
vő régóta nem járt itt, de veres gavallérképe kint 
látható a söntés feletti festményen. Ewa Zandlík, 
tulajdonos és könyvmoly fia, Pável. 
Giuseppe Scarnetto: Giuseppe Scarnetto: Giuseppe Scarnetto: Giuseppe Scarnetto: Piperkőcz filozófus, mostanság 
a levelezését rendezi kötetbe „Egy Elme Bolyongásai 
Avagy Az Oktalanok Mórese” czímmel. 
Basilius Monfried: Basilius Monfried: Basilius Monfried: Basilius Monfried: Meghasonlott boszorkánymester. 
Őszes, megtört férfi viaszkolt csizmákban és kopott 
házikabátban. Egyetlen napsugár maradt az életében, 
a kóczos, széllelbélelt Meluzina (1110111011101110 és 1009100910091009), kit 
lányaként szeret, s kinek megtanította varázstudo-
mányát és hátasul adta Bartholdot, az óriásbaglyot. 
Semmi más nem zökkenti ki remeteségéből, és nem 
fogad vendégeket. Otthona lomos, telve porczelán 
díszekkel és tányérokkal. Elásott ládában a varázs-
könyvei (a és b), átváltoztató pálcza (6 töltet), delejes 
paróka (kékes), 24 at és 270 et. 
 
BasiliuBasiliuBasiliuBasilius Monfried: s Monfried: s Monfried: s Monfried: Deák 5+1; VO 11; Tám +4 rapír 
1d6+1; +3/+3/+5; V 11; fordítva patkolt csizma [1], 
rézinga [2], bolondok aranya [4], kén-sallétrom 
tinctura [4], egypólusú mágneskő [3], kristálygolyó, 
40 et, 12 at. 
Varázslatok: 3+1/2/1. 1: Tádé Megkeserült Lakomá-
jaa, Kőugratóa, Csontkulcsa, Dr. Faustus Hordójab, 
Cagliostro Erszényeb*2; 2: Rodrigo del Córdoba 
Liliomaa, Ottokar Hus Szalamandrájaa, Lángoló 
Kezekb (csóva 3d4+5 Hp, Reflex 1/2), A Tekintet 
Magnetizmusab (figyelem felkeltése vagy elhárítása); 
3: Az Ég Elhivatásaa. 
 

             
 

Reinhort, a Róka Bandériuma 
    
Gebhart Oberst:Gebhart Oberst:Gebhart Oberst:Gebhart Oberst: Vagabund 3+1; VO 16/18 (plundra, 
[mellvért], vítőr, Ügy); Tám +3 hosszúkard 1d8+1 
vagy +3 pisztolyok 1d10+; Specz kezdeményezés +4, 
úti szerencse; +2/+4/+2; V 10. 
Hp 20 
Parókás-flintás gavallér, a Landesgemeinde vezetője. 
Felesége a kikapós Carlotta. 
 
Carlotta Gambello:Carlotta Gambello:Carlotta Gambello:Carlotta Gambello: Vagabund 4; VO 10; Tám + 
pisztoly 1d10+ vagy +2 tőr 1d4 [+2d6]; Specz orvtá-
madás, úti szerencse; +2/+4/+2; V 9. 
Hp 13 
Énekesnő és hétpróbás szerencselovag, az idő csak 
jót tett neki. 
 

Bernard Zwandt: Bernard Zwandt: Bernard Zwandt: Bernard Zwandt: Katona 4; VO 10/15 (mellvért); 
Tám +5 alabárd 1d10 vagy +5 mordály 2d6+; Specz 
sebzésátvitel; +4/+2/+2; V 10. 
Hp 30 
Vívómester, a milícia vezetője. Pörge bajusz és 
bodorított szakáll, mindég csillogóra sikált sisak. 
 
JonasJonasJonasJonas Glosser:  Glosser:  Glosser:  Glosser: Lövész 2; VO 12 (bőrzeke); +2 
alabárd 1d10 vagy +2/+2 pisztoly 1d10+ vagy +4 pisz-
toly (lövés körönként) vagy +2 ágyú 3d10+ (lövés 1/2 
körönként); +3/+1/+1; V 10. 
Hp 16 
A Denevértorony szutykos, siket őrizője, ki egy 
mozsárágyuval, lőporral és golyóbisokkal vigyázza a 
határt. Öregségére visszavonult, de még mindig a 
bandérium tiszteletbeli tagja. 
 
Reinhort Reinhort Reinhort Reinhort bandériumabandériumabandériumabandériuma (16): (16): (16): (16):    Sz 2; VO 13 (plundra); 
+2 alabárd 1d10 vagy +2 pisztoly 1d10+; +3/+1/+1; V 
8+1d6. 
Hp 12  5  10 
 16  8  11 
 12  18  15 
 11  11  11 
 12  9  8
 3 

 

             
    

A szerelmesek szobra.    Ölelkező 
pásztorfiú és leány kőszobra egy lege-

lőn. Piszkos birkanyáj. Gerlék veszik körül az elát-
kozott szerelmeseket, de az öreg csodajuhász, a 
garaboncziás Üskümödi kövekkel dobálja őket. Át-
kai különösen mocskos szájúak. 
 
Üskümödi, garaboncziás: Üskümödi, garaboncziás: Üskümödi, garaboncziás: Üskümödi, garaboncziás: Vagabund 2+2; VO 14 
(bunda); Tám +3 pásztorbot 1d6+3 vagy +3 kövek 
1d4+3; Specz átok, Mondák +4; +3/+5/+3; V 4. 
Átok: sikertelen mentődobás esetén megfogan. 
Hp 12 
 

OBERWÜRSTLALM.    Tanyák csoport-
jából álló laza pásztorfalu, közepén egy 

zömök harangtoronnyal.  
HHHHarangtorony: arangtorony: arangtorony: arangtorony: Eberhardt Etzig (Vagabund 2), az 
öreg harangozó őrzi a békét egy havasi kürttel. 
Fiaiból és sógoraiból verbuválódott az a rablóbanda, 
amely rendszeresen megjelenik a szomszédos völ-
gyekben leszedni a sápot. Vezérük a Fekete Dieter 
(Lövész 2+3), aki akár a sarkantyút is lelövi a csizma 
sarkáról. A torony felső szintjein rácsos ablakú bör-
tön találtatik az elfogottaknak („Nagy Koplaló”), 
alatta ingyenes pihenő az idegeneknek („Kis Kopla-
ló”, étel nem jár a szálláshoz). 
Szent Bramondus plébániája:Szent Bramondus plébániája:Szent Bramondus plébániája:Szent Bramondus plébániája: régimódi román temp-
lom, ereklyetartójában aranyalma, minek száz gránát-
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kő magja van (65 at). Ez az ereklye a Cornucopia 
varázslatot hordozza, és nagy becsben van a hegyi 
rablók között. Rennert atya (Pap 3) nagyon öreg 
már és törődött, de tüzes prédikáczióin olykor még 
lehordja bűnös híveit. 1: Áldás, Fegyverfordító. 
 

Két Zöld Fogadó.    Egykorvolt 
partmenti őrtoronyból kialakított pihe-

nőhely. Freiherr Bartholomeo Girardi (Párbajhős 
2+1) az őrgrófnak tett szolgálataiért kapta bérbe, míg 
a korábbi fogadós, az útilaput kapott Christoph 
Seiler ma is itt bujdokol a völgyekben, hogy bosszút 
állhasson. Ez a hely a brücklshofi katonaság kedvencz 
pihenője, és 1:2 eséllyel egy kisebb csoportjuk (1d3*5 
ember) itt tanyázik. Egy kőszent áll a torony aljánál, 
és mellette valaha titkos bejárat nyílt – de ezt újra 
megtalálni nem sikerült. 
    

Schwarzerturm.    Meredek és termé-
ketlen völgy déli végén álló omlatag 

bástya, mit vadrózsa és kökény ölel körbe. Sírok 
állnak azon lovagok emlékére, kik a tornyot vérük 
hullásával megoltalmazták; de a leány, kit máig visz-
szavárnak, az ostrom után új hajlékhoz tért, s a zord 
őrizőket elfelejtette. 
 

Kriemhilda udvarháza.    Az 
Oberammergau feletti völgyek szegleté-

ben, a Schwarzerhorn jégmezői alatt áll Kriemhilda 
elegáns, ólomüveg ablakos kis udvarháza. Öt megvé-
nült szolga várja parancsait, kik egykor mind szeretői 
voltak, s álmukban az életük fonalát megkaparintot-
ta. Ez a sors vár mindenkire, ki csábításának ellenállni 
nem tud (Akaraterő kísértés ellen). Kriemhilda 
egyetlen szóra fehér galambbá változhat, de ez a 
galamb nem állhatja a kereszt jelét vagy a hit más 
szimbólumait. Ezzel együtt nem tör azok vesztére, 
kik neki ártani nem próbálnak. 
 
Kriemhilda: Kriemhilda: Kriemhilda: Kriemhilda: Sz 2+3; VO 15 (köpönyeg, Ügy); Tám 
+5 rapír 1d6+3 + méreg (Közepes, álom/rémálmok); 
Specz alakváltás, bónusz varázslatok, életlopás, Elő-
adás +5, Megfigyelés +5, Méregkeverés +5; +4/+4/+6; 
V 11; frissítő tonik [3], kutyaszőr ostor [1], sírból vett 
pókháló [3], lant, fésűk és pirosító. 
Varázslatok: Vénusz Áldása, A Láthatatlan Falka, 
Pietro Scaraffa Pókhálója. 
Hp 17 
 
Szolgák (5): Szolgák (5): Szolgák (5): Szolgák (5): Sz 3-1; VO 11 (bőrzeke, Ügy); Tám +2 
husángok 1d6-1 vagy vasvilla 1d6-1; +3/+1/+1; V 3d6. 
Hp 2  8  12 
 5  8 
    

Baulander-tanya.        Már csak kevés 
állat él a tanyán, s betegek mind. Peter 

Baulander, az ősz öreg, megesett és meghalt leányát 
siratja. A síron egy zacskó ezüstöt talál minden 

hónapban, de amit talál, eldobálja. Rabló és pásztor 
egyaránt elkerüli ezt a boldogtalan helyet. 
 

Gótikus toronyrom.    Fűverte lépcsők 
kapaszkodnak fel a kapuig, mit két 

kővarjú őriz. Bent egy varázshárfa kíséri Lothar, a 
gonosz királyfi (Párbajhős 2+2) álmát. Ki fülét be 
nem dugaszolja, azt elnyomja az álom (Akaraterő). 
Fali szekrényben zsák, 175 et. 
 
Kővarjúk (2): Kővarjúk (2): Kővarjúk (2): Kővarjúk (2): Sz 3+2; VO 18; Tám +5 csőr 1d10+3; 
Specz tűzokádás; +5/+1/+3; V 9. 
Tűzokádás: napjában egyszer, csóvában 3d4 Hp 
(Reflex 1/2). 
Hp 17  19 
 
Lothar, gonosz királyLothar, gonosz királyLothar, gonosz királyLothar, gonosz királyfifififi: : : : Párbajhős 2+2; VO 17 
(Ügy, vítőr, kaczagány); Tám +4 rapír 1d6+2; Specz 
támadás VO-ra, egy ember megvédése, +2 harczi 
manőverekre; +5/+3/+3; V 4; arannyal vert vadász-
kürt (7 at), díszes kaczagány, fejpánt 38 at, illatszer, 
tokaji esszenczia (3d6+3 Hp, +2 sebzés). 
Hp 14 
 

EISENGRAU.    Roppant erejű falak 
emelkednek a bérczen, amin Holger 

von Malbork lovag (Bajnok 3+2) erőssége áll. Bandé-
riuma 12 lovas (Katona 2+1) és 24 gyalogos (Katona 
1+1), meg a várnépe; jórészt mord, gyászos figurák. 
Két régi ágyú (1:6 besül, és ha ezt teszi, 1:6 robban).  

Felesége Mirabelle de Vourey–Malbork (Deák 
2+2), három szép kisfia Walter, Benjamin és 
Wilhelm. Nem fogadnak idegeneket és várukból is 
ritkán járnak ki – jobbára vadászni, meg hogy a bir-
tokukhoz tartozó falvak, Ydes, Saint-Charles-des-
Alpes és Charlevron adóit begyűjtsék (Cordéac kis 
városa csak a törvényes összeg felét fizeti, és daczol 
a fenyegetésekkel). 
Bagolytorony: Bagolytorony: Bagolytorony: Bagolytorony: Mindenki előtt lezárt öregtorony. 
Holger rézszamara, kincsei tára egy boltozatos te-
remben, pengék védik (3d4 Hp, Reflex 1/2). 
Bagolykút: Bagolykút: Bagolykút: Bagolykút: rettentő börtön a torony alatt. Edmund 
von Malbork (Vagabund 3+1), az elzárt skizofrén 
fiú; másik személyisége tanítómestere, Vascanti 
abbé. Holger lovag befalazott első felesége. 
 
Holger von Malbork: Holger von Malbork: Holger von Malbork: Holger von Malbork: Bajnok 3+2; VO 15/17 
(Ügyesség, palást vagy mellvért); Tám +5 pallos 
2d6+3 vagy 5 nyeles pöröly 1d8+2 [+2 harczi manő-
verekre]; +6/+4/+4; V 8; bronzmedál (a Bagolytor-
nyot nyitja), gallér, búcsúczédula „a meg nem nevez-
hető bűnre”, Vascanti abbé aláírásával. 
Hp 27 
 
Mirabelle de VoureyMirabelle de VoureyMirabelle de VoureyMirabelle de Vourey––––Malbork: Malbork: Malbork: Malbork: Deák 2+2; VO 12 
(Ügy); Tám +3 buzogány 1d8+2 vagy +3 pisztoly 
1d10+; +3/+3/+5; V 8; asztrológiai térkép [2], ember-
csont furulya [2],  frissítő tonik [2], patkányszappan 
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[3], fordítva patkolt lakkcsizmák [1], paróka rizsporral 
és üvegreszelékkel [3]. 
Varázslatok: 2+1/0+1. 1: A Hűséges Inas (1 óráig), 
Kőugrató (szakadékok átugrása vagy sértetlen leér-
kezés), Rútság és Ragya (Kitartás), Vénusz Áldása; 
2: Az Ördög Asztrológiája (+6 Asztrológia). 
Hp 14 
 
Edmund / Vascanti abbé: Edmund / Vascanti abbé: Edmund / Vascanti abbé: Edmund / Vascanti abbé: Vagabund 3+1; VO 13 
(csuha, Ügy); Tám +3 vezeklőkorbács 1d4+1 [+2d6];  
orvtámadás (mint abbé), képzettségek (mint 
Edmund); +2/+4/+2; V 9. 
Alkímia +4, Hallgatózás +4, Jelek olvasása +4, Meg-
figyelés +4, Méregkeverés +4, Mesterség: Patkány-
fogó +4, Orvoslás +4, Teológia +4, Heraldika +4. 
Hp 15 
 

Lápveszejtő.    A völgy nagyját lápos 
erdőség foglalja el, úgy hát aki nem 

ismeri a rejtett utakat, vagy ki nem nyomozza (Ne-
héz Nyomkeresés), annak a hegyoldalban kell kerül-
nie. A folyótól északra az erdő kitisztul: sás és béka-
nyál vesz körül egy szigetet, hol Karl Hönig, a re-
mete tanyázik. Ladikjával jár ki néha a partra, de 
ritkán. Hat árvát tanít békát fogni és az Urat dicsér-
ni. Mindannyian Szent Meinhard, az Erdész (v.ö. 
1011101110111011) tisztelői. A hetedik árvát elragadták a békák, és 
a tó mélyén félig maga is békává változott. 
 
BékaBékaBékaBékafifififiúúúú: : : : Sz 2+1; VO 13; Tám 2*+2 karmok 1d4+1; 
Specz nyelvöltés, Osonás +3, Rejtőzés + 3, Úszás +3, 
Vadonismeret +3; +4/+2/+2; V 10. 
Nyelvöltés: harczi manőverrel magához vonhatja 
vagy elgáncsolhatja czélpontját. 
Hp 10 
 

Zsomboly.    Igen mély aknabarlang, 
rostéllyal és lakattal zárva. 16 vámpír 

denevér csügg a kürtőben, csörlőn pedig le van 
engedve egy ketrecz, miben három lator csontjai 
porladnak. Kalapok, csizmák, köpönyegek maradtak 
a kompániából: a többi szikkadt és megbarnult váz. 
Még mélyebbről malmok őrlése hallatszik. 
 
Vámpír denevérek (16): Vámpír denevérek (16): Vámpír denevérek (16): Vámpír denevérek (16): Sz 1; VO 12; +1 harapás 
1d4 + ráakaszkodás; Specz vérszívás 1d4 Hp/kör; 
+0/+2/+0; V 1d6. 
Hp 7  1  5
 4  4  6
 3  5  7
 2  5  3
 8  3  3
 1 
 

BRÄNNLI. Nagy forgalma volt ennek a 
kicsiny hegyi falunak, amíg ezen a hágón 

jártak az utazók. Sokáig tartott a gazdagság, de egy-
hamar vége szakadt: egy éjjel Weibhof jégbefagyott 

kísértetkastélyából kijöttek az ott raboskodók, s 
miután visszatértek, a falu végórája eljött. 
 

Veszett Szent Paulus rendháza.    
Düledező és rendetlen udvarú kolostor, 

mi körül sovány állatok kóvályognak. A három 
szurtos szerzetes nem törődik a sorsukkal, de ha 
kisszámú vagy magányos utazót látnak, megpróbálják 
őket maguk közé csábítani, és harapásukkal a veszett-
séget rájuk ragasztani. Ezeknek azután ott kell ma-
radniuk, mert a veszettség hatásait csak a szorgos ima 
tartja vissza. 1: (Fegyverfordító), 2: (Méreg Kivonása) 
– ezek a varázsigék a templom újraszenteléséig el 
nem érhetők. 
 
SzerzetesekSzerzetesekSzerzetesekSzerzetesek (3) (3) (3) (3): : : : Sz    1+1; VO 13 (csuha, Ügy); Tám 
+1 harapás 1d4 + veszettség (Kitartás); +3/+1/+1; V 4. 
Hp 5  3  2    
    

Elhagyott temető.    Fák nőttek fel a 
repkényborította sírok körül, s hol 

nappal pár kivert eb bolyong panaszosan vonítván, 
napnyugta után szerzetesek kísértetei járják a földet, 
nyugtot nem lelvén. Nem is lehet nyugovásuk, amíg 
Szent Paulus rendjét olyan szörnyű átok sújtja, s a 
rendházat az isteni kegy elkerüli. 
 

Romok.    Fákkal és bokrokkal benőtt 
düledék,    mégpedig a régi rómaiaknak 

egy erődje. Az oroszlán faragott jelei, az ikrek szim-
bóluma és a gall háborúból megtért Caesar alakja még 
kivehető, s nemkülönben a tizenharmadik légiót 
éltető felirat: „Legio Tertia Decima Gemina”. Ez a 
hely tolvajok körében számos babonának forrása, és 
úgy tudni, itt nagy bátorságot lehet nyerni (bár 
meglátogatni a romot magában bizonyíték annak 
meglétére). Ha valaki a romok között egyedül ma-
rad vagy elválik társaitól, 1:6 eséllyel pontos képmása 
támad neki. Ki a harczot magában állja, látni fogja, 
hogy a képmás csak gyönge látomás: kiben nincs 
mersz, arra valóságként s két ember gyanánt támad, s 
csak legyőzetvén oszlik szerte, mint tűnő kép. 
 
Képmások (2): Képmások (2): Képmások (2): Képmások (2): Sz 3+1; VO 11 (Ügy); Tám +4 ka-
rakter közelharczi fegyvere szerint; +4/+2/+2; V –. 
Hp 16  18 
    

Mérföldkő.    Minden úttól távol, egy 
árnyas erdők övezte tisztáson áll ez a 

kőoszlop: északkeletre „SktGrauben”, északnyugatra 
„Artengau” neve olvasható. Délnyugatra is mutat 
egy nyíl, de a szöveget kivésték. 
    

Kereszt.    Egyszerű kőkereszt áll a hágó 
egy kőgörgetegén. Felirat: „Emeltette 

Joseph Bundner, egyetlen fia emlékének.”  Imádko-
zó ferenczes szerzetes, Gaspar Osnabrück testvér 
(Pap 1, Áldás). Eisengrauban hideg fogadtatásra lelt, 
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és úgy vélte, siralomház az a hely. Frauendorf vá-
roskáját nem tudja hová tenni: „A hit gyenge ott, de 
az ördög még nem vert gyökeret… mint a Paradi-
csomban, ártatlanok azok, de tudatlanok is.” Hittérí-
tő próbálkozásai nem jártak sikerrel. 
 

Wulf-tanya.    Christian Egidius Wulf, 
lányai, Gertrude és Inga, valamint fiai, 

Lampert és Christian Gottlieb. Az 
Oberammsbundhoz tartoznak, de Ammertal is elkezd-
te őket adóra kényszeríteni, mert az istállójuk és a 
legelőjük már a másik tartomány földjén áll. Ennek 
pedig csak egyetlen oka van: mikor Claudio 
Montargis őrgróf az elnéptelenedett Jocklingenben 
járt vadászaton, „megszavaztatta” a népét arról, hogy 
csatlakozzanak az ő tartományához, de ez az egy 
szavazó is az ő lovásza volt. Így hát a határ már itt 
húzódik – Wulf gazda pedig beszerzett egy mordályt. 
    

Fogadó a Néma Baráthoz.    Pihenő a 
Schwygdalp hágójának tövében. Közpon-

ti udvar köré emelt, megerősített épület istállókkal, 
közös helységgel és két kiadó szobával. Utazók 1:2 
(1d3 csoport), Adolphus Jammel, fogadós (Katona 
1+1). Az egykori Brännli területe jogán az 
Oberammsbund része, de Jammel már kapott ajánla-
tot Claudio Montargis őrgróftól, hogy lépjen be 
Ammertal kantonba. Szent Trintignant szobra, „cso-
dát tesz” (érmék egy gyűjtőperselyben, három he-
tente szerzetesek viszik el). 
 

Fahíd.    Romos híd egy tátongó szurdok 
felett: ez az út vezetett Brännli felé, és 

erre ment régen az út, mikor még ezt a hágót hasz-
nálták a keleti helyett. Tábla: „Brännli 4 Stde �” 
Darabokra vágott állatok, messermensch. 
 
Messermensch: Messermensch: Messermensch: Messermensch: Sz 4+2; VO 14; Tám +6 kés 1d10+3 
(19-20/*2); +6/+4/+4; V 1. 
Hp 28 
 

Montragor konzervatóriuma.    A 
távolba hallatszó, szélsodorta harsonázás 

szerint lehet megtalálni ezt a repkény és borostyán 
borította romos renaissance épületet. Eugéniusz 
Montragor, az őrült zenész fúvós zeneszerszámokat 
eszkábál össze, de mind szabálytalan és bizarr alako-
kat ölt. Öt trompetenmensch, zubbonyos, trompéta- 
vagy kürtfejű alak alkotja a mester zenekarát s egy-
ben védelmezőit. Montragor tébolya ellenére nagy 
megbecsülésben áll Brückl zenei köreiben, Ulrich 
Heindrich rablólovag (1104110411041104) pedig érdekes csudabo-
gárnak, egyben védenczének tartja. Montragor kottái 
között megtalálható „A Fehér Ördög”, „A Fortélyos 
Macska”, a „Szerzemények Baglyoknak és Egerek-
nek” (egy alaposan megrágott példány), valamint 
„Malfi Grófnője” – mind saját munkája. A konzerva-
tóriumban mind a zenét, mind a harczot egy metro-

nóm hangja méri ki (a kezdeményezés sorrendjét 
Montragor dönti el). 
 
Eugéniusz Montragor: Eugéniusz Montragor: Eugéniusz Montragor: Eugéniusz Montragor: Sz 1+3; VO 14 (zubbony, 
Ügy); Tám +4 karmesteri pálcza – vagy +4 tintatar-
tó –; +5/+3/+3; V9; metronóm, kézelős zenészruha, 
egy szelencze tele hangjegyekkel. 
Hp 9 
 
Trompetenmenschen (5): Trompetenmenschen (5): Trompetenmenschen (5): Trompetenmenschen (5): Sz 3; VO 15; Tám –; 
Specziális kürtölés és zenebona, Előadás +5; +3/+1/+1; 
V 12. 
Riadó: 1 hex távolságra. 
Konczentrált hang: 2d6 Hp rövid távon, elvétett 
kitartás esetén 1d2 körig cselekvésképtelen. Kétszer 
használva 1:3, harmadszorra és utána 1:2 eséllyel elre-
ped a rezonancziától. 
Hp 13  14  13 
 15  12 
    

Szent Paulus pinczéi.    Elvadult sző-
lősorok között egy pinczesor kidőlt-

bedőlt ajtai nyílnak, s nem őrzi őket más, csak egy 
régi faszent. Hanem ha a bejáratokat megzavarnák, a 
Mértékletes Móres hatása szerint a szobor somfa 
vándorbotja megelevenedik, s elpáholja a háborgató-
kat. Négyet tud ütni, s munkáját elosztja a tolvajok 
között. Széttörni gonosz dolog (-1 Virtus), meg hát 
ostobaság is: a nehéz borgőzök úgy megülik a járato-
kat, hogy aki huzamosabb ideig bemerészkedik, Ki-
tartást kell dobnia, vagy aludni tér és soha fel nem 
ébred. Egy atyafi már áldozatul esett ennek: az 
egyik járat végén ott nyugszik kalpagjával, vándor-
botjával, üres kulacsával és nyűtt tarisznyájával, ami-
ben egy körtemuzsika és 10 rt lapul. 
 
Somfa bot: Somfa bot: Somfa bot: Somfa bot: Sz 3+1; VO 12; Tám +4 bot 1d6+1; 
+4/+2/+2; V 11. 
Hp 19 
 

Szent Rüdiger vendégfogadója.    
Tóparti fogadó, vízimalom és harangto-

rony mohalepte romjai. Gótikus kőcsipkék, szobor-
töredékek: mindez egy régebbi kor romjain épült, de 
már maga is a múlté. Egy kőtáblára akasztva rozsdás 
sisak, földbe tűzött lándzsa és vésett szavak: „Írtam 
ezt én, Ludwig von Gubelwald, zsoldoskapitány és 
hívő keresztény, midőn a Nagy Háború alatt csapa-
tommal e romoknál táboroztam. Az Ég legyen ke-
gyes Vállalkozásunkhoz!” 
 

BRÜCKLSHOF.    Ammertal kanton 
valós központja, ahol az új birtokos, 

Claudio Montargis reformjai már a maguk teljességé-
ben beérettek. A régi őrgróf, Ulfric von Wießdönn 
éveiben Brücklshof rendetlen rablóvár volt, és birto-
kosa inkább haramia, mint gondos gazda. Claudio 
alatt a várbéli bandérium uniformist viselő, szerve-
zett katonasággá, a rezidenczia meg mértanian szabá-

0912 
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0914 
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lyozott kertekkel övezett czivilizált hajlékká vált. A 
venécziai tükrökkel díszített báltermekben megfor-
dul a művelt világ több jeles személyisége, t.i. azok, 
akik ezt a homályos és lehangoló kort egy világosabb, 
rendezettebb, az emberi ész és a népek testvérisége 
által uralt jövőre cserélnék. Ennek érdekében, mint 
az őrgróf köre vallja, Helvécziát meg kell szabadítani 
az őt uraló „gothicus sötétségtől”; az önkénytől, a 
százféle törvénytől és kisszerű önállóskodástól, és 
legfőképpen az embert visszatartó babonaság minden 
formájától, legyen az világi vagy egyházi eredetű. 
Kertek. Kertek. Kertek. Kertek. Nyírt pázsit és szépen formált sövények a 
vár előtt, mesterségesen épített bukolikus romokkal 
teleszórt árnyas erdő körülötte. Wilhardt (ex-Pap 2), 
Brücklshof „remetéje” valóságos szenzáczió, hiszen 
ez az éles nyelvű filozófus a vallásos babonák kifor-
gatásában és gúnyolásában jeles. Barlangjából rejtett 
járat nyílik a kastély alatti tanácskozótermekbe. 
Postaépület. Postaépület. Postaépület. Postaépület. A kapun belüli legforgalmasabb hely, 
hol egyre jön ki és be Európa (néha Perzsia vagy 
más távoli föld) levelezése. Jürgen Sonbart (Lövész 
3), a kapu védelme mellett a levelezést is intézi, a 
várbeli katonaság parancsnoka a német belháborúkban 
sok urat kiszolgált Gerhardt Durst (Katona 5+2). 
Brücklshof erői 50 lovast és 70 gyalogost tesznek ki, 
de a többségük az utak biztosítására vagy 
Oberammergau bányáihoz van kirendelve. 
Tükörterem. Tükörterem. Tükörterem. Tükörterem. Bár tükrök az egész várban bőven 
akadnak, ebben a nyolcz- vagy kitudja hány szögletű 
teremben minden fal tükör, s benne az ember egész 
hadseregnek, egy kis társaság meg millióknak láthatja 
saját magát. Nyílik innen rejtett átjáró többfelé is – 
de egy s más út halálosan veszedelmes. 
Szalon. Szalon. Szalon. Szalon. Az őrgróf itt szórakoztatja legbecsesebb 
vendégeit: pipák, konyakok és az újmódi ital, a kávé 
mellett a filozófia, költészet és államügyek fölötti 
disputának hódol, mikor ideje engedi. E szalon éke 
Frédéric Guillot d’Agnelle (Vagabund 3+2), az 
újdonászatban amúgy kipróbált franczia udvarból 
száműzött író és morálfilozófus, aki a konvencziók 
elvetésében igazán élen jár. „Le Sodomite” czímű 
munkáját már a nyomtatás napján teljes szigorral 
betiltották, s azóta is úri társaságok kedves olvasmá-
nya. Giorgio Conrado atya (Deák 2+1), a szentszék 
egykori hungáriai nuncziusa, ki az ottani sötét álla-
potok elől menekült ide, a literatura és filozófia 
nagyja, jelenleg Európa egységesítésének tervein 
munkálkodik. Ingvar Helius (Lövész 3+2) a svékus 
sereg tisztjeként a röppentyűk és rakéták tudora, ki 
szerint egy hasonló eszközökkel felszerelt szekérrel 
a Holdra el lehetne menni, s ott igen különös kalan-
dok várnának a planéták vándoraira. 
Gothicus terem.Gothicus terem.Gothicus terem.Gothicus terem. Ebben a kuriózumok tárában, mit 
szándékkal homályosan és rejtelmesen hagytak, hal-
moztatott fel a sötét múlt mindenféle jele: 
pánczélok, régi fegyverek, zászlók és pajzsok, kínzó-
eszközök, kézzel írt kódexek és az elmaradottság 
megannyi képviselője. Bejárni csak az őrgróf kísére-
tében lehet, de ő a gyűjteményt voltaképpen szíve-
sen mutogatja mementó gyanánt. 

Tanácskozó terem. Tanácskozó terem. Tanácskozó terem. Tanácskozó terem. Csak néhány bizalmas ember 
tudja ennek a földalatti rejteknek a helyét, a vendé-
geket bekötött szemmel, mámorban eltompulva 
vezetik ide. Ez a Brücklshofi Nagypáholy tanácsko-
zóhelye. A vakoló czeremóniákhoz használt leplek, 
álarczok, szimbólumok és más rejtelmes eszközök 
mind mély jelentőséggel bírnak. Van itt egy nagyon 
mély kút is, hová az árulókat, bizonytalankodókat és 
a társaság megtagadóit taszítják. 
 

             
 

Brücklshof nagyjai 
    
Claudio Montargis őrgróf: Claudio Montargis őrgróf: Claudio Montargis őrgróf: Claudio Montargis őrgróf: Párbajhős 6+1; VO 15 
(köpönyeg, vítőr, Ügy); Tám +8/+3 +1-es rapír 1d6+1 
vagy +7 pisztoly 1d10+ [újratöltés 1 kör]; Specz táma-
dás átvitele VO-ra, három ember megvédése, +2 
harczi manőverekre; +6/+4/+4; V 9; talizmán (A 
Tekintet Magnetizmusa, Akaraterő próbával, 3 
töltet), rizsporos paróka, pecsétgyűrű (60 at), 
medallion körző és szögmérő jelével (25 at), zsebóra, 
„Ráció és Világosság”, „A Helvét Nyomoruság, S 
Annak Helyes Orvossága”. 
Hp 33 
    
Wilhardt, a remete:Wilhardt, a remete:Wilhardt, a remete:Wilhardt, a remete:    ex-Pap 2; VO 12 (csuha); Tám 
+1 nehéz bot 1d8 vagy +1 elrejtett pisztoly 1d10+; 
+3/+1/+3; V 7; olvasó, „A Megcsalatott Ördög: Mi-
ért Nem Találta Meg Ő Sem Az Istent”, „Egy 
Ácsfi Származásáról”, „Ráció és Világosság”. 
Hp 11 
 
Jürgen Sombart: Jürgen Sombart: Jürgen Sombart: Jürgen Sombart: Lövész 3; VO 11 (zubbony); Tám 
+3 muskéta 1d10+ [újratöltés 1 kör] vagy +5 muskéta  
1d10+ [újratöltés 1½ kör] vagy +3 szablya 1d6; 
+3/+1/+1; V 10; háromszögletű kalap, selyem kravátli, 
rizsporos paróka. 
Hp 18 
 
Gerhardt Durst: Gerhardt Durst: Gerhardt Durst: Gerhardt Durst: Katona 5+2; VO 17 (mellvért, 
Ügy); Tám +8/+3 lovagkard 1d10+3 [+2 HM] vagy 
+8/+3 tőr 1d4+2; Specz sebzésátvitel; +6/+4/+4; V 10; 
rizsporos paróka, jelzőkürt, d’Alfieri-féle substánczia, 
franczia konyak, kártya (szíve felett TF, M8). 
Hp 41 
 
Frédéric Guillot dFrédéric Guillot dFrédéric Guillot dFrédéric Guillot d’Agnelle:’Agnelle:’Agnelle:’Agnelle: Vagabund 3+2; VO 15 
(köpönyeg, Ügy, franczia); Tám +4 rapír 1d6+2 + 
méreg (Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp); Specz vagabun-
dus képzettségek, úti szerencse; +3/+5/+3; V 5; 
rizsporos paróka, „Le Sodomite” (jegyzetelt, itt-ott 
összeragadt lapokkal), kereszt (felfeszített latorral, 35 
at), pakli kártya, köszvényvászon*4, mandragóra, 
spanyol légy*5. 
Hp 21 
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Giorgio Conrado atya: Giorgio Conrado atya: Giorgio Conrado atya: Giorgio Conrado atya: Deák 2+1; VO 12 (libéria, 
Ügy); Tám +2 botba rejtett tőr 1d4+1; +2/+2/+4; V 
8; rizsporos paróka, pápaszem Tsi-Nan-Fu-ból [3], 
tükör és struczmadár tolla [2], „A’ Szabadság Mint 
Tudás, Merély és Tett”, „Győző Fejedelem Válo-
gatott Rémtettei”, „Bonhomme, Jacques: Véres 
Virradat, avagy A Franczia Insurrectio Szükséges-
sége”, tinta és penna, papirosok, pipa és dohány. 
Varázslatok: 2+1; 1: Kőugrató, Lidérczfény, Dr. 
Mabuse Mesmerikus Delejezése (Nehéz mentődobás-
sal), Narcissus Tükre*2, 2: Altatás. 
Hp 6 
 
Ingvar HeliusIngvar HeliusIngvar HeliusIngvar Helius::::    Lövész 3+2; VO 13/17 (házikabát 
vagy mellvért, Ügy); Tám +5 hosszúkard 1d8+2 vagy 
+7 pisztolyok 1d10+ [újratöltés 1 kör] vagy +5/+5 
pisztolyok 1d10+ [újratöltés 1/2 kör]; +6/+3/+3; V 8; 
háromszögletű kalap, szakállolaj, bomba (4d6+), 
3*gránát (2d6+). 
Hp 33 
 

             
    

Csavargók.    Foltozott, rongyos sátor-
ban tanyázik Jonathan Kohler és Hans 

Vogel, a két szakadt gúnyájú koldus; öt korcs ku-
tyájuk a környéken marakodik. A két jómadár nem-
rég egy döglött lovat és egy demizson karczos bort 
zsákmányolt, s most ebeikkel együtt itt a jó világ: 
Kohler furulyázik, Vogel és az öt kutya pedig 
tánczol hozzá. 
 

SANKTGRAUBEN.    A Szűz Mária 
kegyhelye ez az apró, fallal körülvett 

városka, mit a zarándoklat emelt erre a rangra, s a 
Gondviselés kegyelméből minden baj és ínség is 
elkerülte. Cserepes tetejű, pingált favázú házak, 
muskátlis vedrek és kövezett utczák. 
Heinz PHeinz PHeinz PHeinz Pfifififister szobster szobster szobster szobra. ra. ra. ra. Ez a rosszhírű zsoldoskapitány 
vette be magát a városba a harmincz éves háború ide-
jén, és míg a kálomisták – kik a Szűz tiszteletét bál-
ványimádásnak nevezték – a helyet elkerülték, Heinz 
Pfister és hada jámbor emberré és becsületes polgárrá 
lőn – a kolerában holtak el a legtöbben, s most is a 
templom alatt vannak eltemetve. 
A zenélő kút. A zenélő kút. A zenélő kút. A zenélő kút. Minden nap délben húznak fel egy 
nagy katlan vizet ebből a berácsozott kútból, mi 
elmés alkalmatosságokkal zengő-bongó csengést és 
szép kürtjátékot hallat. Azt mondják, hogy aki a 
kútba lemászna, máshol fog a felszínre jönni: ezt a 
rácsok miatt már nem lehet kipróbálni. 
A Boldogságos Szűz temploma. A Boldogságos Szűz temploma. A Boldogságos Szűz temploma. A Boldogságos Szűz temploma. Az erődített régi 
templom alsó helységében, mi Heinz Pfister hadai-
nak nyugvóhelyéül is szolgál, egy kis kép látható a 
Szűz Máriával és a Kisjézussal, és ha valaki nagy 
bajban, de igaz megbánással elé járul, a kép könnyezni 
hírlik, s ezzel a bűn terheit mindenestől lemossa. A 

felső templomban aztán adományok garmadája van, a 
mankóktól az ezüst boglárokig és serlegekig. A 
templomot a Kleinbund kantonjainak négy-négy 
embere vigyázza. A pap Rudolf Rüttner atya (Pap 
4+2), és egy segítője Zwillingsből, Bernard Weiß 
(Pap 1+2). 1: Áldás, Az Ártatlanok Igaza, Gazdag 
Herbárius, 2: Méreg Kivonása, A Tévelygők Lámpá-
sa, 3: Az Igaz Patikárius, Megállj! 
 

Mementó.    Hét bitófa áll egy kőgörge-
teg alján, s felszegezett tábla magyarázza 

czirkalmas írással, hogy itt Karl Herzogank és hat 
czimborájának kellett rablásért és más gaztettekért 
elpusztulnia. Éjjel a kalpagos haramiák árnyai fanto-
mokként kergetőznek és kavarognak – és akit mar-
kukba kerítenek, azt reggel az egyik bitón találni. A 
fantomokat csak egy-egy napra lehet eloszlatni: itt 
maradnak, amíg csak le nem telik a rájuk mért ítélet. 
 
Fantomok (7): Fantomok (7): Fantomok (7): Fantomok (7): Sz 2; VO 12; Tám +2 érintés 1d6 + 
jégfélelem; +1/+3/+1; V 1. 
Jégfélelem: minden találat után -1 a dobásokra, -3-nál 
Kitartás vagy elfut, s ha nincs kiút, szörnyethal. 
Hp 8  4  11 
 4  14  10 
 8 
    

Régmúlt romok.    Jó időben özönvíz 
előtti, hasadozott nagy kövekből álló 

romokat látni a Schwarzerhorn csúcsához közel, hol 
ember biztosan, s tán a madár sem jár. Ki tudja, mifé-
le dolog lehet ez. 
    

Koldus-barátok.    Mohával, hasított 
falapokkal és ágakkal úgy-ahogy lefe-

dett rendetlen kunyhó, s bejárata felett két fából 
gányolt fakereszt. Fredegard Molke testvér (Pap 
1+2) és 6 kiugrott szerzetes. Mézes-mázos kolduló és 
fosztogató rend, kik áldozatukat meg nem sértenék, 
de ha adakozni nem kíván, az Úr Jézus és a Szűz 
Mária nevében alaposan eltángálják. Molke testvér 
kedvelt fogása, hogy egy módosnak látszó áldozatát a 
Lerakott Teher igével foglyul ejti, és váltságot köve-
tel, hogy embereivel a terhet levegye. 
 
Fredegar Molke: Fredegar Molke: Fredegar Molke: Fredegar Molke: Pap 1+2; VO 14 (Ügy, csuha); 
Tám +2 bot 1d6+3; Specz gyógyítás, ördögűzés; 
+4/+2/+4; V 9; Biblia. 
Varázslatok: 1+1/0+1; 1: Élőholtak érzékelése, Lera-
kott Teher; 2: gyógyítás. 
Hp 6 
 
Szerzetesek (6): Szerzetesek (6): Szerzetesek (6): Szerzetesek (6): Sz 1; VO 12; Tám +0 bot 1d6; 
+2/+0/+2; V 1d6+6. 
Hp 5  5  8
 3  1  1 
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Az őrszem.    Víg orczájú fiatal vadász 
szobra egy kőhalmon, a Schwarzerhorn 

felé mutat. Rablók használják a helyet, hogy rejtett 
útjaikon tárgyakat rejtsenek el itt (1:3). A szobor 
egykoron élő ember volt, még a Kleinbund idejében. 
Aki tudja a módját, feléleszthetné; de ha összetörik, 
rögvest szörnyethal hús-vér emberré visszaváltozván. 
 

Mákonyos Szent Isérac kápolnája.    
Lépcsősorok vezetnek föl egy hegyi 

patak zuhatagai mellett. A lépcsők tetején elhagyott 
kápolna áll. Egy víg, vadászruhás fiatal férfi (1008100810081008) 
régies falfestménye    alatt rejtett üreg nyílik, benne 
míves aranyserleg. Ki a serleget ismeri, azelőtt meg-
nyílnak a kápolna varázsigéi: 1: Gonosz Érzékelése; 2: 
A Csodálatos Kehely. Ha a serleget elviszik helyé-
ről, a szent erő mindörökké szertefoszlik. 
 

 
 

Rablók tava.Rablók tava.Rablók tava.Rablók tava. A zuhatagok és a lépcsők 
alatt erdővel övezett kis hegyi tó, minek 

vize az Amms felé lefolyik.    A    tó közepén kiemel-
kedő szigeten romos őrtorony és hozzá kapcsolt, 
beszakadt tetejű lovagterem áll.  

Itt tanyázik Rumpold Lammerschwanz (Lövész 
3) és 10 szedett-vedett legényből álló rablóbandája. 
Ladikkal járnak ki a szigetről, mit egyébként folyto-
nosan őriznek: egy őr a toronyfokon figyel, egy 
pedig a szigeten járja köreit, s mindkettőnél ott a 
riasztó kürt, ha baj lenne („Mi a czifra rosseb?!”). 

A rablóknak gyakran Meluzina, a fellkircheni 
molnár (1110111011101110) kósza leánya hozza az élelmet. Óriás-
baglyával, Bartholddal a torony felső termében, a 
repedt harang és pár meglánczolt csontváz mellett 
tanyázik, ha éppen itt van, és a rablókat mind kedves 
barátainak tartja. 

Még egy őr vigyáz a toronyra: a tó mélyén élő 
vénséges harcsa, mi egy embert benyelhet, de csak 
akkor ébred fel szunnyadásából, ha a vizet alaposan 
felzavarják (pl. átússzák, vagy valaki beléesik).  Az 
esély 1:6-nál kezdődik és 1:2-ig növekszik. 

A lovagteremben rozsdás fegyverek és pajzsok: 
itt tivornyázik, kártyázik és alszik a banda. A tetőn 
több helyen beesik az eső, de a tűzhely melletti rész 
és a régi, faragott trónus száraz. Itt van még a rablók 
kincse is egy rozsdás vasládában, mit pengecsapda 

védelmez (Tám +3, 1d6 Hp). Ha az ElvElvElvElveeeeszett Levél szett Levél szett Levél szett Levél 
cselekménye alapján kerülnek ide a karakterek, a láda 
tartalma 2d6*10 et, az ellopott irat (a vakolók titkos 
jeleivel, a „Brückli őrszem” czímére: a pecséten 
körző és szögmérő hirdeti, miféle iromány), meg a 
postakocsiból összerabolt holmik: két rizsporos paró-
ka, könyv („Mortagu Gróf Véres Budoárja”, egy 
itáliai giallo – erotikus rémregény), fekete álarcz, 
aranygombos vörös kézelők. Egyébként egy IV. 
típusú kincset tartalmaz. 

A lovagteremből a tornyon kívül lefelé is megy 
a csigalépcső, mégpedig a kriptába: itt nyugoszik két 
szarkofágban Jacob von Schleifheim (1514–1558) és 
neje, Margarethe von Schleifheim (1522–1560). A 
falon ragyogó kardot tartó angyalt ábrázoló freskó 
látható, alatta papírszalagon tekeredő felirat: „A kard 
nyugalma, kik a hit mellett buzgólkodtak.” Ha a 
kriptát háborítják, a kard aczéllá válik, s megeleve-
nedve ront a nyugalom megsértőire: nem tágít, míg 
nem végez velük vagy azok el nem menekülnek. 
 
Rumpold Lammerschwanz: Rumpold Lammerschwanz: Rumpold Lammerschwanz: Rumpold Lammerschwanz: Lövész 3; VO 15 
(lánczing); Tám +3 pisztoly 1d10+ (1/2 kör vagy +2 
támadás) vagy +4 régies hosszúkard 1d8+1; +3/+1/+1; 
V 8; golyóbis és por (10), aranykereszt (3 at), Biblia. 
Hp 15 
 
Rablók (10): Rablók (10): Rablók (10): Rablók (10): Sz 1; VO 12 (bőrzeke); Tám +1 husán-
gok 1d6 vagy +1 rapír 1d6; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 8  7  1
 8  6  5
 3  4  2
 6 
 
Barthold, óriásbagoly: Barthold, óriásbagoly: Barthold, óriásbagoly: Barthold, óriásbagoly: Sz 4+1; VO 14; Tám +5 csőr 
1d8+1 vagy +5 karmok 1d6+1; Specz fényérzékeny -1 
Tám, Osonás +5; +5/+3/+3; V 6. 
Hp 16 
 
Meluzina: Meluzina: Meluzina: Meluzina: Deák 1+1; VO 11; Tám +1 vadkörte vagy 
kavics -; +1/+1/+3; V 11; kóczbaba, zsineg, vadkörte, 
bogáncsok, rézinga [3]. 
Varázslatok: 1: 1+1; 1: Csontkulcs, Dr. Faustus Hor-
dója, Kőugrató (csak csizmában). 
Hp 5 
 
Harcsa, óriás: Harcsa, óriás: Harcsa, óriás: Harcsa, óriás: Sz 4+1; VO 14; Tám +5 harapás 
2d6+1 és elnyelés; Specz elnyelés (harczi manőverrel, 
automatikus sebzés); +5/+3/+3; V 10. 
Hp 24 
    
Őriző kard: Őriző kard: Őriző kard: Őriző kard: Sz 3+1; VO 17; Tám +4 kard 1d10+3; 
+4/+2/+2; V 17. 
Hp 14 
 

Szent Meinhard, az Erdész rend-
háza.    Az országútról kis ösvény vezet 

egy gondozott ligetbe, melynek közepén apró góti-
kus templom és melléképület áll. Az ablakok be-
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deszkázottak és a bejáratok ostrom ellen belülről 
eltorlaszoltak. Lothar Mayer atya (Pap 2), valamint 
Humbolt testvér és a hat szerzetes az ajtót meg nem 
nyitja, mert minden idegenben kálvinistát, Sátán-
követőt és más hasonlót sejtenek: ezt pedig a legéke-
sebb szidalmakkal a tudtukra is adják. Csak akkor 
enyhülnek meg, ha valaki püspöki pecséttel igazolja 
jó szándékát, vagy teljes bizonyságot ad jóakaratáról. 
1: A Gazdag Herbárius, 2: A Csodálatos Mediczina, 
A Tévelygők Lámpása. Szent Meinhard régies 
faszobra szent olajat izzad, mi a gonosz ellen, s 
gyógyírnek is igen jó (1d3 Hp). 
    

Állókövek.    A sűrű fenyőerdőben nyíló 
tisztáson kétemberes, durva állókövek 

sora. A négy kő mindegyikén kecskekoponya nyug-
szik. 
 

Schwarz-tanya.    Három vadász, az 
öreg Franz, és két fia, Jonnen és Wendel 

Schwarz él itt Ulrikával, Jonnen feleségével, ki a ház 
valódi ura. A bérczre emelt hajlék sokat látott, s ők 
is sok rémtörténetet tudnak Jocklingenről, egy őrült 
szabómesterről, meg egy titokzatos szurdokról, mi a 
hegyek között található. 
 

Romos menedék.    Régi római kőhíd 
vezetett át a szakadék túlsó oldalára, de 

most csak a két pillér csonkja maradt. A szakadék 
mélyéről mormolás hallatszik; „A völgybe bukottak 
litániája”. A mellékút egy menedék mellett vezet el, 
hol egykor Néma Szent Trintignant remetéi tanyáz-
tak, de most lidérczláng ég, és fantomok kuporodnak 
a hideg tűz fölé. A falon egy szegen vasmaszk lóg, 
mi +2 VO-t ad, de ki magára veszi, Virtusa 3 pont-
tal csökken, s míg ördögűzés el nem távolítja, magá-
ról le nem veheti. 
 
Fantomok (5): Fantomok (5): Fantomok (5): Fantomok (5): Sz 2; VO 12; Tám +2 érintés 1d6 + 
jégfélelem; +1/+3/+1; V 1. 
Jégfélelem: minden találat után -1 a dobásokra, -3-nál 
Kitartás vagy elfut, s ha nincs kiút, szörnyethal. 
Hp 12  13  14 
 11  7 
 

Jégverem.    A komor hegyek alatt nyíló 
jégveremben belefagyott leány, kárho-

zott szerelmes. Hangja szélként és hideg visszhang-
ként száll „A völgybe bukottak litániájával”, s ki 
füleit be nem fogja, kísértés ellen kell Akaraterőt 
dobnia, vagy a Bujaság vétkébe esve maga is a ve-
rembe vetné magát (3d6 Hp, s hamar megfagy). 
 

Néma Szent Trintignant kolostora.    
Fekete kövekből emelt, kiterjedt rend-

ház egy zúgó szelek járta setét meredély fölött. A 
némaságot fogadott 18 szerzetes Bernard testvér (Pap 
1), Odo testvér (Pap 2+2) és Jérome apár (Pap 5) alatt 

végzi szent munkáját, a hangtalan imádságot és (egy 
út menti melléképületben) az utazók ellátását. Éjjel a 
vigíliák után a hideg éjszakából érkeznek a kolostor 
szent igéi: 1: Gonosz Érzékelése, 2: Anathéma, A 
Néma, 3: A Nagy Hallgatás. 

Mélyen a menedékház alatt, a meredély aljáról 
nyíló fagyott üregek legalján, meglánczolt lidérczek 
tánczolnak egy jégbefagyott ördög, Divmal körül; s 
énekük „A völgybe bukottak litániája”. 
 
Jérome apát: Jérome apát: Jérome apát: Jérome apát: Pap 5; VO 13 (csuha, Ügy); Tám +2 
nehéz bot 1d8-1; Specz gyógyítás, ördögűzés*2; 
+4/+3/+6; 7/13/11/9/15/12; V 11. 
Varázslatok: 3+1/2+1/1; 1: gyógyítás*2, Gonosz Ér-
zékelése, A Jóakarat Csengettyűje; 2: Anathéma, A 
Néma, Varázsfordítás; 3: Káin Bélyege. 
Hp 16 
 
Odo testvér: Odo testvér: Odo testvér: Odo testvér: Pap 2+2; VO 14 (csuha, Ügy); Tám 
+3 nehéz bot 1d8+3; Specz gyógyítás, ördögűzés; 
+5/+3/+5; V 14. 
Varázslatok: 2+1/0+1; 1: gyógyítás, Gonosz Érzékelé-
se, Fegyverfordító; 2: Hamar Jött Hajnal. 
Hp 11 
 
Bernard testvér: Bernard testvér: Bernard testvér: Bernard testvér: Pap 1; VO 12; Tám +0 nehéz bot 
1d8; Specz gyógyítás, ördögűzés; +2/+0/+2; V 14. 
Varázslat: 1:1; 1: Megbánt Szavak. 
Hp 5 
 
Szerzetesek (18): Szerzetesek (18): Szerzetesek (18): Szerzetesek (18): Sz 1; VO 12 (csuha); Tám +0 
nehéz bot 1d8; +2/+0/+2. 
Hp 7  1  8 
 5  2  3 
 1  5  6 
 3  5  1 
 6  2  4 
 4  2  7 
 
Lidérczek (6): Lidérczek (6): Lidérczek (6): Lidérczek (6): Sz 3**; VO 15; Tám +3 karmok 1d6 
+ 1d6 Egészség; +3/+1/+3; V 1. 
Lidérczláz: megsebzetteken csata végén kitartás, -2 
dobásokra, 1d3 héten belül halálos. 
Hp 12  9  12 
 9  12  18 
 
Divmal, meDivmal, meDivmal, meDivmal, mefifififisztó: sztó: sztó: sztó: Sz 6+2; VO 17; Tám +8/+3 vas-
villa 1d8+3; Specz immunis a tűzre; +7/+5/+7; V 1; 
ujjperczek [2], bikavese cseppek [4]. 
Varázslatok: 0+1/0+1; 1: Csontkulcs; 2: Herkules 
Ereje. 
Hp 41 
 

Regner tava.    Lapos kövek veszik 
körül a mély vizű tengerszemet. 

Balibari, a hímsellő lakik itt; a Graubundseeből űzték 
ide kellemetlen kamasz-személyisége miatt. 
    

1011 

1011 

1015 

1015 

1015 
1103 



 17

Balibari: Balibari: Balibari: Balibari: Sz 1+1; VO 13; Tám +2 uszony 1d6+1; 
+3/+1/+1; V 5; egy zacskó halpénz.. 
Hp 2 
    

HEINDRICHSTAL. Az Ammertal és 
Isérac közötti néptelen völgy ura ez a 

sziklameredélyre épült fellegvár. Ulrich Heindrich, a 
nagy természetű rablólovag (Fegyvermester 4+1) 30 
lovas és 40 gyalogos embernek parancsol, és ezzel az 
erővel a háta mögött nincs, aki szembeszállna vele. 
Rendszerint a Brännerweg és a Cordéac felé vezető 
út utazóit fosztogatja, akikért nincs nagy felzúdulás; 
máskor emberrablással és váltságszedéssel foglalkozik. 
Portyáit a szentírás és a kalendáriom útmutatásai 
alapján tervezi meg, és ez eddig be is vált nála. Ulrich 
hívő keresztény és példás családapa; felesége, Beatha 
takaros, jókedélyű háziasszony; nagyfiai reisläuferek 
külföldön, a kis Karl pedig már olykor-olykor vele 
mehet az egyszerűbb rablóportyákra. 
Öregtorony. Öregtorony. Öregtorony. Öregtorony. A bezárt foglyok börtöne: a vendégség 
silány, de akinek kedve van, pénzével és ékességeivel 
jobb koszthoz és kvártélyhoz juthat. 
    
Kápolna. Kápolna. Kápolna. Kápolna. Mákonyos Szent Iséracnak van szentelve 
ez a minden másnál régibb kis épület; egy víg, va-
dászruhás-számszeríjas fiatal férfi képe látható a fres-
kókon, kezében négy kártyalappal. Vendelín test-
vér, egy fogságba ejtett, de sorsát nem bánó szerzetes 
látja el a pap tisztét. 1: Fegyverfordító, Oltalom a 
Vadaktól és Más Utálatosságoktól. 
Lóugrató. Lóugrató. Lóugrató. Lóugrató. Kőmeredély a vár mögött: egykor egy 
lovas vitéz rúgtatott itt halálába, és a ló kínlódó 
nyihogása még vissza-visszavisszhangzik. 
A kőfarkas rejtekszobája. A kőfarkas rejtekszobája. A kőfarkas rejtekszobája. A kőfarkas rejtekszobája. Egy elfelejtett titkos 
kamra, ahol a gótikus kor fegyverei és pánczéljai 
porladnak, s közöttük egy igen szép +2-es mellvért 
is. Hanem ezt két megelevenített pánczélvért vi-
gyázza. 
 
Ulrich Heindrich: Ulrich Heindrich: Ulrich Heindrich: Ulrich Heindrich: Fegyvermester 4+1; VO 16 
(mellvért, Ügy); Tám +5 zweihander 2d6+3 vagy +5 
nyeles pöröly 1d8+3 [+2 HM] vagy +5 mordály 2d6+ 
[újratöltés 1½kör] vagy +5 gránát 2d6+; +5/+3/+3; 
V16; 25 rt, 11 at, 5 és 3 at váltó, pecsétgyűrű, 
kalendáriom, Szentírás. 
Hp 36 
 

Favágók kunyhója.    Három szurtos, 
elhanyagolt favágó odúja a hegyvonulattól 

délre. Száradó húsok lógnak a füst felett, bőrök egy 
kifeszített kötélen, egy alaposan megmarcangolt, majd 
fejszékkel hasogatott őz teteme. Wolfgang Müntz, 
Lothar Wulf és Engelbrecht Wulf: mindhárman 
farkaskoldusok, és hacsak valaki nem teljes békével 
fordul hozzájuk, könnyen felöltik valós természetük. 
 
Farkaskoldusok (3): Farkaskoldusok (3): Farkaskoldusok (3): Farkaskoldusok (3): Sz 4+1; VO 15; Tám 2*+5 
karmok 1d6+1 és +5 harapás 2d4+1; Specz leterítés 

harczi manőverrel, Mászás +5, Nyomkeresés +5, 
Ugrás +5, Úszás +5; +5/+3/+3; V 3, 4, 6. 
Hp 26  18  20 
 
1105 1105 1105 1105 Az öt varjú. Az öt varjú. Az öt varjú. Az öt varjú. Süvöltő szelek egy sziklacsúcs 
körül. Óriásvarjak fészke, gránátkövekkel és futta-
tott kígyókkal ékes kupa (26 at), megmerítve egy 
kígyószem dereng fel benne – Dr. Mabuse 
Mesmerikus Delejezéséhez is kiváló, soha ki nem 
merülő helyettesítő. A szikla tövében egy leány 
sírja, felirat: „Gretchen, édes Gretchen, miért hagytál 
magamra engemet?” Éjjel az óriásvarjak a sír köré 
gyűlnek, legényekké válnak és keservesen sírnak. 
 
Óriásvarjak (5): Óriásvarjak (5): Óriásvarjak (5): Óriásvarjak (5): Sz 3+1; VO 14; Tám +3 csőr 1d10; 
+3/+1/+1; V 8. 
Hp 8  23  16 
 12  11 
    

A száműzött.    Hegyi tisztáson legelő 
lovak. Egy görcsös faóriás melletti sze-

gényes kunyhóban él Albrecht Hermann rablólovag 
(Fegyvermester 4+3), ki egykor Wolkmarstal kanton 
uralkodója volt, de kegyetlensége miatt saját alattvalói 
kergették el. Albrecht elvadult s eszét vesztette 
száműzetésében; a kunyhót nyárilakának, önmagát 
pedig a völgy urának titulálja. Jól ismeri a hegyi ösvé-
nyeket és a Schwarzerhorn körüli rejtett helyeket, s 
kísérőül szegődik, ha van rá igény, de 1:3 eséllyel 
tébolya erőt vesz rajta, s megpróbálja szakadékba lökni 
vagy másként elveszejteni az általa kísérteket. A 
kunyhóban található egy pajzs Wolkmarstal 
czímerével, az önnön mellkasába vájó sassal; egy 
könyv, Wolkmarstal Tartomány Összeírása (régen 
elavult, az 1534-es esztendőből: a települések listája 
Möntzberg, Birnenbrunnen, Zundmark, és Ossamberg 
fekete kolostora); és egy sárkányos szelencze (75 et, 4 
at és egy csomó szárított dohánylevél). 
 
Albrecht Hermann: Albrecht Hermann: Albrecht Hermann: Albrecht Hermann: Fegyvermester 4+3; VO 18 
(mellvért, Ügy); Tám +7 nyeles pöröly 1d8+6 [+2 
HM] vagy +7 számszeríj 1d10+2; +7/+5/+5; V 8. 
Hp 30 
 

FELLKIRCHEN.    Gyümölcsösök és 
szántók övezte módos falu az 

Ammertalba vezető út mentén. Füstölt fájú 
tornáczok emelkednek a sáros utczák fölé; minde-
nütt tehenek és a vagyon egyéb jelei.  
A szarvaskeresztA szarvaskeresztA szarvaskeresztA szarvaskereszt: : : : Egy keresztfára szegezett agancs a 
falu határában, mit a régi brückli őrgróf, Ulfric von 
Wießdönn emeltetett egy vadászaton lőtt beszélő 
szarvas emlékére. A szarvas, mint felegyenesedve járó 
vérivó erdei rém, visszajár és a pokolba vezető tettek-
re csábít (Akaraterő kísértés ellen), de a keresztet 
ledönteni nem tudja. Ha az agancsot széttörik, vér 
szivárog belőle, de másnap újra ott fog díszelegni – 
amíg csak ördögűzésnek nem vetik alá. Hanem ha a 
keresztet ledöntik, a rém onnantól bemehet a faluba. 
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Bürgermeister: Bürgermeister: Bürgermeister: Bürgermeister: A legvagyonosabb gazda, Heinz 
Hofthaller. Lányai, Gertrude és Hela eladósorban 
vannak és méltó férjet keresnek, de valójában mind-
ketten Claudio Montargis őrgróf után sóvárognak, ki 
egy vadászaton itt járva elcsavarta a fejüket, s elkáp-
ráztatta őket az udvari ragyogásról szóló történetek-
kel. Azóta ők is berendeztek egy „tükrös szobát”. 
Körtés Szent Helmut kápolnája: Körtés Szent Helmut kápolnája: Körtés Szent Helmut kápolnája: Körtés Szent Helmut kápolnája: Kulcsra zárt kis 
kápolna a gyümölcsösökben, bent vadászjelenetek 
freskói díszítik. Ritkán van messze a kövér, kóczos 
veres hajú Godfried Hutz plébános (Pap 2), ki nappal 
a szőlejében és gyümölcsösében tesz-vesz („Óra és 
labor, tezsvéreim!”). E jóember nagy gondja, hogy a 
kápolna üvegablakait betörték – „Feljönnek a tóból a 
manók”, s nem tudja, miért vetemedtek erre. 1: Ál-
dás, Mértékletes Móres. 
Postaállomás: Postaállomás: Postaállomás: Postaállomás: A falu szélén álló kis kőépület, s 
mellette álló istálló, hol az utazók megalhatnak (1:2 
eséllyel, 1d3 társaság). Jozef Schinkelmeyer, a zöld-
vörös uniformisában járó, ősz hajú és pedert bajszú 
postás (Sz 1, mordály) igyekvő bürokrata, agglegény. 
Meggyőződése, hogy a völgyben valamilyen össze-
esküvés van, melynek következtében a vadonban 
óriás bogarak leselkednek, s ezeket valami szentség-
telen kapocs fűzi Jocklingen romos településéhez. A 
paranoid Schinkelmeyer éjjel töltött mordállyal az 
ágya mellett alszik, s nem fél azt használni. 
 
Rémszarvas: Rémszarvas: Rémszarvas: Rémszarvas: Sz 3+1; VO 14; Tám +4 agancsok 
1d8+1 vagy +4 harapás 1d6+1 és vérszívás; Specz 
vérszívás 2d4+1 Hp/kör; +4/+2;+2; V 5. 
Hp 18 
 

Malom. Malom. Malom. Malom. Útszéli vízimalom: emeletes 
faház, mellette pajtával és istállóval. Az 

ablaktáblák be vannak hajtva, s életnek a bekötött 
állatokon kívül nincs jele. A megözvegyült Johann 
Jacob Brandtmüller sokszor van távol, s a zwillingaui 
új malom építésén sürgőlködik. A házban többnyire 
csak kicsiny, tíz éves fia, a megszeppent, szőke kis 
Hansi tartózkodik, ki nagyon fél az erdőben élő 
garaboncziásoktól. Hansi nővére, Meluzina (Deák 
1+1, statisztikák 1009100910091009) szalmaszőke, vizes szemű, 
kóczos vadócz. Zsákruhájában vadkörtét és bogáncsot 
gyűjt, és csak nagyon ritkán van otthon. Az idejét az 
erdőben kóborolva tölti, vagy Barthold, az óriásba-
goly hátán repülve; a településektől nagyon fél. 
Otthonról ételt hord Rumpold Lammerschwanz 
rablóinak (1009100910091009), és a Frauendorfban lakó Basilius 
Monfried (0711071107110711) varázslóinasa, kinek fogadott leánya. 
 

Sárkány-kút.    Egy patakok által táplált 
kis tó vize tűnik el gurgulázva egy szűk 

hasadékban. A sárban elhajigált ezüstpénzek (20 et). 
A víznyelőben egy sárkánygyík lakik, mely a falon 
futva, a magasból támad savas köpésével. Az alsó 
kamrában egy kis szigeten egy kereskedő felfalt 
teste, egy lámpás, ásó, rézkürt, és egy térkép „a 
sárkánykút kincséhez”. 

Sárkánygyík: Sárkánygyík: Sárkánygyík: Sárkánygyík: Sz 3+2; VO 15; Tám +5 harapás 1d8+2 
vagy +5 savköpés 3d4; Specz savköpés 3/nap; 
+5/+3/+3; V 6. 
Hp 22 
 

Lösbeck-tanya.    Hegyi tanya, ala-
csony kőfallal körülvett legelő. Itt él 

Hantzl Lösbeck, a visszavonult magdeburgi hóhér, 
felesége, Sabrina, és három fiuk, Götz, Ulrich és 
Udo, kik főleg a kihajtott marhák terelésével foglal-
koznak. Szolgájuk, Martin Tetz a ház esze. Ez az 
akasztott, de kötélről levágott zsivány az ammertali 
vásárban árulja a marhák mellett a Sárkány-kúthoz 
vezető kincses térképeket – azzal, hogy ura abban a 
veremben rejti el a kincsét. A sárkánygyík által 
megölt holtakat vagy a meggyengült csapatokat 
sarokba szorítják és kifosztják. A valódi kincs egy 
értelmetlen „ördögjel” alatt van elásva a pinczében: 
118 et, egy alabárd, 3 számszeríj, és egy szablya. 

1:6 eséllyel egy csapat rabló is náluk vendéges-
kedik, kik a maguk gúnyája fejében kedvük szerint 
válogathatnak a „Hantzli” kamrájában felhalmozott 
régi, ócska öltözékek közül (ezeket még hóhér ko-
rából hozta), s lopott holmit adnak el neki. 
 
Hantzl Lösbeck: Hantzl Lösbeck: Hantzl Lösbeck: Hantzl Lösbeck: Bajnok 2+2; VO 13 (posztó, Ügy); 
Tám +4 alabárd 1d10+4 [+2 HM] vagy +4 pallos 
2d6+4; +6/+4/+4; V 5; pengefű*4 (a fegyvereket 
ezzel megélezve +1 sebzést ad néhány harczig). 
Hp 23 
 
Martin Tetz: Martin Tetz: Martin Tetz: Martin Tetz: Vagabund 2+2; VO 13 (posztó, Ügy); 
Tám +3 bot 1d6+3 [+1d6] vagy +3 rapír 1d6+2 [+1d6]; 
Specz orvtámadás, úti szerencse; +4/+6/+4; V 6. 
Hp 18 
 
Sabrina, GötzSabrina, GötzSabrina, GötzSabrina, Götz, Ulrich és Udo: , Ulrich és Udo: , Ulrich és Udo: , Ulrich és Udo: Sz 1+2; VO 13 
(posztó, Ügy); Tám +3 bunkó 1d6+ vagy +3 alabárd 
1d10+3 [+2 HM]; +4/+2/+2; V 10. 
Hp 3  9  5
 6 
 

Klastrom romjai.    Ispotályos Szent 
Izolda sűrű, sötét fenyőerdőkkel kö-

rülölelt kegyhelye puszta rom; néhány fal és egy 
torony áll még. Az erdőben hét földönjáró galócza 
lappang. A kriptában kőlapok alatt nyolcz szűz 
nyugszik, kiket a felirat szerint Jocklingenben vitt el 
a lidérczláz. Egyikük sírlapja alól könnyek erednek 
(1d3 Hp-t gyógyít), de ha a sírt felnyitják, a viasz-
sápadt test egyhamar elporlad. 
 
Földönjáró Galóczák (7): Földönjáró Galóczák (7): Földönjáró Galóczák (7): Földönjáró Galóczák (7): Sz 1**; VO 10; Tám +1 
ütés 1d4; Specz spórafelleg 3/nap; +0/+2/+0; V 4. 
Spórák: Kitartás, 2d6 Hp/1d6 Hp és halluczinációk. 
Minden második galócza után -2 a mentőre. 
Hp 3  8  2 
 3  7  6 
 6  3 
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Jégtó.    Tükre alól    amorf alakok nézik 
ezt a világot: egy fejjel lefelé beléfagyott 

falu, Oberjocklingen. A tó tükre átjáró egy álomvi-
lágba: ki egy teljes napon át nézi a tó felszínét, bele-
szédül a jégbe. Egy sarkon kicsákányozott rész, 
mely három lidércz munkája. A lidérczek régi barbár 
királyok fakó, foszló díszeit viselik – az arany éksze-
rek értéke 7, 5 és 10 at. 
    
Lidérczek (3): Lidérczek (3): Lidérczek (3): Lidérczek (3): Sz 3**; VO 15; Tám +3 karmok 1d6 
+ 1d6 Egészség; +3/+1/+3; V 1. 
Lidérczláz: megsebzetteken csata végén kitartás, -2 
dobásokra, 1d3 héten belül halálos. 
Hp 16  16  12 
 

Kísértetjárta őrtorony.    Leégett 
őrtorony és melléképületei az út men-

tén – egykor fogadó, most rossz hírű rom. Éjjel 1:3 
eséllyel (és szombaton biztosan) nagy dobogás és 
lovak nyihogása hallatszik, amitől az itt pihenő álla-
tok megbokrosodnak (Nehéz Kitartás félelem ellen) 
és szétfutnak vagy eszüket vesztik (Akaraterő), az 
úti élelem és a bor pedig megromlik. Az udvaron 
sápadt lidérczek (1d6+1) nyargalásznak, nyakukban 
ostoros ördögök. 
 
Lidérczek (1d6+1): Lidérczek (1d6+1): Lidérczek (1d6+1): Lidérczek (1d6+1): Sz 3; VO 15; Tám –; +3/+1/+3; 
V 1. 
Hp 10  12  9 
 18  10  16 
 9 
 
Ördögök (ugyanannyi): Ördögök (ugyanannyi): Ördögök (ugyanannyi): Ördögök (ugyanannyi): Sz 3+1; VO 15; Tám +4 
vasvilla 1d8+1 vagy +4 ostor 1d3+1 [+2 HM]; Specz 
immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 1d3 
Hp 16  15  14 
 8  13  17 
 23 
 

Veres Ladomír tanyája.    Az Amms 
nyugati partján, az erdőben áll ez az egy-

kor gazdag, de most elhanyagolt tanya. Ladomír rossz 
gazda, ezért tolvajoknak ad szállást – két titkos szoba 
és a pinczéből nyíló menekülőút áll rendelkezésükre. 
Felesége, a csalfa Hanna szép, de elégedetlen kocsmá-
rosné; kisleányuk Rebekka. A tanya mellett kőke-
reszt és faragott koponya alatt elásott koporsó fekszik: 
erre tesznek esküt a garaboncziások. 
    

KALBSHÖFFE.    Tehénpásztorok és tímá-
rok dúsgazdag, de igen unalmas faluja. A 

bürgermeister, Runter Rumpold meghalt, s új válasz-
tásáig most Bernard Schwanzler intézkedik. 
Szent Simplicius kápolnája. Szent Simplicius kápolnája. Szent Simplicius kápolnája. Szent Simplicius kápolnája. Helmut Baum (Pap 1), 
heves természetű, hirtelen haragú ember. 1: Áldás. 
Postaállomás. Postaállomás. Postaállomás. Postaállomás. Állandó katonai őrség áll itt, miután a 
helyet három alkalommal is kirabolták. Klaus Links, 
pipogya papucsférj; zsémbes neje, Ute viseli a nadrá-
got.    

BRÜCKL.    Ammertalt uraló vásárváros 
jókora piacztérrel, hová három úton 

hajtják a marhát és húzzák a szekereket. Épületei az 
újabb időket idézik, bár a nagyja igénytelen faház, és 
csak pár utcza mentén látni szebbeket. Brückl népe 
igen büszke magára és városi rangjára, s nincs nagy 
véleménnyel a hegyi népségről, akik – szégyen és 
gyalázat! – városuk nevét is helytelenül, „Brückli”-
nek ejtik. 
Városi tanács. Városi tanács. Városi tanács. Városi tanács. A bürgermeister, a gabonakereskedő 
Walter Vogelfrei (Sz 2+2) és a tanács szerepe merő-
ben formális, hiszen az ügyeket Brücklshofból irá-
nyítják. De a rangja mégis megvan a dolognak: hát 
sokan áhítoznak a posztra. A tanács tagjai között 
jelentősebb Ferdinand Faust, a Rotschild und Söhne 
kamarása; Luciano Terzi, a Harmónium igazgatója, 
Helena Lutz, ismert díva, és Willem van Grade 
(Bajnok 3+1), egy visszavonult zsoldosvezér. 
Piacztér: Piacztér: Piacztér: Piacztér: Nagy, szögletes tér a Szentháromságnak 
emelt oszloppal az egyik, pellengérrel és bitóval a 
másik oldalon. A híres marhavásár minden vasárnap, 
de főleg ünnepnapokon zajlik. Az árusok lajstroma a 
IV. részben olvasható. 
Kakasgyík fogadó. Kakasgyík fogadó. Kakasgyík fogadó. Kakasgyík fogadó. Egy deák magiszter elhagyott, 
de czifra házából alakította át Konrad Blaug; ivó és 
vendégház gyanánt is működik, s a pénzesebb közön-
ségre összpontosít. A ház folyosói kuszák és kanyar-
gósak, s az épület egy része titkos vagy elfalazott 
szobákból áll. Időnként egy-egy vendég kővé váltan 
találtatott, de eddig nem lett a dologból nagy ribillió. 
Víg vadász. Víg vadász. Víg vadász. Víg vadász. Agancsokkal és festett vadászmotívu-
mokkal díszített, nyílt nagytermű, galériás intéz-
mény; a tulajdonos Gérard Bellcourt (Fegyvermester 
2+3), száműzött franczia nemes, pontosabban egykori 
haramia – most vívóleczkéket ad. Vadászok mellett 
Ulrich Heindrich, a hírhedett rablólovag (1104110411041104) 
törzshelye is. 
BorjúfBorjúfBorjúfBorjúfő. ő. ő. ő. Félig istálló, félig csapszék: ki az állatait 
idehajtja, hát vélük is aludhat. Parasztok, hajcsárok és 
tehénszag egy mészárszék mellett. Samuel Kopfler, 
savanyú vénember. 
Postaállomás. Postaállomás. Postaállomás. Postaállomás. Szép, rendezett, katonák által őrzött 
hely a főtéren. Minden olajozottan zajlik – nincs is 
itt semmi érdekes. 
Harmónium. Harmónium. Harmónium. Harmónium. Kicsiny épület a zene és a színművé-
szetek kedvelőinek Bűnbánó Szent Agnéta templo-
ma mellett, ahol nem csak az ammertali őrgróf, ha-
nem több más híres személy is megfordul. A leány-
iskola kórusát és más énekeseket Luciano Terzi 
igazgató (Vagabund 3) vezényeli. A legújabb itáliai 
és franczia darabok mellett a játszott művek legsike-
resebbje Eugéniusz Montragortól, az őrült zenésztől 
(1001100110011001) származik, de Luciano rosszallja, hogy a mes-
ter konzervatóriumában már több, a zenéért élő-haló 
tanítvány tűnt el nyomtalanul. Helena Lutz, a 
venécziai énekkarokban tanult díva a harmónium 
első asszonyának helyére verekedte föl magát: hol 
szép szóval, hol szó szerint – s imádói már a városi 
tanácsba röpítették. 
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Gebrüder LehmaGebrüder LehmaGebrüder LehmaGebrüder Lehmann bankház: nn bankház: nn bankház: nn bankház: Alabárdosokkal őr-
zött renaissance koczkaépület rácsos ablakokkal. A 
prémkabátos, szüntelen mosolygó Bernard Metzger 
mindig tud egy jó üzletet: és a banknak manapság 
nagyon sok behajtandó kintlevősége van lejárt, s 
kedvezménnyel vesztegetett hitellevelek formájában. 
Rotschild und Söhne bankház. Rotschild und Söhne bankház. Rotschild und Söhne bankház. Rotschild und Söhne bankház. Magasra törő 
oromzatú ház a főtéren. Ferdinand Faust (Deák 2), 
két hamisító hírét keresi, akik a Rotschild-bankház 
papírjainak ócska utánzataival üzletelnek. 
Bűnbánó Szent Agnéta temploma. Bűnbánó Szent Agnéta temploma. Bűnbánó Szent Agnéta temploma. Bűnbánó Szent Agnéta temploma. A leányiskola 
melletti templom. Olivio Brunnel atya, az egykori 
útonálló (Pap 1/Vagabund 2) úgy él, mint hal a 
vízben. 1: Az Igazi Arcz, A Jóakarat Csengettyűje; 
2: Varázsfordítás. 
Tanító Szent Jeromos kápolnája. Tanító Szent Jeromos kápolnája. Tanító Szent Jeromos kápolnája. Tanító Szent Jeromos kápolnája. Hans Hetzler 
testvér és nyolcz szerzetes tüsténkedik a kápolna 
körül, amely melletti épületben az egyházi iratok 
tára áll. A kápolna erejét bizonyos dalmácziai töre-
dékek biztosítják, mellyek az apostolok tetteiről 
adnak korhű számadást. 1: Az Ártatlanok Igaza, 
Lerakott Teher, 2: Botlás. 
Zsidó utcza. Zsidó utcza. Zsidó utcza. Zsidó utcza. Brückl déli szegletében húzódik ez a 
sarlót formáló kis utcza, zsúfolt házakkal és viskók-
kal tele. Itt élnek a brückli zsidók, a kantonban 
egyedül itt nagy számban. Az apró zsinagógát 
Jitzhak Arvieri rabbi (Deák 5+1), a Kabbala és a Tal-
mud tudora vezeti, és mind kegye, mind bölcsessége 
olyan híres, hogy más földről is keresik tanácsaiért és 
tanításáért. Arvieri egy nagyerejű agyagemberen 
munkálkodik, de legnagyobb gondja Jákub Löw 
rongykereskedő eltűnése, akinek a környező falvak-
ban járva veszett nyoma (v.ö. 1310131013101310). 
 
JitzJitzJitzJitzhak Arvieri rabbi:hak Arvieri rabbi:hak Arvieri rabbi:hak Arvieri rabbi: Deák 5+1; VO 13 (kaftán, 
Ügy); Tám +4 bot 1d6+1; +3/+3/+5; V 17; rizspor és 
üvegreszelék [1], sírbéli por és repkénykivonat [1], 
varangyszappan [4], mandragóra [7], szemfedő [2], 
lunáris ezüstpor [4], pentákulum-pecsét [3], liliom-
esszenczia [1]. 
Varázslatok: 1: 3+1, 2: 2, 3: 1; 1: A Hűséges Inas*2, 
Pietro Scaraffa Időrágta Rejteke, Rútság és Ragya, 
A Varázslatos Gerely, Világszép Ludmilla 
Pörgetővarázslata, 2: Ambrosius Gensfleisch 
Vizitácziója, Beszéd a Holtakkal, Rodrigo del 
Córdoba Lilioma, Védelmező Kör, 3: A Pentákulum 
Átka, A Visszarakott Fej. 
Hp 21 
    

Bitó. Jókora akasztófa a Brückltől 
északra menő úton, a folyón túl. Felirat: 

„Latrok és ostobák aszalója”. Éjjel 1:6 eséllyel csont-
vázak (2d10), 1:6 eséllyel pedig haláltáncz (6d10 
csontváz és egy kaszás). 
 
Csontvázak (2d10): Csontvázak (2d10): Csontvázak (2d10): Csontvázak (2d10): Sz 1; VO 13; Tám +1 ütleg 1d6 
vagy +1 karmok 1d6 vagy +1 lándzsa 1d8; +2/+0/+0; 
V 1d6. 
 

Hp 3  6  6 
 6  5  2 
 1  2  1 
 6  6  7 
 6  7  2 
 8  8  3 
 1  6 
    
Kaszás: Kaszás: Kaszás: Kaszás: Sz 4+1; VO 16; Tám +5 kasza 2d4+1 + bénu-
lás (Kitartás); Specz bénulás, immunis a hidegre; 
+5/+3/+5; V 4; homokóra, kürt, +1-es csuha (halotti 
lepel). 
Hp 12 
 

Temető. Szent Ferencz szobra körül 
álló, erre-arra dőlt sírkövek. A szerzete-

sek nyughelye biztos menedék akár az utazóknak, 
akár az itt védelmet keresőknek. A szobor a Nincsen 
Nagyobb Szamár igét hordozza. 
 

A Hóhér-fa.    Kanyargó ösvény vezet 
egy összevagdalt törzsű, hatalmas tölgy-

fához, mit nevető hangok gúnyolnak. Ha valaki itt 
tölti az éjjelt, láthatja a fát körültánczoló és gyötrő 
manókat. A fa mézgája +2-t ad egy fegyver sebzésé-
hez a következő harczban, ha valaki a pengét végig-
vonja rajta. 1d6+1 adag nyerhető. A környékbeli 
városok hóhérai jól ismeri a fát, s gyakran meg is 
látogatják. A fa mézgáját azonban egy rettentő jele-
nés, egy waldgeist is őrzi: ez a földből, repkényből, 
gyökerekből és egy pár dámlapátból álló rém „a 
tölgyfa őrzőjének” nevezi magát, és a fát megsértők-
től fizetséget követel, vagy rettentő sorssal riogatja a 
tetteseket („A kérgetekkel is fizethettek...”). 
 
Waldgeist: Waldgeist: Waldgeist: Waldgeist: Sz 4+2; VO 15; Tám +6/+6 ágak 1d8+2 
és megragadás; Specz szorongatás 3d6+3/kör, 
tűzérzékeny, álmatag; +6/+4/+4; V 6. 
Tűzérzékeny: -2 mentődobás, +2 Hp/koczka. 
Álmatag: érzékeny az altató zenére vagy varázsra. 
Hp 27 
 

Margéla néne malma.    Egy gonosz 
boszorkány, Margéla néne deszkakuny-

hója és szélmalma a kőgörgetegek lábánál. A szedett-
vedett kis szélmalom görbe lapátjain rongyok és bő-
rök, a düledező kunyhó elég piszkos. Margéla néne 
gyermekeket rabol el a környékbeli településekről, 
leőrli a csontjaikat és a vérükből pedig erőtonikot 
készít, mit más szerekkel együtt vasárnap Ammertal 
vagy Brückl piaczán árusít. Ha itt felkeresik, nem 
valami boldog a látogatástól, de, mint szegény öregasz-
szony, portékáit felkínálja: erőtonik*6 (1 at, vasízű és 
vörhenyes színű lé befőttesüvegekben, 15-ös Erőt ad 
1d3 órára, de 2 Virtus is elvész vele), boszorkányke-
nőcs*2 (5 at, csak ha megbizonyosodik a vásárló go-
nosz természetéről), szerelmi bájital (4 at, macskapi-
szok, galambszív és holdfény keveréke – de hat!), 
kúráló flastrom*2 (6 at). 
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Margéla néne két vendégágya fölött rejtett guil-
lotine-penge (sikeres Nehéz Reflex esetén csak 3d6 
sebzés). A malomban két zsák őrölt csont hever. A 
rejtett csapóajtó alatti pinczében két elrabolt gyermek 
egy vasketreczben, Johann és Julie. Kecskekoponya 
alatt elásott üstben 210 et, de ez a kincs elátkozott, és 
szörnyű bűz kíséri („az ördög beléfingott”). 
 
Margéla néne: Margéla néne: Margéla néne: Margéla néne: Vagabund 3+1; VO 13 (szikkadt bőr, 
Ügy); Tám +3 kisbalta 1d6+1 [+2d6]; Specz Kezde-
ményezés +5, orvtámadás; +2/+4/+2; V 2; kulcsok. 
Hp 13 
 

AMMERTAL.    A gótikus korból megma-
radt füstös falairól, sáros utczáiról és 

szűk tereiről ismert város, mely valaha a Kleinbund 
szövetségének központja volt. Az idők során a kan-
ton irányítása Brücklre szállt, s Ammertal ezért 
elhanyagoltabb és régiesebb képet mutat. Az omla-
dozó városfalak mentén sok zegzugos kis udvar 
húzódik, a város központját pedig két tornyos épít-
mény, Szent Aloysius temploma és a városháza 
uralja. 
Városháza: Városháza: Városháza: Városháza: Ólomüveg ablakú, poroszlók által őrzött 
gótikus palota. Fölé magasodik a szabálytalan, dülede-
ző Kakastorony, hol kürtös vigyázza a várost a tűztől 
és betörő hadaktól. Itt győzték le a Kleinbund ellen 
összeesküvők a híres népi hőst, Walther Rothbundlert, 
de csak aztán, hogy az kiáltozásával felfedte pártüté-
süket. Vére még látható a kőben, őt magát feleségé-
vel, Borbálával az épület alatt temették el, s sírja, úgy 
mondják, még mélyebbre vezető utak kulcsát őrzi. 
Nevezetes még az irattár, hol a birtoklevelektől a 
periratokig számtalan ritka és értékes dokumentum 
nyugszik, de ezt a szobát busás csúszópénz nélkül 
meglátogatni nem lehet. 

A bürgermeister, Ambrosius Fortunatus von 
Kahlberg gazdag mágnás, ki pénzen vette rangját és a 
város gondjaival mit sem törődvén minden gondját-
baját vagy a brückli őrgrófra, vagy a városi tanácsra 
bízza. A hatalom így Karl Gauss elsőosztályú ülnök, s 
rajta keresztül a vakolók titkos társaságának a kezében 
van. 
Piacztér: Piacztér: Piacztér: Piacztér: Az egyedüli kövezett tér a városban. 
Minden vasárnapon nagy vásárt tartanak itt, hol az 
árusok mellett az ítélethirdetést, kivégzéseket és 
hasonló spektákulumokat is tartják. A piaczi árusok-
ról a IV. részben esik szó. 
Aranylúd fogadó (Gasthof zur Goldene Ganz): Aranylúd fogadó (Gasthof zur Goldene Ganz): Aranylúd fogadó (Gasthof zur Goldene Ganz): Aranylúd fogadó (Gasthof zur Goldene Ganz): 
Ammertal egyetlen fogadója egy sáros 
mellékutczában; rajta kívül csak házaknál lehet meg-
aludni. Új tulajdonosa, a morvaországi Karol Votocky 
a háborúkból leszerelve vette el az előző tulajdonos 
özvegyét, és a leromlott ivóból ismét forgalmas helyet 
csinált. Tűzperzselte arczát és fekete kesztyűjét jól 
ismerik mindenütt; és ma már mind nála száll meg, ki 
átutazóban van, de itt iszik az is, ki csak a városban 
számít. Még Karl Gauss első osztályú ülnök, 
Ambrosius Fortunatus von Kahlberg polgármester 

második embere is itt tartja esti asztaltársaságát. Igen 
kevesen tudják, hogy Karol a városbeli vakoló páholy 
vezetője. A fogadóban újabban különös események 
történtek, amelyek a Megátkozott Pincze Megátkozott Pincze Megátkozott Pincze Megátkozott Pincze c. ka-
landmodulban kerülnek bemutatásra. 
Szent Aloysius, a Jámbor temploma: Szent Aloysius, a Jámbor temploma: Szent Aloysius, a Jámbor temploma: Szent Aloysius, a Jámbor temploma: Régimódi 
nagytemplom, elsősorban óratornyáról és Teophilus 
Gansch, az őrült órásmester szerkezetéről ismert. Az 
átláthatatlan, boszorkányos masinériát hiába szerelték 
és javítgatták, baljós szabálytalanságait kijavítani és a 
hangjára feltáruló ómeneket és titkos utakat mind 
kifürkészni még nem sikerült. 

Kilencz nagyon jól táplált és igen ellustult 
benczés szerzetes Bernát atya (Pap 1) alatt, és az órát 
javítgató vénséges, süket Teobronius (Pap 2). A 
benczéseket büntetésből helyezték át ide, de száműze-
tésüket jutalomnak veszik, s minden földi jóból kive-
szik részüket. 1: Áldás, Átruházás, A Pincze Peregri-
nusa, Tartalmas Prédikáczió, 2: (Védelem a Nyilaktól 
és Hasonlóktól). Az utóbbi igét rejtő altemplom helye 
feledésbe merült, s csak Teobronius ismeri. Itt – a 
Botlás ige által védett helyen – Krisztus régi fa kép-
másának melle alatti rekeszben rejtőzik egy üvegcse a 
varázslatot hordozó becses ereklyével, egy mártír 
megszáradott vérével vegyes nyílvesszőtöredékekkel. 
Postaállomás: Postaállomás: Postaállomás: Postaállomás: A városháza árkádjai alól nyíló kicsiny, 
iratokkal és csomagokkal megrakott kamra. Nicolaus 
Gotthelf, szervilis hivatalnok (Hamisítás +3). 1:3 esély-
lyel rossz küldeményt ad ki, a nem keresett csomago-
kat rejtve kiárusítja. A postakönyv ügyesebb-
ügyetlenebb hamisítás elegye. 
    

Szénégetők.    Martin Holzbrenner, a 
boksákat hét legény rakja. A 

hegygerinczen álló tanya mellől is hoztak fát, de va-
lami gyanta (borostyán) lett belőle. A tulajdonos nem 
adja, de rendesen megfizetnék, ha még lehetne „sze-
rezni”. Sokszor láttak gyanús alakokat megfordulni a 
környéken; hol a Schwarzerhorn felől jöttek, hol 
délről, de az utat mindig kerülték. Egyszer a 
„Hantzlit” emlegették, egyszer meg azt, hogy soha 
többé nem mennek Jocklingenbe. 
 

Landau-tanya.    Wilhelm Landau és 
felesége, Hanna. Kút, száradó bőrök 

Wilhelm műhelye mellett, csinos festett karám és 
egy ligetre való fekete, egyenes szálú borostyánfe-
nyő. Kiégetve és lecsapolva 19 at-nyi borostyánt 
eredményeznének, de Landauék semmiért meg nem 
válnának tőlük. 
 

Erényes Szent Beáta zárdája.    
Megművelt földekkel és félig elhagyott 

rózsakertekkel övezett, erős falú épület. Angéla 
Metzger főnökasszony (Pap 4+2), Eulália Bonaviva 
nővér (Pap 2+2), Beáta Niedrig nővér (Pap 2) és hét 
apácza. 1: A Bűn Megnyilvánulása, Az Igazi Arcz, 
Enyhítő Balzsam, 2: Cornucopia, 3: A Virtus 
Pánczélvértje. 
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A belső udvar gyógynövényei között üvegház-
ban néhány pomeránczfa – a gyógyító gyümölcsöket 
itt és az ammertali piaczon 1 at-ért árusítják. A klast-
rom csak nőket bocsát be, így a férfiaknak odakint 
akad szállás, és a klerikusok sem részesülhetnek az 
elsőnél magasabb szintű igékben. A rózsakert köze-
pén márvány pavilon emelkedik egy hattyú szobrá-
val: rossz hírnek örvend és tilalmas a nővéreknek. 
Benőtt, valaha kővel borított út vezet délre a 
Rundljoch  csúcsai felé. 
 
Angéla Metzger főnökasszony: Angéla Metzger főnökasszony: Angéla Metzger főnökasszony: Angéla Metzger főnökasszony: Pap 4+2; VO 14 
(csuha, Ügy); Tám +4 bot 1d6+3; Specz gyógyítás, 
ördögűzés; +6/+4/+6; V 12. 
Varázslatok: 3+1/2+1; 1: Áldás, A Bűn Megnyilvánu-
lása, Az Igazi Arcz, Enyhítő Balzsam, 2: 
Cornucopia, A Csodálatos Kehely, Anathéma. 
Hp 25 
 
Eulália Bonaviva: Eulália Bonaviva: Eulália Bonaviva: Eulália Bonaviva: Pap 2+2; VO 14 (csuha, Ügy); 
Tám +3 bot 1d6+3; Specz gyógyítás, ördögűzés; 
+5/+3/+5; V 9. 
Varázslatok: 2+1/0+1; 1: A Bűn Megnyilvánulása, 
Enyhítő Balzsam, Tartalmas Prédikáczió; 2: Botlás. 
Hp 17 
 
Beáta Niedrig: Beáta Niedrig: Beáta Niedrig: Beáta Niedrig: Pap 2; VO 12; Tám +1 bot 1d6; 
Specz gyógyítás, ördögűzés; +3/+1/+3; V 15. 
Varázslatok: 1+1; Enyhítő Balzsam*2. 
Hp 8 
 

Rablótanya.    Útonállók vertek tanyát 
egy mohafödte tetejű menedékházban, s 

amellett hogy néha az ammertali útra is ki-kicsapnak, 
a szorost a hatalmukban tartják. Az áthaladókat jól 
megdézsmálják, kivéve ha egy pakli kártyából kihúz-
zák „az ő színüket” (a makkot), és azon alak is van. 
Kincsük 3d6 at, 2d6*20 et, egy kordé fűszeres bor és 
három búcsúczédula (2*1d3+1 és 1d3 Virtus). Ezek a 
jóemberek Wuttéből jöttek lovon, Augustin 
Brantzinger vezérsége alatt, és igen jól bánnak a 
számszeríjjal. 
 
Augustin Brantzinger: Augustin Brantzinger: Augustin Brantzinger: Augustin Brantzinger: Katona 2+1; VO 13 
(plundra, Ügy); Tám +3 alabárd 1d10+1 [+2 HM] 
vagy +3 számszeríj 1d10; Specz sebzésátvitel; 
+4/+2/+2; V 12; aranysávval vert pitykés sisak 8 at, 
könyv („Ranold Rókaregéje”). 
Hp 13 
 
Útonállók (8): Útonállók (8): Útonállók (8): Útonállók (8): Katona 1+1; VO 13 (zeke, Ügy); 
Tám +2 alabárd 1d10+1 [+2 HM] vagy +2 számszeríj 
1d10; Specz sebzésátvitel; +3/+1/+1; V 3d6. 
Hp 5  8  4 
 3  9  4 
 11  3 
 

JOCKLINGEN,    pontosabban a romjai. 
„Jocklingenbe nem megyünk” – tartja a 

népi bölcsesség, és ebben igaza is van. Az erdő telje-
sen visszahódította már a csöndes völgyet, s a mé-
lyén ülő romos falut. Békanyálas tó borítja a házak 
nagy részét. Egy kútban hat óriásbéka lapul, s a 
romok között két gyilkos inda vár áldozataira. Éjjel 
mindezek sokkal erőszakosabbak, de nappal kivárják, 
hogy a zsákmány közel menjen hozzájuk. Naplemen-
te után sárga fénytünemények és göbök válnak el a 
víztől, a tó fortyog és a buborékok mintegy vadász-
nak a lebegőben szálló világító bogarakra. Szombat 
éjjel 1:3 eséllyel, Walpurgisnacht (Május 1) idején 
bizonyossággal boszorkányszombat: 1d6 ördög és 3d6 
falusi mulatsága (kik közül ki-ki akár ismerős is le-
het). 1:3-1:3 eséllyel Margéla néne (1207120712071207) illetve Mar-
garéta (1214121412141214) is tiszteletét teszi. 
 
Óriásbékák (6): Óriásbékák (6): Óriásbékák (6): Óriásbékák (6): Sz 2+1; VO 13; Tám +3 harapás 
1d8+1 és lenyelés; Specz ugrás +2 Tám, Ugrás +5, 
Úszás +3, Rejtőzés +3; +4/+2/+2; V 7. 
Lenyelés: harczi manőverrel, automatikus sebzés 
1d8+1/kör szabadulásig. 
Hp 15  10  14 
 15  12  7 
 
Gyilkos Indák (2): Gyilkos Indák (2): Gyilkos Indák (2): Gyilkos Indák (2): Sz 3+2; VO 15; Tám +5 inda 
1d6+2 és megragadás; Specz fojtogatás 2d6+2/kör, 
Mászás +5, Osonás +5; +5/+3/+3; V 7. 
Hp 10  28 
 
Ördögök (1d6): Ördögök (1d6): Ördögök (1d6): Ördögök (1d6): Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 
1d8+3; Spec immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 1d3; 
mindenféle hangszerek (duda, köcsögduda, sípok). 
Hp 12  17  18 
 12  11  9 
 
Falusiak (3d6): Falusiak (3d6): Falusiak (3d6): Falusiak (3d6): Sz 1; VO 10; Tám +1 bot 1d6 vagy +1 
tőr 1d4 vagy +1 birkózás 1d6 [+2 HM]; +2/+0/+0; V 
2d6. 
Hp 3  1  4 
 1  3  5 
 4  4  1 
 5  8  8 
 8  8  7 
 5  3  8 
 

Margaréta háza.    Virágos hegyi 
réten emelkedik a szép Margaréta ró-

zsákkal övezett hajléka, hol boszorkányos gonosztette-
it műveli. Berger (Sz 1, Hp 4), a púpos, igen ronda és 
ostoba, de jóravaló fia segédkezik neki, kit rendszere-
sen ver és nehéz munkával büntet. Margaréta a szelek 
parancsolója, ezért sok mindent meghall, amit azok 
beszélnek. A csapat közeledtét és beszélgetését már a 
hex szélétől meghallhatja, s így tudhatja azt is, miként 
kell nekik megfelelni. Számos legenda és hír tudója, 
de jobban szereti a hozzá fordulókat mézédes szavak-
kal végzetükbe küldeni. A rózsaágyásban egy vérivó 
szörnyűség, egy vámpírrózsa terem, s ennek korlátla-
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nul parancsol. A szoba egy deszkája alatt zsákban 10 rt, 
egy bogláros melltű (5 at) és 2 adag méreg. 
 
Margaréta Margaréta Margaréta Margaréta Haldegger: Haldegger: Haldegger: Haldegger: Deák 2+2; VO 15 (szelek, 
Ügy); Tám +3 tőr 1d4+2 + méreg (Nehéz, bénu-
lás/2d6 Hp); +3/+3/+5; V 4; Méregkeverés +4, Hall-
gatózás +4; halotti gyertya [2], szemüveg [1]. 
Varázslatok: 2+1/0+1; 1: Ördögi Harsona, 
Lidérczfény, Dr. Mabuse Mesmerikus Delejezése, 2: 
A Szépséges Gyilkos. 
Hp 12 
 
Vámpírrózsa: Vámpírrózsa: Vámpírrózsa: Vámpírrózsa: Sz 3+2; VO 15; Tám +5 inda 1d6+2 
és megragadás; Specz fojtogatás 2d6+2/kör, 2 Hp-t 
visszakap, Mászás +5, Osonás +5; +5/+3/+3; V 7. 
Hp 15 
 

Cserépégető.    Öt mesterlegény segéd-
kezik Eusebius Stöcklinek, a fazekasnak. 

A hegyoldalból kiásott agyagból dolgoznak a mű-
helyben, ahol három nagy kemencze áll. Stöckli 
garaboncziás hírében áll, és ezeket csak maga terjesz-
ti, hogy a portékája nagyobb becsben álljon. 
    

Hegyi tó.    A kicsiny, de mély tóban 
fojtóhínár telepe nő. A víz közepén álló 

nádas zsombék felől furulyázás hallatszik – Éliás, a 
vízimanó játszik tekintet nélkül arra, kit sodor ve-
szedelembe a saját birtokán. A hínár zsákmánya sem 
jön rosszul: 35 et, 2 at, egy 3 at értékű boglár, egy 
fiola mályvavíz és egy szív alakú rézmedallion egy 
kis fémszelenczében. Ő maga 24 et értékű ezüstpik-
kellyel rendelkezik, de ezeket csak életveszélyben 
adja. 
 
Fojtóhínár: Fojtóhínár: Fojtóhínár: Fojtóhínár: Sz 4+1; VO 14; Tám +5 körülfonás; 
Specz harczi manőverrel fojtogatás 3d4+1/kör, Rej-
tőzés +5; +5/+3/+3; V 12. 
Hp 22 
 
Éliás, vízimanó: Éliás, vízimanó: Éliás, vízimanó: Éliás, vízimanó: Sz 2+2**; VO 11; Tám +4 rövid-
kard 1d6+2; Specz víz feletti erő, Rejtőzés +4, Úszás 
+4; +3/+5/+3; V7. 
Víz feletti erő: Nedves ruhában úgy parancsol a 
víznek, ahogy akarja. 
Hp 16 
 

Feszület.    Kőből faragott útmenti fe-
szület az Úr Jézus képmásával. Mindig 

biztos pihenőhely, és a Megakadályozott Út varázs-
igét hordozza. 
    

Rablótanya.    Taplógombával és mohá-
val benőtt kunyhó az erdő mélyén, egy 

forrás mellett. Öt haramia lakik itt, köztük a muské-
tás vezér, Fritz Moosbart. Olyan rongyosak, hogy 
szinte eltűnnek az erdőben. 

Haramiák (5): Haramiák (5): Haramiák (5): Haramiák (5): Sz 1; VO 12 (gúnya); Tám +1 husán-
gok 1d6 vagy +1 muskéta* 2d6+ [újratöltés 1½kör]; 
Specz Rejtőzés +3; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 5*  5  7 
 5  2 
    

Fogadó a Perfid Potykához.    Egy 
ósdi szakállas puska (3d6+ sebzés, 1:6 

felrobban) őrzi az egykori őrtorony fallal körbevett 
udvarát, s nincs messze a tulajdonos, Aldosius 
Trinniger (Katona 3+2) sem. Ez az ősz, pipázó apó 
kartáccsal töltötte meg a régi alkalmatosságot, hogy 
alkalmasint a fogadóját zaklatók közé lövessen. A 
kalamitás oka a fogadó nevét adó ősrégi pontyszobor, 
amit a mönchgraubeni halemberek próbálnak meg 
időről időre elemelni, s az ő iszamos settenkedésük a 
zavar oka. Aldosius pirospozsgás felesége Magdaléna 
néne, ki ha csak lehet, kilopja a puskából a kanóczot. 
Legidősebb fiuk zsoldban áll az itáliai Sforzáknál, a 
többi szétszéledt a nagyvilágban. A család az egykor a 
völgy felét uraló Trinniger-család leszármazottja. 
 

MÖNCHGRAUBEN    romjai egy hínáros, 
sással borított partú tó mellett. A ro-

mok között egy templom áll még, Szent Bonifácz, a 
Csillagvető kolostora. A mocsár már bevette a falut, 
s most csak egy part mellett kikötött roskatag ladik-
kal lehet megközelíteni. A falu közepén kiálló szige-
ten egy trónuson ülő nő szobra látható, kezében 
kehellyel. Felirat: „Gudmund von Ammertal álma”. 
Előtte kis tálkában ezüstös halpénzek. A kehely vize 
ezüstösen csillog, s aki iszik belőle, Kitartást kell 
dobnia, vagy 1d6 évig aludni fog (s ha megint elront-
ja, a kiszabott idő hossza 1d6*10 év). 

A tóban élnek a halemberek, kik máig haragsza-
nak a falu népére. Jobb otthont keresnek ennél, mint 
amit Caduceus ajánlott nekik – nyugalmasabbat és 
szebbet. Ha kell, halpénzzel fizetnek, ami holdfényre 
1:3 eséllyel ezüstté válik. Persze: a halak némák, és 
szavukat megérteni nem egyszerű dolog. 
 
Halemberek (2d6): Halemberek (2d6): Halemberek (2d6): Halemberek (2d6): Sz 3+1; VO 14; Tám +4 uszo-
nyok 1d8+1; Specz Úszás +4; +4/+2/+2; V 2d6. 
Hp 22  19  18 
 17  13  20 
 13  16  23 
 19  13  14 
 16  20  10 
 19  19  19 
 

Caduceus tölgyfája.    Bozótból kiálló 
odvas fa tele makkal (záporuk 2d4 Hp-t 

sebez, Reflex 1/2). Az odúban Caduceus, a koronás 
kígyó lapul, aranyló szemében szomorúság – meg-
bántották, csúnyának nevezték! Mönchgrauben 
elveszejtője, ármánykodásával érte el a falu bukását, 
de ma már bánja. Kincse koronája (35 at), egy palaczk 
tokaji (4 korty) és hat borostyánkocsonyás belsejű 
tojás (mind jó a Tűzgolyó varázslathoz). 
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Caduceus: Caduceus: Caduceus: Caduceus: Sz 5+2**; VO 16; Tám +7 harapás 1d6+2 
+ méreg (Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp) és +7 szorítás 
1d6+2 és megragadás; Specz méreg, megragadás, deák 
varázslatok, Történelem +7, Asztrológia +7, Dialek-
tika +7; +6/+4/+6; V 9. 
Varázslatok: 3+1/2+1/1; 1: Dr. Mabuse Mesmerikus 
Delejezése*3 [saját pápaszemével] (Akaraterő, kábulat 
és befolyásolható elme), Dr. Faustus Hordója, 2: 
Tűzfúvás [Lángoló Kezek]*2 (csóva 3d4+4 Hp, 
Reflex 1/2), Védelmező Kör (ördögök, természetfe-
letti lények és szellemek ellen, kiktől Caduceus 
különöst fél), 3: Heroizmus (18 minden tulajdonság-
ra). 
Hp 40 
 

Ronau-tanya.    Gerta Ronau és két 
nővére, Beata és Katarina. Dús zöldsé-

geskert hatalmas tökökkel, amelyek    egész évben    
teremnek a közeli kút, a Hexenbrunne vize miatt. A 
kút faragott káváján élére állított hétágú csillag, 
benne hétujjú kézfej. Ha a jelet megtörik, a víz ereje 
elvész és a tanya hamarosan tönkremegy. 
 

A révész barlangja.    Barlangba vezető 
kis tó. Ladikban kaszás csontváz ül, s 

kürtjén hívja a holtakat. Síri hangon vonja kérdőre a 
karaktereket, hogy miért jöttek ide, mikor ez nem 
nekik való hely. A tó barlangja egyenesen a pokol 
kapujához ereszkedik – de ha a kaszást legyőzik, a 
karakterek soha többé a tavat meg nem találják, s a 
holtak egy része is itt marad a felső világban. 
 
Kaszás: Kaszás: Kaszás: Kaszás: Sz 4+1; VO 16; Tám +5 kasza 2d4+1 + bénu-
lás (Kitartás); Specz bénulás, immunis a hidegre; 
+5/+3/+5; V 4; homokóra, kürt, +1-es csuha (halotti 
lepel). 
Hp 24 
 
Holtak (2d6): Holtak (2d6): Holtak (2d6): Holtak (2d6): Sz 1; VO 12; Tám +1 karmok 1d6; 
Specz lassú; +2/+0/+0; V 1d6. 
Hp 1  6  5 
 5  4  8 
 5  6  6 
 2  1  8 
 5  6  5 
 8  4  7 
 4  7  8 

Állókövek.    Kétembernyi, durva kövek 
hatos sora, de három már ledőlt belőlük. 

Előttük egy mohos kőkereszt áll. A kereszt árnyé-
kán nem léphet át, ki alacsony Virtusú. Sírhant, 
belétűzött kard és rothadófélben lévő piros kalpag: 
Rönhard Rödens, a lidérczzé vált garaboncziás van 
itt elföldelve. A koporsót igen jól leszegelték, és a 
kereszt árnya nappal rávetül. Éjjel a hant körül sut-
togó hangok esedeznek a szabadulásért. Rönhard 
Rödens szemében az őrület tüze ég, s szót érteni 
vele, vagy bármi jóra rábírni nem egyszerű dolog. 
 
RönhRönhRönhRönhard Rödens, lidércz: ard Rödens, lidércz: ard Rödens, lidércz: ard Rödens, lidércz: Sz 3**; VO 15; Tám +3 
karmok 1d6 + 1d6 Egészség; Specz Kezdeményezés 
+4, Legendák +3, lidérczláz; +3/+1/+3; V 1; arany 
koczkák 4 at. 
Lidérczláz: megsebzetteken csata végén kitartás, -2 
dobásokra, 1d3 héten belül halálos. 
Hp 14 
 

RUNDLMOOS.    Vadászok és pásztorok 
bukolikus erdei települése Ammertaltól 

egy hegyvonulatnyira, de sem innen, sem onnan 
nemigen nincs nagy barátság.  
Ketreczház: Ketreczház: Ketreczház: Ketreczház: A helybeliek előszeretettel fogják el és 
börtönzik be az ördöngősöket és eretnekeket (ha 
merik). Most éppen a balszerencsés Jákub Löw 
(Vagabund 2+2), egy zsidó rongykereskedő rabos-
kodik a rácsozott ketreczházban, amelynek oldalát 
sípoló-dudáló és tánczoló ördögök ákom-bákomszerű 
ábrái borítják. Jákub egy éjjel egy szellemet látott 
őrült tánczot ropni a házban, s mindenét odaadná, 
csak hogy Brücklből a szabadulásához szükséges 5 at 
zálogot megkaphassa. Attól is fél, hogy amit enni 
kapott, az nem kóser volt. 
Falu bolondja: Falu bolondja: Falu bolondja: Falu bolondja: Wilk Kramer, ki a Grauhofenen járva 
megtébolyodott, és azóta csak sír és mutogat, azt 
hajtva, hogy „A jégben! A jégben a barát!” 
 

Erdészház.    Eberhardt Varengsen, az 
erdész lakik ebben az egyszerű kis 

hajlékban, de csak 1:3, hogy a környéken találni. 
Sokat bolyong Zwillings erdeiben, és különösen 
Klosterwald körül ismeri ki magát. 
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III. Az elveszett levél 
 

Kezdő szituáczió 
 

égen elüthették a delet a távoli 
falvakban, amikor a karakterek az 
országút mentén elhagyják az Amms 
és a kis erdei folyó összefolyását. 
Hogy korábban is összeszokott 
társaságot alkottak, vagy csak nem-

rég verődtek össze önmaguk és egymás védelmére, 
azt csak ők tudják. Még hajnal előtt indultak a hágók 
alatti Néma Barát fogadóból, és fél órája talán, hogy 
egy különösen csöndesnek és néptelennek tűnő kis 
erdei kápolna mellett haladtak el. Az erdőből kilépve 
az út egy verőfényes rétre ér, ahol az Amms hurkot 
vet, és az erdő szélén kétszer is átszeli az utat.  

A gázlónál azonban a csapat meglepő látvánnyal 
találja szembe magát: a zajló folyóban egy felborult 
postakocsi fekszik. Kicsit lejjebb a vízben egy lóte-
tem hever, s körülötte mindenhol szétdobált és fel-
túrt csomagok, feltört utazóládák, és mindenféle 
kaczatok. Ezt a kocsit látták kihajtani a Néma Barát-
ból korán reggel, és ebbe szált be az idősebb parókás 
úr és a vadászkalapos fiatalasszony? Mi történt? Mi 
lett az utasokkal, és hol lehet a másik ló? És főként: 
ki vagy mi támadta meg a postakocsit, és hol járhat 
most? A kaland elkezdődött! 
~Az előbbi háttér szabad, lényegre törő ismertetése 
után a mesélő adja át a szót a játékosainak („Mit 
tesztek?”). Innentől a cselekmény alakítása rajtuk 
múlik – ők döntenek arról, mit vizsgálnak meg ala-
posabban, mit cselekednek, kivel elegyednek szóba, 
kivel viselkednek barátként és kivel ellenségként. A 
mesélő legfontosabb feladata, hogy  
a) hangulatosan és tömören reagáljon a játékosok 
jelzéseire, de főként beszéltesse őket és hagyja őket 
cselekedni; 
b) tartsa mozgásban a kalandot, ne hagyja, hogy az 
akció túlságosan megtorpanjon vagy értelmetlen 
vitába fulladjon. A játékosok soha ne felejtsék el: 
veszélyes vidéken járnak, és közeledik az este! 

A helyszínt átvizsgálva a következő dolgokra 
bukkanhatnak. Egyrészt a felborult kocsi bakja alá 
szorulva egy fiatal ficzkó eszméletlen testét, vágott 
homloksebbel. Ő JohannJohannJohannJohann, a kocsis (Sz 1, Hp 0/7), és 
ha kihúzzák szorult helyzetéből és valahogy magához 
térítik, félig önkívületben összefüggéstelen töredé-
keket tudnak kihúzni belőle: 
„A posta! ... Rajtaütés... Lisalotte kisasszony – 
elvágtatott... segítségért! A lovak! A lovak!” 
„Anyám... jaj, édesanyám, mi lesz fiaddal... a levelek! 
A levelek a ládában! Mind! Mind!” 
„Rófusz úr... eltűnt... víz – átrohant – az embe-
rek... a levél!” 
... és így tovább. Szegény ördög nincs életveszélyben, 
de segítséget vagy pontos útmutatást nem tud adni. 

A postakocsi körül szétdobált holmik hevernek: 
felbontott és kifosztott csomagok, pár ócskább ruha, 
amit a rablók itt hagytak, egy selyem nyakravaló, 
egy törött tükör és a felfeszített levelesláda. A leve-
lek egytől egyig eltűntek. 
~A karakterek hatékonyabb eszközökkel is orvosol-
hatják Johann sérüléseit, például sikeresen alkalmazott 
Orvoslás képzettséggel vagy varázserővel. Így, tisz-
tábban de még fájó fejjel sem tud sokkal többet mon-
dani a rajtaütésről; csak annyit, hogy nagyon hirtelen 
történt, és a gyalogos útonállók pillanatok alatt felbo-
rították a kocsiját. Talán tuczatnyian is voltak. 

A két utas hollétét nem ismeri, de annyit el tud 
mondani róluk, hogy mindketten Ammertalba tartot-
tak. Egyikük egy elegáns, idős úriember, Rófusz úr, 
aki egy fontos küldeményt helyezett a levelesládába, a 
másikuk pedig a szép Lisalotte – ő az úton is lovagló-
ruhát és fegyvereket viselt, és a támadáskor is volt 
lélekjelenléte elkötni az egyik lovat és elmenekülni. 

Johann csak az út vonalát ismeri, de meg tudja 
mondani a távolságokat, és hogy merre mi található. A 
legközelebbi falu, Fellkirchen a folyó mentén még 
négy Stunde (kb. 20 km) – gyalog majd’ egy nap – de 
előtte van egy malom is, ahol szállást és kosztot kapni. 
Visszafelé nincs messze egy kis rendház, de ott nem 
kedvelik a vendégeket, és neki sem tetszett a szerzete-
sek fizimiskája. Fellkirchenen túl Ammertal városa 
még három Stunde, és katonaság ott van legközelebb. 
Ő maga inkább a Néma Barát fogadóban keresne 
menedéket és talán segítséget. A tengelytörött kocsi 
használhatatlan, hacsak több óra munkával meg nem 
reparálják és új lovakat nem fognak elé. 

Johann fő gondja a levelek eltűnése, és különösen 
azé a küldeményé, amit Rófusz úr bízott rá: ez valami 
különleges irat volt, és ha nem érkezik czélba, akkor 
búcsút mondhat a tisztségének: elcsapják, vagy akár 
tömlöczbe is vetik. 

A gázló sarában számtalan nyomot látni: a lovak, 
kerekek és csizmák mellett a kocsitól kicsit lefelé 
egy elhagyott háromszögletű kalapot, ahonnan a 
partoldalban, majd a réten keresztül egy sáros nyom 
mutatja, hogy valaki délkelet felé menekült. A töb-
biek az úton mentek tovább északkeletnek, majd 
bevették magukat az erdőbe. 
~A csoport természetesen a rablóké: ők kerülőúton, 
de egyenesen fészkük, a rablók tava (1009100910091009) felé vet-
ték az útjukat. Az egyes nyomot Rófusz BlüchnerRófusz BlüchnerRófusz BlüchnerRófusz Blüchner 
hagyta, amely előbb átvág a réten, majd egy erdei 
csapáson egy különös helyre vezet (1011101110111011). 
 
~A kaland helyszíneit innen a hexek száma is jelöli. 
A kaland az 1011101110111011-es hexben (az Amms és a kisebb 
folyó találkozásán túl) kezdődik, és rövid távolságon 
belül két másik helyszín is található. Amikor a csapat 
nekivág a vadonnak, mindenképpen legyünk figye-
lemmel a következőkre: 
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a) a megtett útra és az idő múlására (szabálykönyv, 
VI. fejezet, A napi útA napi útA napi útA napi út); 
b) arra, hogy a vadonban kóborolni és táborozni is 
veszélyes vállalkozás: ha éppen nem valami biztos 
menedéknél pihennek, rendszeresen dobjunk 1:6 
eséllyel véletlen találkozási esélyt. Az úton maradva 
az Útmente, az erdőben a Vadon oszlopát használjuk 
(Mesélői Mesélői Mesélői Mesélői AlmanachAlmanachAlmanachAlmanach, 24. oldal). Ha a csapat embe-
rekkel találkozik, ők láthatták/hallhatták a két mene-
külőt vagy a támadókat, esetleg tudhatnak róluk és a 
környékről valamit. 
 
~Fontos kérdés még a karakterek Virtusának alaku-
lása. Magára hagytak egy magatehetetlen embert, 
vagy segítettek rajta? Alázatosak-e a környékbeli 
rendház szerzeteseivel, vagy haragra gyúlnak makacs-
ságukon? Ha csatában megölnek valakit, temetetle-
nül hagyják-e a holtakat? A mesélő minden játékbeli 
nap végén vegye számba a történteket, és vezettesse 
fel a változásokat a karakterlapok hátoldalán található 
Bűnlajstromra! 

 

              
 

Főszereplők 
 

ohann, a kocsis jól sejtette, hogy az 
elveszett levél különös jelentőségű. 
Rófusz Blüchner kísérőjével, 
Lisalotte von Brandenburggal az 
ammertali őrgróf kastélyába (1005100510051005) 
indult, és egy nagyon fontos üzene-

tet kívánt átadni: ez az üzenet pedig a vakolók, más 
néven a szabad kőművesek titkos társaságának rejtjeles, 
lepecsételt dokumentuma volt. A hirtelen támadás és 
a levél eltűnése mögött nem véletlen, hanem megfon-
tolt szándék áll; a kalamajka azonban nem csak a felbé-
relt rablók mögött álló titokzatos (és itt meg nem 
nevezett) érdekeket helyezte mozgásba, hanem a 
Rófusz és Lisalotte közötti látszólagos szövetséget is 
felbontotta. Ki-ki mindent megtesz, hogy a külde-
mény az ő kezébe jusson – kerül amibe kerül! 
 

Rófusz BlüchnerRófusz BlüchnerRófusz BlüchnerRófusz Blüchner::::    Öreg, rizsporos parókás úr 
meggyvörös, kicsit molyrágta felöltőben, réz-

gombos kézelőkkel, sétapálczával. A német nyelvet 
is német akczentussal beszéli. Császári tanácsos a 
viennai udvarban, és a vakolók – méghozzá a baváriai 
illuminátusok! – titkos társaságának képviselője.  

Az ammertali őrgrófnak hozott titkosírásos levél-
ben, és küldetésében is Ferencz császár érdekeit, 
egyben pedig a Felvilágosodás és a Civilisatio eszméit 
képviseli „az itt uralkodó elmaradottsággal és gothicus 
sötétséggel szemben”. Ideálja egy vadaktól, középko-
rias babonáktól és „a sötét, egymással marakodó rabló-

fészkek zsarnokoskodásától” megszabadult, egységes 
és gazdag Helvéczia (Ausztria uralma alatt). 

A kaland kezdetén egy szikla tetején kuporog 
szorult helyzetben (1011101110111011, délkelet). Ha innen nem 
mentik meg, egy kellemetlen éjszaka után magától is 
megszabadulván útra kel előbb Szent Meinhard 
rendháza (1011101110111011, délnyugat), majd a Néma Barát foga-
dója (0913091309130913) felé, hogy ott találjon szövetségesekre. 
~Rófusz tipikus cselszövő. Felismeri a csapatban a 
lehetőséget az elveszett levél visszaszerzésére, és 
részben busás jutalom, részben későbbi kegy ígéreté-
vel megpróbálja őket a rablók nyomába küldeni. Ha 
a levelet kézhez kapja, a ruhájába rejtett hitellevelek-
kel boldogan kifizeti érte a 15-20 aranyat. Ha ellene 
szegülnek, akkor bérenczekkel vagy katonákkal ered 
utánuk. Harczba csak végső esetben bonyolódik: 
vallja, addig jó amíg fegyvertelennek hiszik. 
 
Rófusz Blüchner, titkos tanácsos:Rófusz Blüchner, titkos tanácsos:Rófusz Blüchner, titkos tanácsos:Rófusz Blüchner, titkos tanácsos:    Vagabund 3+2; 
VO 13 (posztó, Ügy); Tám +4 sétapálczába rejtett 
tőr 1d4+2 [+2d6] vagy +4 elrejtett pisztoly 1d10+ 
[+2d6]; Specz orvtámadás, Kezdeményezés +6;  
+3/+5/+3; V 10; paróka, ezüst tubákosszelencze, tinta 
és toll, illatszer, 2 at, 26 et, ruhába rejtett hitellevelek 
(Rotschild & Söhne, 3*5 at, 2*10 at), 6*lőszer. 
Hp 23 
    

LisaloLisaloLisaloLisalotte von Brandenburg: tte von Brandenburg: tte von Brandenburg: tte von Brandenburg: Kék ruhás, vadász-
kalapot, lovaglónadrágot és finom csipkés kéze-

lőt viselő fiatalasszony, oldalán rapír és két töltött 
pisztoly. Kiváló lövész, amit a porosz udvarban, és jó 
vívó, amit florencziai mestereknél tanult. A poroszok 
titkosügynöke, egészen eddig Rófusszal utazott, de a 
kavarodásban lehetőséget lát arra, hogy a rejtjeles 
levelet megkaparintsa és sajátjai kezére juttassa. 

Lisalotte a kaland kezdetén a postakocsiról elkö-
tött lovon Fellkirchen (1110111011101110), majd váltott lóval 
Ammertal (1209120912091209) felé vágtat. Innen egy szakasz kato-
nával tér vissza Fellkirchenbe, majd a levél nyomába. 
~Lisalotte makacs, egyben merev gondolkodású. 
Maximálisan ragaszkodik az érdekeihez, és a mellette 
álló katonák mellett nem ismer kompromisszumot – 
csak ha úgy érzi, mások túlerőben vannak. A porosz 
módi szerint az alárendeltektől feltétlen engedelmes-
séget és önfeláldozást vár. 
    
~A katonák szedett-vedett, nem valami bátor társa-
ság: ha veszteségek érik őket, dobjunk nekik Kitartás 
mentőt félelem ellen. Ha elvétik, akkor inkább visz-
szavonulnak vagy megadják magukat, mint odavesz-
szenek egy érdektelen csetepatéban. Egy tekintélyes 
vezér kell nekik, hogy ezt megakadályozza. 
    
Lisalotte Lisalotte Lisalotte Lisalotte von Brandenburg, porosz kém: von Brandenburg, porosz kém: von Brandenburg, porosz kém: von Brandenburg, porosz kém: Lövész 
3+2; VO 15/17 (posztó, vítőr, Ügy, [ló]); Tám +5/+5 
pisztoly 1d10+ [újratöltés 1/2 kör] vagy +7 pisztoly 
1d10+ [újratöltés 1 kör] vagy +5 rapír 1d6+2; Specz 
Lovaglás +5; +5/+3/+3; V 14; két pisztoly, vítőr, 
rapír, 20 lőszer, úti térkép, kulacs, legyező, ajánlóle-

 

1. 

2. 
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vél Conrad diVeri vívómestertől, kereszt, egy 
palaczk tokaji (3 korty), szentírás, olasz 
balladáskönyv, 1 at, 12 et, 10 at értéklevél. 
Hp 18 
 
KatonákKatonákKatonákKatonák ( ( ( (5555)))): : : : Katona 1; VO 11/13 (zubbony, [ló]); Tám 
+2 alabárd 1d10 [+2 HM] vagy +2 muskéta 1d10+ [újra-
töltés 1½kör]; Specz sebzésátvitel; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 1  1  5 
 2  9 
    

Az oberammsbundiak: Az oberammsbundiak: Az oberammsbundiak: Az oberammsbundiak: Az Amms felső völgyei-
ből jött rablónemzetségek tagjai, akikhez vala-

hogy eljutott a móka híre, és úgy döntöttek, nekik is 
kijár a jóból. Csak a támadás másnapján lépnek 
akczióba, de ezután amerre vélik, arra követik a leve-
let vagy hordozóit, és egészen Ammertalig elmerész-
kednek, hogy megkaparintsák. Első találkozáskor egy 
ötfős küldöttségük nagy magabiztossággal követeli 
átadásra a zsákmányt – és ebben az önhitt állapotban 
egy kisebb erődemonstrácziótól is úgy meglepődnek, 
hogy visszahőkölnek szándékuktól. Másodszor azon-
ban konczentrált, jól megtervezett támadásra, vagy 
akár ostromra (pl. a Néma Barát fogadó vagy 
Fellkirchen esetén) is felkészülnek. Gyalogosak, de 
kiválóan ismerik az erdei rejtekutakat, ezért a vadon-
ban is úgy haladnak, mintha úton tennék. 
~Az oberammsbundiak főleg addig nagy legények, 
amíg nyeregben érzik magukat: egyébként nekik is 
el kell kezdeni dobálni a félelem elleni Kitartás men-
tődobásokat. Ha lehet, szívesebben ejtik foglyul, 
mint ölik meg ellenfeleiket. 
 
Az oberammsbundiakAz oberammsbundiakAz oberammsbundiakAz oberammsbundiak (20) (20) (20) (20): : : : Sz 1; VO 13 (bőrzeke); 
Tám +1 alabárd 1d10 [+2 HM] vagy +1 számszeríj* 
1d10 [újratöltés 1 kör]; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 3  6  9 
 7  1  1 
 5  9  5
 4  8  1
 5  7  5
 3  3  8
 4  9 
 

A rablók: A rablók: A rablók: A rablók: Az ő viselkedésük a legegyszerűbb. 
A jól végzett munka után vezetőjük, Rumpold 

Lammerschwanz kíséretében hazaindulnak, és az út 
menti kerülőkön másnapra meg is érkeznek tanyájuk-
ba, a hegyi tó őrtornyához (1009100910091009), ahol éppen 
Meluzina, a fellkircheni molnár lánya és Barthold, az 
óriásbagoly is tanyázik. Innen az ötödik napon to-
vábbállnak a Schwarzerhorn felé: ha a csapat eddig sem 
akadt a nyomukra, bottal üthetik, amit keresnek. 
~A rablók statisztikái a helyszínleírásnál olvashatók.  

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈ 

A dolgok menete 
Nap Rófusz Lisalotte Oberabd. 

1. Állóköveknél 
Fellkirchen 
felé 

– 

2. 
A Néma Barát 
fogadóba 

Ammertalban, 
katonák fellár-
mázása 

A gázlónál 

3. 
Katonákkal az 
úton 

Fellkirchenben, 
tájékozódás 

Fellkirchennél 

4. 
Fellkirchenben 
és a hegyi tónál A hegyi tónál A hegyi tónál 

5. V É G EV É G EV É G EV É G E 

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈ 

A táblázat a fő NJK-k mozgását mutatja, ha nem 
kerülnek kapcsolatba a játékos karakterekkel, és nincs 
okuk feltételezni, hogy az elveszett levél másmerre 
indult volna. Ha azonban a karakterektől vagy mások-
tól értesülnek a fejleményekről (Ammertalban gyor-
san terjednek a hírek), alkalmazkodnak a körülmé-
nyekhez és kihasználják az új lehetőségeket. Ha a 
karakterek az út mentén haladnak, nagyon könnyen 
Rófusz vagy Lisalotte csapatába botolhatnak. 
 

              
 

A vadonban 
 

zek a helyszínek játszhatnak jelen-
tősebb szerepet a kalandban. Itt 
nem kerülnek megismétlésre; csak 
az Elveszett levélElveszett levélElveszett levélElveszett levél kapcsán említés-
re méltó nyomokról és lehetséges 
helyzetekről, eseményekről esik 

szó. A legtöbb nyom Fellkirchen és a hegyi tó felé 
mutat – de ezeket meg kell találni. 
~Ha a csapat téves nyomokat követve vagy más 
okból letér a „járt útról”, a mesélő a környezetleírás 
révén éreztetheti ezt (a mellékutak többnyire lakat-
lan vidékek sötét és kusza erdőkkel). Ha nem veszik 
a lapot, az már legyen az ő dolguk – a levél nyomát 
elveszítik, de számukra új kaland kezdődik! 
 
0912091209120912 WulfWulfWulfWulf----tanya. tanya. tanya. tanya. A karakterek nappal az út kanya-
rulatától láthatják az erdők fölé emelkedő kéményfüs-
töt. Christian Egidius Wulf gazda az őrgróf adószedő-
inek és hivatalnokainak zaklatása miatt derekasan utálja 
ezt a társaságot, és csak akkor fogadja bizalmába a 
csapatot, ha ők is rühellik az úri módit. 
Fellkirchenben járva hallott valami környékbeli csavar-
gókról, de.nem figyelt oda a dolgokra, mert épp a 
mihaszna fiának keresett menyasszonyt. Wulf mosta-
nában igen jóban van az oberammsbundiakkal, és ha a 
karakterek kivívják a jóindulatát (pl. azzal, ha a levelet 
nem akarják Rófusz vagy az őrgróf kezére juttatni), 
menedéket és szövetségeseket szerezhet nekik. 

3. 

4. 
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0913 Fogadó a Néma Baráthoz.0913 Fogadó a Néma Baráthoz.0913 Fogadó a Néma Baráthoz.0913 Fogadó a Néma Baráthoz. Innen indult a 
postakocsi és a csapat a végzetes nap hajnalán. A 
fogadóban váltás lovakat és a postakocsi helyrehozá-
sához alkalmas embereket is találni (ami a levél 
kézrekerítésében nem túl hasznos), de a használható 
fegyveresek körét csak három katona képviseli. 
 
Katonák (Katonák (Katonák (Katonák (3333): ): ): ): Katona 1; VO 11/13 (zubbony, [ló]); Tám 
+2 alabárd 1d10 [+2 HM] vagy +2 muskéta 1d10+ [újra-
töltés 1½kör]; Specz sebzésátvitel; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 5  2  9 
    
1011 Állókövek. 1011 Állókövek. 1011 Állókövek. 1011 Állókövek. A kaland elején az ördögi jelekkel 
ékesített kövek egyikén kuporog Rófusz Blüchner, 
sétapálczájával tartva távol a kő körül acsargó farkaso-
kat. Ezek a bestiák kiéhezett, beteg megjelenésűek, és 
megtámadják, aki a titkos tanácsos segítségére sietne. 
 
Farkasok (3): Farkasok (3): Farkasok (3): Farkasok (3): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 harapás 1d6+1; 
Specz leterítés (harczi manőverrel), Nyomkeresés +3, 
Ugrás +3; +4/+2/+2; V 4. 
Hp 8  13  12 
 
1011 Szent Meinhard, az Erdész rendháza. 1011 Szent Meinhard, az Erdész rendháza. 1011 Szent Meinhard, az Erdész rendháza. 1011 Szent Meinhard, az Erdész rendháza. Ezt az 
erdei kápolnát látták a karakterek röviddel a gázló-
hoz érkeztük előtt. A barátok nem nyitnak ajtót, 
méghozzá annál kevésbé hajlanak a szóra, minél arro-
gánsabban kérik – de mindenféle eretneknek és 
ördögfiának elmondják a karaktereket. Csak az aláza-
tosság és a keresztényi türelem járhat sikerrel.  

A szerzetesek tudnak róla, hogy az 
Oberammsbund martalóczai mellett Fellkirchen felé 
is felütötte a fejét egy rablóbanda – és hogy „egy 
hatalmas halálmadár, bizonyosan az eleven 
Antichristus követe!” segíti őket.  

 

~A rendház körül – akár bebocsátást nyer a csapat, 
akár nem – biztonságos a pihenés. Csapatban lévő 
pap csak akkor meríthet innen varázslatokat, ha a 
szerzetesek bizalmát elnyeri. 
 
1110 Fellkirchen. 1110 Fellkirchen. 1110 Fellkirchen. 1110 Fellkirchen. A faluba már a karakterek előtt 
eljutott a rablótámadás híre, mert Lisalotte az egész 
helyet föllármázta, és rövid pihenés után éjnek évadján 
nekiindult Ammertalnak, hogy katonákat szerezzen. 
~Ha a csapat továbbindul, szinte biztosan keresztezik 
az útját. Hacsak nem rejtőznek el előle, Lisalotte a 
segítségüket kéri a rablótanya felszámolásában. Ha 
nem adják be a derekukat, a czinkosuknak hiszi őket. 
Ha felkeresik, Heinz Hofthaller bürgermeister szí-
vélyesen fogadja a karaktereket, és bőséges ebéddel 
kínálja őket. Néhány hete hallott híreket a falu körül 
dolgozó földművesektől és pásztoroktól, hogy gya-
nús alakokat láttak sündörögni az erdőben; de az 
itteniek közül senkit sem bántottak – hát jobbnak 
látták nem összetűzni velük („Az a szerencse, uram, 
hogy tőlünk már nincs ellopni.” – mondja az ezüsttál-
lal díszített asztalfőről). 
~Hofthallert a levél ügyénél sokkal jobban érdekli két 
lánya kiházasítása, és leginkább azért méri fel a karak-
tereket, hogy valamelyikük alkalmas lenne-e vőnek. 
Ha nagy hőstettet hajtanak végre a falu mellett, és a 
jelölt nem tűnik szegénynek, nyíltan fel is veti a 
lehetőséget – de addig is czélozgat rá. 
Godfried Hutz, a plébános nem sokat gondol a rab-
lókkal („A szegény bűnösök előbb-utóbb szomorú 
sorsra jutnak.”). Ha már környékbeli galibák, őt a 
molnár sorsa aggasztja – a jóember hívő keresztény, 
de amióta megözvegyült, a kisfia félős lett, a kamasz 
lánya meg elvadult, és csak az erdőben kóborol. 
Különösen vonzódik valami régi romhoz, ami a 
hegyek között áll egy tó közepén. 
~Hutz bármilyen egyházi személynek, aki szép szóval 
kéri és szükséget lát, odaadja a kápolna kulcsát, ahol 
varázslatokat nyerhet. Sőt, azt is elárulja, hogy a hegyi 
tavon túl egy elhagyott régi kápolna áll, amelynek a 
mondák különös bűvös erőt tulajdonítanak (1009100910091009). 
A postaállomáson három váltott lovat találni, de a 
postás, aki saját megszállottságának foglya, semmi 
hasznossal nem szolgálhat, csak óriás bogarakról és 
rémes összeesküvésekről szóló vad históriákkal. 
 
1110 Malom. 1110 Malom. 1110 Malom. 1110 Malom. A vízimalom jelenleg egyedüli lakója, a 
kis Hansi a házban rejtőzik, és addig nem nyit ajtót, 
amíg az idegenek meg nem győzik róla, hogy nem 
garaboncziások, és nem akarják bántani. Ha viszont 
beengedi őket, akkor már könnyű akár jó szóval, akár 
fenyegetéssel szóra bírni. Hansi abban reménykedik, 
hogy a malomba látogatók az inkvizícziótól vannak, s 
elviszik a nővérét, Meluzinát. Mint a legtöbb korabeli 
kisfiú, nem szereti a lányokat (mert „olyan furcsák”), 
és szerinte Meluzina boszorkány, aki egy nagy ördögi 
madáron ülve szokott repülni az erdő felett. Most 
éppen az emeleten, a szobájában van, és alszik. 
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~Hansi pont olyan félős és tanácstalan, néha meg 
pont olyan kegyetlen, mint a kisfiúk többsége. A 
karakterek elég könnyen rájöhetnek, hogy amit 
mond, az legalább félig képzelődés. Ha megrémítik 
(pl. azt hiszi, a karakterek is garaboncziások), tudja 
hogy apja melyik konyhaszekrényben tartja a meg-
töltött mordályát, és a következményeket fel nem 
mérve valami rettenetes felelőtlenséget csinálhat. 
Meluzina szobája belülről be van reteszelve, de az 
ajtó könnyen megadja magát. Meluzina azonban nem 
tartózkodik itt: a szűk kis zug egy szalmazsák és egy 
gyertya kivételével üres, az ablak félig nyitva áll, és 
könnyen kisüthető, hogy a lány az alatta álló ma-
lomkeréken lemászva elkóborolt. 

A sáros patak mentén, majd az erdőben vezető 
mezítlábas nyomok északnak vezetnek. Nehéz 
Nyomkereséssel meglelhető a kitérő egy környékbe-
li faodúhoz, ahová Meluzina a varázskönyvét, fordít-
va patkolt csizmáját [2] és a mesterétől kapott, 
ezüstlánczra fűzött szív alakú medált rejtette. Ha az 
eredmény csak közepes, a nyomok hamarosan csatla-
koznak a rablók nagyobb csapásához, amely 
Fellkirchent elkerülve, majd egy zúgó patakot kö-
vetve a hegyi tó felé megy. 
    
1111 Sárkány1111 Sárkány1111 Sárkány1111 Sárkány----kút és Lösbeckkút és Lösbeckkút és Lösbeckkút és Lösbeck----tanya. tanya. tanya. tanya. Mindkét hely 
erős mellékvágány, de ha a csapat összetalálkozik 
„Hantzli” Lösbeckkel, a fiaival vagy Martin Tetzzel 
(a tanyájukig látogatva, vagy belefutva a Sárkány-kút 
mellett állított rajtaütésükbe), egy szebb summáért 
könnyen feldobják a rivális rablóbandát: nekik is jobb, 
ha nem rontják a rendes üzletet. 
 
1209 Szénégetők. 1209 Szénégetők. 1209 Szénégetők. 1209 Szénégetők. Ezek a jóemberek több hasznos 
informáczióval szolgálhatnak: egyrészt több rablóban-
dáról, akiknek sokat látták a jövését-menését (1009, 1009, 1009, 1009, 
1111111111111111), másrészt az erdő fölött szálló „nagy kuvikról”, 
amin az egyik legény szerint egy fehérruhás boszor-
kány ült! 
 

              
 

A rablók tava (1009) 
 

rablók tava az a hely, ahová 
Rumpold Lammerschwanz és embe-
rei a postakocsiból elrabolt holmikat 
czipelték. A sziget közepén álló 
romos őrtorony (1009100910091009) állandóan 
őrzött, és a kaland csúcspontját – ha 

nem is feltétlenül lezárását – jelenti. Ezelőtt a hely-
szín előtt jó, ha a mesélő magában áttekinti, mi történt 
eddig a kalandban, és mely szereplők bukkanhatnak 
fel, hogy összekuszálják az eseményeket.  

Ha a karakterek nem késlekedtek túl sokat, va-
lószínűleg elsőként érnek ide, és ők választhatják 
meg, erőszakkal, csellel vagy szépszerével próbálják 
megkaparintani a levelet.  
~A rablóbanda és Rumpold Lammerschwanz a jól 
végzett munka örömére ivással, kártyával és danolással 
tölti idejét a lovagteremben, és csak két őrszem vigyáz 
a tó közepén álló szigetre, na meg az ő oldalukon 
kikötött ladikra. A karakterek helyzetét rajtuk kívül 
két, számukra láthatatlan tényező is nehezíti: az óriás-
harcsa, amely annál nagyobb eséllyel jön föl a tó mé-
lyéből, minél nagyobb kalamajka támad a vízben, 
valamint Meluzina, a molnár lánya Bartholddal, az 
óriásbagollyal. A rablók erőseknek érzik magukat 
vezérük és védelmezőik mellett, és igen magabiztosak: 
de ha valaki bebizonyítja, hogy ez nem védi meg őket, 
akkor könnyen inukba száll a bátorságuk, és ettől 
kezdve legfőbb dolguk a visszavonulás. 
 
~Meluzina barátainak és titkos szövetségeseinek 
tartja az erdei rablókat. Mivel még túl fiatal hozzá, 
hogy érzékelje a veszélyt, csetepaté esetén előbb a 
harcz befejezésére utasít mindenkit, majd ha ez nem 
segít, a rablók mellé áll. Barthold azonban két sérülés 
után szárnyra kap és elhagyja a tó környékét. 
 
~Rófusz és Lisalotte egyaránt a levél megszerzésére 
törekszik; csellel vagy erőszakkal, egymás mellett 
vagy egymás ellen. E találkozás idejére már bizonyá-
ra kialakult véleményük van a karakterekről, és 
ennek megfelelően sorolják be őket a barátok vagy 
ellenségek közé. Ha itt nem érik el könnyűszerrel a 
czéljukat, visszavonulnak és Fellkirchenben vagy 
máshol újra próbálkoznak. 
 
~ Az oberammsbundiaknak erősen fáj a foguk a 
levélre, de könnyebben egyeznek ki a rablókkal 
és/vagy a karakterekkel, mint hogy „az őrgróf ebeit” 
győzni hagyják. Szükség esetén megostromolják a 
tornyot (akár a rablók, akár a karakterek védik), de ha 
veszteségeket szenvednek, ők is elvonulnak – hogy 
később sokkal összeszedettebben támadjanak újra. 
 
Az elveszett levél históriája nagyon sokféle módon 
zárulhat, és akárki szerzi meg a végén, a csapat új 
ellenfelekre és szövetségesekre akadhat. A túlélők 
tovább folytatják mesterkedésüket Ammertalban és 
egész Helvécziában, és meglehet, útjuk újra meg újra 
keresztezni fogja a karakterekét. Mások az Amms 
völgyében és a hegyek között nyugszanak, s lehet, az 
ő sorsuk sem közömbös mindenkinek. 

Sokat ad a játékhoz, ha a karakterek hírnevet sze-
reznek maguknak, és tetteik híre lassan, de biztosan 
elterjed a köznép között is. Ebből a kalandból és 
környezetéből tuczatnyi új kalandszál, találkozás és 
kihívás sarjadhat – és a játékos társaságon múlik, hogy 
melyikből mi származik majd. ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ 
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IV. Filléres históriák 
 

Kényszerű házasság 
 

rückl városában jut a karakterek 
tudomására, hogy a vén és gonosz 
patikárius, Leopold Schwettler 
házasodni kíván, és ehhez egy szép 
leányt vásárolt magának. Vittoria 
del’ Roggia előkelő származású, de 

családja tetemes adósságot halmozott fel, és hogy 
legalább egy részétől megszabaduljanak, a lányukat 
áruba bocsátották. A portéka átvételére Brücklben, a 
Kakasgyík fogadóban kerül sor, hová Vittoriát öt 
„inas” – de inkább sehonnani gazficzkó – kísérte. 

Vittoria azonban nem csak mást szeret, hanem 
retteg is sorsától, mert úgy hírlik, a vén kecske 
Leopold mellett már több mátka is rejtélyes körül-
mények között halálát lelte. Ezért kétségbeesésében 
mit csinálna: szerelmes levelet ír az egyik, a fogadó 
ablakából meglátott karakternek, amelyben elbeszéli 
szomorú sorsát, és szerelmet vall a vitéz daliának – 
csak szabadulna, és egymáséi lehetnének már! 
 
A Kakasgyík fogadó A Kakasgyík fogadó A Kakasgyík fogadó A Kakasgyík fogadó zegzugos folyosókkal és apró 
szobákkal teli, régi építmény tele faragott fa díszít-
ményekkel, jókora fémvázákkal, és egykori tulajdo-
nosa, egy deák magiszter más hátrahagyott dolgaival.  

• Vittoria kulcsra zárt emeleti szobáját min-
dig egy olasz vigyázza, miközben a többiek 
lent az ivóban mulatoznak Leopold ki-
gyúrt, rosszarczú embereivel – leginkább a 
blattot verik vagy koczkáznak, és csak az 
nem csal, akinek elment az esze. Tíz-húsz 
perczenként az egyik mindig felnéz, hogy 
nincs-e valami gond, és időben váltják is 
egymást. A kulcs a lentiek egyikénél van. 

• A szobából egy kis ablak nyílik a fogadó sá-
ros hátsó udvarára, ahol a kocsiszín és egy 
mellékutczára nyíló kapu van: itt viszont 
ember ki nem férne. 

 
Olasz brávók (Carlo, Gianfranco, Luigi, Mario és Olasz brávók (Carlo, Gianfranco, Luigi, Mario és Olasz brávók (Carlo, Gianfranco, Luigi, Mario és Olasz brávók (Carlo, Gianfranco, Luigi, Mario és 
a szerencsés Luciano*): a szerencsés Luciano*): a szerencsés Luciano*): a szerencsés Luciano*): Fegyvermester 2+1; VO 14 
(plundra, Ügy); Tám +3 rapír 1d6+3 vagy +3 pisz-
toly* 1d10+2 [újratöltés 1 kör]; +4/+2/+2; V 2d6+1. 
Hp 8  17  16 

6 14 
 
Leopold emberei (Rundel, Zettler és Böhmer): Leopold emberei (Rundel, Zettler és Böhmer): Leopold emberei (Rundel, Zettler és Böhmer): Leopold emberei (Rundel, Zettler és Böhmer): 
Bajnok 2; VO 13 (kivert bőrvért); Tám +2 buzogány 
1d8; +4/+2/+2; V 2d6+2. 
Hp 16  11  23 
 
Ha a lányszöktetés nem sikerült a fogadóban, sike-
rülhet még Leopold Schwettler házábanLeopold Schwettler házábanLeopold Schwettler házábanLeopold Schwettler házában. Ez a 
gazdag, de igen kevés ízléssel megáldott épület a 

főtérről nyílik; egy belső udvarral, őrszobával, már-
vány díszlépcsővel ellátott polgárház.  

• Leopold patikája az árkádok alatt nyílik, de 
a kiszolgálást mostanság már a két mesterle-
gény, Patric Vlerot és Johann Betz végzi. 
Ezek ketten úgy szeretik egymást, hogy 
egyik a másiknak a szemét boldogan kitol-
ná. Mindketten tudnak róla, hogy valami 
titkos ajtó található itt. 

• Az alsó szinten laknak a cselédek, kiket 
Leopold és emberei czudarul tartanak; a 
mesterlegények, és hét verőlegény, akik a 
gazda sötétebb ügyeiben segédkeznek. 

• Az emelet renaissance stílusú szobáiban ta-
lálni az úr és a leendő úrnő szobáit, egy 
gazdag faburkolatú irodát (a patikába leme-
nő titkos járattal) meg pár kevésbé jelentős 
helységet. Az ablakok az utcza felől vas rá-
csokkal védettek; a másik oldalon meg a ház 
udvarára és a cselédszállás tetejére néznek. 

 
Leopold Schwettler: Leopold Schwettler: Leopold Schwettler: Leopold Schwettler: Sz 1+2; VO 12 (dús köpeny); 
Tám +3 nehéz bot 1d8+2; +4/+2/+2; V 4; gyűrűk 
(18 at), szépasszony flastroma, méreg (Nehéz, 3d6 
Hp/2d6 Hp). 
Hp 6 
 
Leopold emberei (Leopold emberei (Leopold emberei (Leopold emberei (Katz, Rödner, Wals és Katz, Rödner, Wals és Katz, Rödner, Wals és Katz, Rödner, Wals és 
Priester): Priester): Priester): Priester):     
Hp 21  15  13 
 12 
 
Harmadszor, ha a ház túl kemény dió, még ott van az 
esküvői menet vagy a templom – de azt a bátor tettet 
már fél Brückl szeme előtt kell véghezvinni! Igaz, 
ekkor a násznép már igen keveset gondol bármi lány-
szöktetéssel. Hanem ha Vittoriát ki nem mentik a 
nászéjszaka előtt: másnap őt nyakaszegetten, a vén 
kéjencz Leopoldot pedig tőrrel a szívében találják a 
hitvesi ágy előtt. 

¿À¿ ♥ ¿À¿ 
Ha Vittoria megszabadul csúfos rabságából, igen há-
lásnak mutatkozik megmentője felé, és járatosnak 
mindenféle szép úri játszadozásban – igaz, egy előkelő 
lányt rangja szerint jól tartani és minden jóval elhal-
mozni nem olcsó mulatság. Hanem az üzlet az üzlet 
és a szerelem az szerelem. Csak idő kérdése, hogy 
Vittoria megtudja, hogy igaz választottja, Leon 
Carlotto az Oberammsbund területén szolgál Olivio 
Belgrande zsoldoskompániájában; és néhány napra rá 
egy gyors ló hátán, kellő pénzzel és néhány szenti-
mentális értéktárggyal felszerelkezve a havasok felé 
veszi az útját –  minden jó ha a vége jó! 

¿À¿ ♥ ¿À¿ 
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Þ 
A meghiúsult mennyegző 
 

einz Hofthaller fellkircheni 
bürgermeister (1110111011101110) közvetítésével 
Ferdinand Flanzenreiter, a mészáros 
kér fel vitéz embereket, hogy lánya, 
Borbála esküvőjén az ünnepségnél 
díszőrséget és védelmet nyújtsanak. 

15-15 ezüstöt tud adni, ami 25-re emelkedik, ha valami 
bajt kell elhárítani. A megfelelő szerencsevadászok 
felkutatására cselédjét, a kedélyes Fritzleint küldi, ki a 
következők részletekkel tud szolgálni: 

• A menyasszony Flanzenreiter Borbála, 
szépséges barnahajú hajadon, egy galambnak 
sem tudna ártani (Sz 1, Hp 8, V16, Osonás 
+1, Rejtőzés +1). 

• A vőlegény Christian Gottlieb Wulf, zöld-
sárga ruhás parasztlegény a Wulf-tanyáról 
(0912091209120912), megtermett és jószívű, de még szin-
te gyerekember (Sz 1+1, Hp 5, furkósbot 
1d6+1, V10). Az após Christian Egidius 
Wulf, ősz, nyakas, harcsabajszú paraszt 
mordállyal (Sz 1+1; Hp 10); másik fia 
Lampert, két lánya pedig Gertrude és Inga. 
A Wulf-család a karakterek után, szekérrel 
érkezik Fellkirchenbe. 

• Borbála körül pár hete sötét ficzkók sündö-
rögtek, az erdőből követték tekintetökkel; 
az ammertali búcsúban pedig egyikük meg 
akarta környékezni. 

A Wulf-család Fellkirchenben Rudolf Uri kovácsnál 
száll meg; a Flanzenreiterek meg házukban készül-
nek a mennyegzőre, ami egy nagy, kétemeletes, 
tornáczos tanya a falu közepén. 
 
A rablók A rablók A rablók A rablók a hundsrückeni, Olivio Belgrande vezette 
zsoldoskompánia (0414041404140414) tagjai: Jean Grales, Lucien 
Vel, Otto Pentz és Leon Calvado. Most üli a 
rablólagziját az előbbi kalandból már ismert Vittoria 
del’ Roggia, és szerelme, Leon Carlotto. A rablók 
tervei szerint a Borbáláért kapott váltság lesz a jegy-
ajándékuk, és ehhez mást sem kell tenniük, mint a 
lányt elragadni és hetedhét határon át 
Hundsrückenbe, az Oberammsbund eldugott sarkába 
hurczolni. Gyors lovakkal vannak felszerelve, és a 
következő tervet eszelték ki: 

• Az Ammertali búcsúba menvén megszálltak 
Jozef Schinkelmeyer postamesternél, majd 
visszafelé is betértek, de csak egy italra. A 
két alkalommal alaposan kikémlelték a falut 
és a Flanzenreiterek tanyáját. 

• Czéljuk Borbálát a házba betörvén vagy lóról 
elragadni, Hundsrückenbe vinni és érte a 
megrendelőtől váltságot kérni. Hogy ez 
könnyebben menjen, a megfelelő este előtti 
nap a faluba beosonó Jean Grales altatóval 
fűszerezi meg a Flanzenreiteréknél felszol-
gált bort. Ha hiba esik a terven, Otto Pentz 
hangos ramazurit csap a falu egyik végében, 
hogy a menekülőkről a figyelmet elterelje. 

• Ha a lányt elrabolják, Christian Egidius 
Wulf mindenképpen a keresésére indul; 
Gottlieb fia viszont túl gyáva ehhez. 

 
Rablók (Rablók (Rablók (Rablók (Jean Grales, Lucien Jean Grales, Lucien Jean Grales, Lucien Jean Grales, Lucien VelVelVelVel, Otto Pentz és , Otto Pentz és , Otto Pentz és , Otto Pentz és 
Leon CalvadoLeon CalvadoLeon CalvadoLeon Calvado): ): ): ): Sz 1+1; VO 13 (malaczlopó köpeny, 
Ügy); Tám +2 szablya 1d6+1 vagy alabárd* 1d10+1 
vagy pisztoly** 1d10+; +3/+1/+1; V 3d6; álarcz, kár-
tyák. 
Hp 8  8**  7
 7* 
 
Vittoria del’ Roggia: Vittoria del’ Roggia: Vittoria del’ Roggia: Vittoria del’ Roggia: Vagabund 2+1; VO 13 (bro-
kátok, Ügy); Tám +2 tőr 1d4+1 + méreg (Közepes, 
2d6 Hp/2d6 Hp) [+1d6] vagy +2 pisztoly 1d10+ 
[+1d6]; Specz Kezdeményezés +5, orvtámadás +1d6, 
Hallgatózás +3, Lovaglás +3, Méregkeverés +3, 
Zsebmetszés +3; +2/+4/+2; V 12; tükör, pirosító, 
“Petrarca versei”, illatszer, legyező, méreg, 17 et. 
Hp 15 
 
Leon Carlotto: Leon Carlotto: Leon Carlotto: Leon Carlotto: Huszár 1+2; VO 14 (mente, Ügy); 
Tám +3[/+3] szablya 1d6+2; Spec lóról két támadás; 
+4/+2/+2; V 14; rószafüzér, szíve fölött viselt sze-
relmes level, pecsétgyűrű, 14 et. 
Hp 11 
 
Ha gaztettük sikerrel jár, a leányrablók az országutat 
elkerülvén az erdőben térnek az Oberammsbund 
felé, majd a völgyet elzáró Lápveszejtőnél (0812081208120812) 
felrúgtatnak a hegyekbe. Innen sziklaösvényeken és 
alpesi legelőkön át Oberwürstlalm érintésével térnek 
haza Hundsrückenbe. Az üldözést    egymás elleni 
csoportos kezdeményezésdobásokkal lehet levezetni. 
A sikertől vagy kudarcztól függően nő vagy csök-
ken a távolság a két fél között. Figyelembe kell 
venni a lovak és az emberek kifáradását, és azt, hogy 
Borbála el tud-e szökni fogvatartóitól (erre minden 
éjjel 1:6 esélye van). 

Hundsrückenben a karaktereknek már egy fel-
készült és jól felszerelt zsoldoskompánia táborával 
kell szembenézniük – és itt Vittoriával, Leonnal és 
Olivio Belgrande kapitánnyal szemben az éles ész és 
a sebesen pörgő nyelv többet ér, mint megannyi 
kard. ♥ ♥ ♥ 
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Piaczi portéka 
 

mmertalban és Brücklben is piaczot 
tartanak vasárnaponként, és a két 
városka közötti torzsalkodás fő oka 
is az, hogy melyiküknek mire és 
mikor van joga vásárhelyet adni. Az 
biztos, hogy Brücklben van a fő 

marhavásár, de inkább Ammertalba tartanak a ritka 
holmit kínálók. Közönséges vásárfiát mindenhol lehet 
kapni: az alábbiakban az érdekesebb árusok sora kö-
vetkezik. Ha a karakterek vásárba érkeznek, a nevek 
melletti zárójelbe tett skála alapján 1d6 dobás segítsé-
gével ellenőrizzük, hogy az adott árus éppen hol 
tartózkodik, majd ebből állítsuk össze a piaczi kínála-
tot. Pl. az (1–3:A, 4–5:B, 6:M) azt jelenti, hogy az 
árus 1–3 közötti dobásnál Ammertalban, 4–5-nél 
Brücklben árul, 6-nál pedig Máshol tartózkodik. 
 
Elias HugenbeckElias HugenbeckElias HugenbeckElias Hugenbeck    (1(1(1(1––––2222:A, :A, :A, :A, 3333––––5:B, 6:M):5:B, 6:M):5:B, 6:M):5:B, 6:M): Pamfletek 
(2 et) és könyvek (1 at, 3 at), egyszerre 5-6 fajta. A 
ponyva alól árulja „A Lakatoldó Csontváz” kéziratát 
(4 at, igazi bibliofil csemege a Csontkulcs varázslat-
tal) – egy régi szekreterből szerezte, és lehet, hogy 
„ahol egy érdekesség volt, ott van több is.” 
 
Erényes Szent Beáta NővéreiErényes Szent Beáta NővéreiErényes Szent Beáta NővéreiErényes Szent Beáta Nővérei    (1(1(1(1––––3333:A, :A, :A, :A, 4444:B, :B, :B, :B, 5555––––
6:M)6:M)6:M)6:M):::: Ezek a jámbor apáczák zárdájukból (1210121012101210) 
keresik fel a piaczot. Szentképek, gyertyák, szen-
teltvíz, gyógyító gyümölcsök (pomeráncz 1 at, 3 db, 
1d3 Hp), búcsúczédula (20, ünnepnapokon 15 at, 
1d3+2 Virtus). 
 
Dr. Benedicto BessaniDr. Benedicto BessaniDr. Benedicto BessaniDr. Benedicto Bessani (1(1(1(1––––3333:A, :A, :A, :A, 4444––––5:B, 6:M)5:B, 6:M)5:B, 6:M)5:B, 6:M): Kis 
kocsijáról flastromokat, porokat és párákat árul. 
„Vegyetek ím, nem bánja meg, ki vesz, Ily alkalom 
még nem volt és nem is lesz!” “Az emberek javára 
fáradék, S im, itt van a dicső eredmény: Ez az 
edényke élet-elixir, melytől megifjul a beteg, vén. 
Ezt szedik, kik álmokat keresnek! Ez Poroszföld 
köszvényvászna! Ez a szépasszonyok titkos tudomá-
nya!” 

• Förgeteges tubák (6 at, 1 db). 
• Altató por (3 at, 3 db). 
• Szépasszony flastroma (3 at, 1 db). 
• Köszvényvászon (15 et, 6 db). 
• Frissítő tonik (1 at, 5 db): „Álmot elűzi, 

erőt visszaadja, elmét serkenti! Csak egy 
arany – de tíz ezüstért is odaadom!” 

• Rézinga (4 at): „Ez méri a rejtett kutat! Ez 
méri a titkos utat! Aranyat és mást megmu-
tat! Erre! Erre!” 

• Aranykeretű tükör (4 at): „Aki szép, ebben 
még szebb! Aki rút, megszépül!” 

• Boszorkánykenőcs (5 at, 2 db): csak pult 
alól, annak aki erre fogékonynak tűnik. 

 
Ludwig Kasimir Hechst, planétás (Ludwig Kasimir Hechst, planétás (Ludwig Kasimir Hechst, planétás (Ludwig Kasimir Hechst, planétás (1111––––2222:A, :A, :A, :A, 3333––––5:B, 5:B, 5:B, 5:B, 
6:M6:M6:M6:M): ): ): ): Egy papagájjal húzatja ki az asztrológiai kár-

tyát egy dobozból, miből jóslatot mond (5 vagy 15 
et). A jóslatok czirkalmas nyelven előadott, 
nagyívűnek ható kitalácziók. 
 
Umberto Grosso, banküzér (Umberto Grosso, banküzér (Umberto Grosso, banküzér (Umberto Grosso, banküzér (1111––––4444:A, :A, :A, :A, 5555––––6:M6:M6:M6:M): ): ): ): a 
brückli Gebrüder Lehmann ügynöke, ki lejárt és 
behajtásra váró váltókat árul jelentős diszkonttal, 
vagy a bank saját 5 és 10 at czímletű hitelleveleit 
vesztegeti. 
 
Jan RössnerJan RössnerJan RössnerJan Rössner, poráros (, poráros (, poráros (, poráros (1111––––2222::::A, A, A, A, 3333––––4444:B, :B, :B, :B, 5555––––6:M6:M6:M6:M)))):::: Ként, 
szenet és sallétromot, lőport meg hasonlókat árul. 
Lepkeport keres, és ismer is egy helyet a vadonban, 
hol óriáslepkéket találni. 

• Lőpor (15 et): egy szaruval 
• Golyóbis és por (5 et): staniczliban 
• Papiros csattantyú (2 et) 

 
Margéla néMargéla néMargéla néMargéla néne (ne (ne (ne (1111––––3333:A, :A, :A, :A, 4444––––5:B, 6:M5:B, 6:M5:B, 6:M5:B, 6:M): ): ): ): Ez a rút bo-
szorkány (1207120712071207) elrabolt gyermekek véréből készít 
erőtonikot. 

• Erőtonik (1 at): vasízű és vörhenyes színű lé 
befőttesüvegekben, 15-ös Erőt ad 1d3 órára, 
de 2 Virtus is elvész vele.    

 
Martin Tetz (Martin Tetz (Martin Tetz (Martin Tetz (1111––––2222:A, :A, :A, :A, 3333––––5555:B, 6:M:B, 6:M:B, 6:M:B, 6:M): ): ): ): Minden hájjal 
megkent gazficzkó; rendesen a Lösbeck-tanya né-
hány marháját árulja, de ha szerencsevadász kinézetű 
embereket lát, megpróbálja elsózni nekik a „Sárkány-
kút” térképét (1111111111111111), majd ott a balfáczánokat gazdá-
jával és annak fiaival csapdába csalja és kifosztja. 
 

              
 

A spanyol inkvizíczió 
 

enki sem számít a spanyol 
inkvizíczióra! Ez a kis csapat ne-
mes hispán azért jött a spanyol 
Hollandiából Helvécziába, mert 
temérdek hírét hallották az erre 
dívó ördöngősségnek, istentelen-

ségnek és a Calvinismus szüntelen terjedésének. 
Bátran, faluról falura utazva keresik a rosszat, hogy 
felette a hit és a jezsuitáktól tanult furfang segedel-
mével diadalt arathassanak. A közönséges bűnökkel, 
ha nem kirívóak, nem sokat törődnek: nekik nem 
tyúktolvajokkal és haramiákkal, hanem az Anya-
szentegyház esküdt ellenségeivel van dolguk – kiket 
le kell győzni vagy jó útra kell téríteni! 

Salvador atya éltes, sokat próbált férfiú, a csapat 
vezetője és lelki támasza. Természete óvatos, és ami-
kor csak lehet, megfontolt cselekvésre inti 
tapasztaltlanabb és lobbanékonyabb pártfogoltjait. 
Diego García, Juan Carlos Felipe és Rodrigo 
Salvatore de Francisco még fiatal legények, ezért 
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vérük is hevesebb. Ha nem katonáskodással, akkor 
széptevéssel, imádkozással és danolással töltik idejüket. 

A spanyol inkvizíczió több módon is feltűnhet 
az Ammertalban játszódó kalandokban: ha csekély 
számú karakter vállalkozik valami veszélyes hőstett-
re, megbízható szövetségesekké válhatnak; ha a ka-
rakterek fogságba vagy nagy bajba kerülnek, akár 
megmentőkké is (csak túlzásba ne vigyük). De ha a 
csapat rossz útra téved, kíméletlen ellenfelek. Épp-
oly körültekintően terveznek, mint a legtapasztal-
tabb kalandozók, és sokkal kevésbé hiszékenyek, 
mint mutatják magukat – bár ha czéljaik eléréséhez 
ez tűnik helyesnek, eljátsszák ezt a szerepet is, hogy 
elaltassák az elvetemültek figyelmét. 
 
Salvador Mescalente:Salvador Mescalente:Salvador Mescalente:Salvador Mescalente: Pap 3+1; VO 13 (köpeny, 
Ügy); Tám +3 bot 1d6+1; Spec ¼ jövedelmet hispán 
módira, gyógyítás, ördögűzés, Etikett +4, 
Konczentráció +4, Lovaglás +4, Teológia +4; 
+4/+2/+4 (+2 félelem és kísértés ellen); V 16; spa-
nyolgallér, posztóruha, köpönyeg, tollas kalpag, 
Biblia, aranykereszt (6 at), szenteltvíz*3, illatszer, 
hajkölni, fésű, gyertya*3, fáklya*2, kalapács és sze-
gek. TP: 6633/12000 
Varázslatok: 2+1/1; 1: Áldás (szorult helyzetben +1 
minden próbadobásra vagy harczban +2 sebzés), Mér-
tékletes Móres (2+1. szintű, egy harczig vagy lerak-
ván és három ütésig), Az Enyhítő Balzsam (1d6+1 
Hp, káros varázslatok megszüntetése), 2: gyógyítás 
Hp 20 
 
Diego García, Juan Carlos Diego García, Juan Carlos Diego García, Juan Carlos Diego García, Juan Carlos Felipe*, Rodrigo Felipe*, Rodrigo Felipe*, Rodrigo Felipe*, Rodrigo 
Salvatore de Francisco**:Salvatore de Francisco**:Salvatore de Francisco**:Salvatore de Francisco**: Fegyvermester 2+2; VO 
15 (Ügy, plundra); Tám +4 rapír 1d6+4 vagy +4 
pisztoly* 1d10+ vagy +4 gránát** 2d6+; Specz Etikett 
+4, Előadás +4, Lovaglás +4, Megfigyelés +4; 
+5/+3/+3; V 12, 14, 20; plundra, spanyolgallér, köpö-
nyeg, tollas kalpag, rózsafüzér, lőporos szaru, 
koczka, élelem*2, lámpás, olaj*3, kötél, szappan és 
más pipere, szerelmes versek, 2*gránát. TP: 4011, 
3911, 4411 
Hp 15 
 22 
 15 
    

              
 

Don Mirákulum 
 

ég egy hispániai úr, de a rosszabb 
fajtából: ez az ünnepélyes fekete 
ruhájú hidalgó a mágia mestere. A 
gaz Don Mirákulum a salamancai és 
cordóbai egyetemeken tanult, és 
különös vonzalommal fordul a tűz 

mindenféle manifesztácziója iránt. Több urat szolgál 
Helvéczián belül és kívül, de csak nagy dolgokba ártja 

magát – hol koczkázat és a haszon is busásan akad. 
Rendszeresen hordszéken utazik, kivéve ha magának 
is valami tennivalója van, mert lovasnak sem utolsó. 
Kísérője a rút arczú, sokat látott zsoldoskapitány és 
haramiavezér, Jerome Honoré d’Bastignac, és nyolcz 
kipróbált lator.  

Don Mirákulum két varázskönyvet is használ, 
de magánál mindig csak az egyiket tartja. Különösen 
szívesen használja emberrablásra a Világszép Ludmil-
la Elhozatala varázslatot, útjának elfedésére pedig a 
Pietro Scaraffa Időrágta Rejtekét. Ismer egy régi 
spanyol methodust, mivel egy sárkánytojást lehetne 
mélyen a földben elásni, és tűzgolyóvá bűvölni: ez 
egy várat a sarkából kifordítana és egy kisebb várost 
is megrendítene, ezért zsarolásnak vagy hadi tudo-
mánynak sem az utolsó. 
 
Don Mirákulum:Don Mirákulum:Don Mirákulum:Don Mirákulum: Deák 5+2; VO 17 (plundra, Ügy, 
vítőr); Tám +5 rapír 1d6+2; Spec 1/4 jövedelmet 
hispán módira, Etikett +7, Konczentráció +7, Lovag-
lás +7, Alkímia +7, Asztrológia +7, Botanika +7, 
Okkultizmus +7; +4/+4/+6 (+2 félelem és kísértés 
ellen); V 5; spanyolgallér, plundranadrág, tollas kal-
pag, illatszer, könyv: „Torquesade márki emlékira-
tai”, pomádé, fésű, 40 et, 8 at, varázskönyv „a” vagy 
„b”. TP: 28.400/30.000 
Mandragóra [4], aranykeretű tükör [4], kicserzett 
kutyabőr [4], rézinga [4], borostyánkő magvak [2], 
viaszkpecsét [4], csiszolt szemüveg [2], sírok pora + 
repkénykivonat [4], kakastojás faládikában [3], ólom-
vessző [4], kén-szurok-sallétrom golyóbis [3]. 
Varázslatok: 3+1/2+1/1; 1: Emilio Sciarelli Spektáku-
lumaa, Dr. Faustus Hordójaa, Dr. Mabuse 
Mesmerikus Delejezéseb, Narcissus Tükrea, Pietro 
Scaraffa Időrágta Rejtekea, A Varázslatos Gerelya*2, 
2: Ambrosius Gensfleisch Vizitációjab, A Bűbájos 
Hasonmása, Dr. Faustus Izzó Vetésea, Világszép 
Ludmilla Elhozatalab, Wolstand Kinetikus 
Tűzgolyójab, 3: Dr. Faustus Irtóztató Pajzsaa, 
Tűzgolyób 
Hp 33 
 
Jerome Honoré d’Bastignac:Jerome Honoré d’Bastignac:Jerome Honoré d’Bastignac:Jerome Honoré d’Bastignac: franczia Vagabund 
5+3; VO 18 (köpönyeg, Ügy, vítőr, franczia); Tám 
+6 szablya 1d6+3 vagy +6 számszeríj 1d10; Specz 
kezdeményezés +7, úti szerencse 1d3*+2; +5/+8/+5; 
V8; illatszer, könyvek: „Pfalzi Rémhistóriák”, 
„Bájtsengettyűk”, „Dr. Tarnowski Swináriuma”, 
pecsétgyűrű, pecsétviasz, toll és tinta, paróka, tollas 
kalpag, álarcz, tükör, zsebóra. 
Hp 32 
 
Latrok (8):Latrok (8):Latrok (8):Latrok (8): Vagabund 1+2; VO 15 (Ügy, bőrzeke, 
franczia); Tám +2 rapír 1d6+2 vagy pisztoly* 1d10+ 
[újratöltés 1 kör] vagy +2 gránát** 2d6+ [újratöltés 
1½kör]; Specz kezdeményezés +6, úti szerencse 
1d3*+2; +5/+3/+3; bőrzeke, álarcz, pálinka. 
Hp 5*  4*  4
 7  5**  6* 

6   5** 
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Jogi Függelék
 
This version of Ammertal és az OberammsbundAmmertal és az OberammsbundAmmertal és az OberammsbundAmmertal és az Oberammsbund    is done under version 
1.0a of the of the Open Game License, below, by permission of Wizards 
of the Coast, Inc.  
Notice of Open Game Content: Notice of Open Game Content: Notice of Open Game Content: Notice of Open Game Content: This product contains Open Game 
Content, as defined in the Open Game License, below. Open Game 
Content may only be Used under and in terms of the Open Game 
License. 
Designation of Open Game Content: Designation of Open Game Content: Designation of Open Game Content: Designation of Open Game Content: All text containing game rules 
and statistics within this book is hereby designated as Open Game 
Content, subject to the Product Identity designation below. 
Designation of Product IdDesignation of Product IdDesignation of Product IdDesignation of Product Identity: entity: entity: entity: The following items are hereby 
designated as Product Identity as provided in section 1(e) of the Open 
Game License: all artwork, illustrations and maps or other visual refer-
ences, plot elements, description of personalities, geographic features or 
areas, and all text not specifically designated as Open Game Content, or 
data derived from OGL licensed material. 
 
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is 
Copyright 2000 Wizards of 
the Coast, Inc. ("Wizards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: 1. Definitions: 1. Definitions: 1. Definitions: (a) "Contributors" means the copyright and/or trademark 
owners who have contributed Open Game Content; (b) "Derivative 
Material" means copyrighted material including derivative works and 
translations (including into other computer languages), potation, 
modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, 
compilation, abridgment or other form in which an existing work may 
be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d) "Open Game Content" means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the extent 
such content does not embody the Product Identity and is an 
enhancement over the prior art and any additional content clearly 
identified as Open Game Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, including translations and 
derivative works under copyright law, but specifically excludes Product 
Identity; (e) "Product Identity" means product and product line names, 
logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures; 
characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, 
incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other 
visual or audio representations; names and descriptions of characters, 
spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special 
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or 
supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and 
any other trademark or registered trademark clearly identified as 
Product identity by the owner of the Product Identity, and which 
specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means 
the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products 
contributed to the Open Game License by the Contributor; (g) "Use", 
"Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, 
translate and otherwise create Derivative Material of Open Game 
Content; (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this 
agreement.  
2. The License: 2. The License: 2. The License: 2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be 
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice 
to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to 
or subtracted from this License except as described by the License 
itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game 
Content distributed using this License.  

3. Offer and Acceptance: 3. Offer and Acceptance: 3. Offer and Acceptance: 3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You 
indicate Your acceptance of the terms of this License. 
4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-
free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, 
the Open Game Content. 
5. Representation of Authority to Contribute: 5. Representation of Authority to Contribute: 5. Representation of Authority to Contribute: 5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
contributing original material as Open Game Content, You represent 
that Your Contributions are Your original creation and/or You have 
sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
6. Notice of License Copyright: 6. Notice of License Copyright: 6. Notice of License Copyright: 6. Notice of License Copyright: You must update the COPY-
RIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of 
the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are 
copying, modifying or distributing, and You must add the title, the 
copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT 
NOTICE of any original Open Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product 
Identity, including as an indication as to compatibility, except as 
expressly licensed in another, independent Agreement with the owner 
of each element of that Product Identity. You agree not to indicate 
compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered 
Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content 
except as expressly licensed in another, independent Agreement with 
the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of 
any Product Identity in Open Game Content does not constitute a 
challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any 
Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title 
and interest in and to that Product Identity. 
8. Identification: 8. Identification: 8. Identification: 8. Identification: If you distribute Open Game Content You must 
clearly indicate which portions of the work that you are distributing are 
Open Game Content. 
9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version 
of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content 
originally distributed under any version of this License. 
10. Copy of this License: 10. Copy of this License: 10. Copy of this License: 10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License 
with every copy of the Open Game Content You Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: 11. Use of Contributor Credits: 11. Use of Contributor Credits: 11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the 
Open Game Content using the name of any Contributor unless You 
have written permission from the Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: 12. Inability to Comply: 12. Inability to Comply: 12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with 
any of the terms of this License with respect to some or all of the Open 
Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation 
then You may not Use any Open Game Material so affected. 
13. Termination: 13. Termination: 13. Termination: 13. Termination: This License will terminate automatically if You fail 
to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the 
termination of this License. 
14. Reformation: 14. Reformation: 14. Reformation: 14. Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 
necessary to make it enforceable. 
 
15. COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0a Open Game License v 1.0a Open Game License v 1.0a Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, 
Inc. 
System Reference Document System Reference Document System Reference Document System Reference Document Copyright 2003, Wizards of the Coast, 
Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on 
original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
Helvéczia Helvéczia Helvéczia Helvéczia Copyright 2013 by Lux Gábor. 
Helvéczia: Mesélői Almanach Helvéczia: Mesélői Almanach Helvéczia: Mesélői Almanach Helvéczia: Mesélői Almanach Copyright 2013 by Lux Gábor. All 
rights reserved.  
Ammertal és az OberammsbundAmmertal és az OberammsbundAmmertal és az OberammsbundAmmertal és az Oberammsbund Copyright 2013 by Lux Gábor. All 
rights reserved. 

 
ÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈ 
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ÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇâÇ 
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