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I. Az Aranylúd
igencsak megrémült, és úgy döntött: ha legközelebb
ilyen csúfság esik, segítségért fordul. És mit ad a
Gondviselés: nem sokkal később a fogadóban megszálló utazók ismét megérezték a sörben a sajátos
ammóniás mellékízt.

Háttér
mmertal egy sáros mellékutczájában
áll az Aranylúd fogadó (Gasthof zur
Goldene Ganz). Néhány éve, hogy
új tulajdonosa, a morvaországi Karol
Votocky a háborúkból leszerelve
elvette az előző tulajdonos özvegyét,
és a leromlott ivóból ismét utazóknak való 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 elsőosztályú ülnök,
Ambrosius Fortunatus von Kahlberg polgármester
második embere is itt tartja esti asztaltársaságát.
Csakhogy az Aranylúdban nemrégiben furcsa
dolgok történtek: többször már, hogy kivilágos virradatig szólt a duhaj mulatozás, máskor pedig a városbéli asztalosoknak kellett az összetörött lóczákat
és székeket megreparálni. Votocky rá sem rántott,
de mindenkinek megtiltotta, hogy nélküle lemerészkedjenek a hordókkal teli pinczébe; az egyetlen
kulccsomót azóta mindég magánál hordja.
Miután azonban legújabban Votocky több vendége panaszkodott a sör furcsa ízére, a jeles fogadós

A megrontott hordó
incs ezen mit szépíteni: a karakterek hugyos sört ittak. Előkerülvén Votocky nem is rest bevallani, hogy igen nagy bajban van, és
segítségre lehet szüksége. Bár
minden este gondosan bezárja a
pincze ajtaját, mégis már több hordóját megfertezte
valami átkozott erő: és ami még rosszabb, a ház alól
időnként szörnyűséges hangokat hallani, és reggel
lemerészkedve bűzt érezni. Ha a karakterek kivizsgálnák a dolgot, ő éjjel bezárná őket a pinczébe: ha
pedig megtalálják a baj forrását, busás jutalomra számíthatnak.
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A pincze bolthajtásos, hűvös hely: kisebbnagyobb sörös és boros hordók hevernek egymáson.
Bizony néhánnyal csúfság történt; másoknál meg
enyhe kénkőszagot érezni. Az utczára csak egy
rácsos nyílás nyílik (ezen eresztik le a hordókat), de
az háborítatlan és igen erős: se ki, se be. Alaposabb
vizsgálatra hallani, hogy egy kőíves fal kong; titkos
nyitó mechanizmus, zár vagy bármi repedés azonban
nem találtatik.
Ha a karakterek itt töltik az éjjelt, sorban hallhatják ahogy megszólal a székesegyház harangja, az
elhaladó silbak pedig óbégatva inti a városiakat:
„Tizet ütött már az óra! Térjetek már nyugovóra!”
„Tizenegy lett már az óra! Békés álom szálljon
jóra!”
„Tizenkettő most az óra! Halgassatok igaz szóra!”
Csakhogy ahogy a harang megüti a tizenkettőt, a
pincze békéjének is vége szakad! Hangos dávoria,
macskanyávogás, muzsikálás és vonyítás keveréke
hallatszik, méghozzá a kőív mögűl: a kövön pedig
világító betűkkel egy baljós felirat rajzolódik ki:
„Amikor az óra tizenhármat kondúl
Ajtó ő helyébül rögvest ott kifordúl!”
Öt minuta, ennyit tart az egész: ekkor a fény kihúny,
és az éjszaka immár ismét nyugodalmas. A ki a kőív
és a pincze titkát meg akarja tudni, annak az óra rejtélyét kell megoldania: mert amíg az óra eltűnt fogaskerekeit helyükre nem illesztik és a szerkezet a tizenhármat el nem üti, az ajtón se ki, se be.

Teophilus Gansch órája
mmertalban ﬁatal és öreg egyként
emlékezik a tizenhármat ütő órára:
az ő harangtornyuk volt ilyen
szabálytalan, hogy néha tizenkettő
helyett tizenhármat kondult. Egykoron Teophilus Gansch, az őrült
órásmester szerkesztette, ki még sok más csodálatos
és rettenetes dolgot készített szerte Helvécziában; és
a templom szerzetesei végezték el kisebb javításait.
Így volt egészen mostanáig: de néhány hónapja már
nem hallani a tizenharmadikat.
Szent Aloysius, a Jámbor templomában többet is
megtudni a szerzetesektől (bár ezek a kövér, tohonya ﬁczkók igen semmirekellők). Csakugyan megjavították az órát: nemrégiben egy idegen járt itt, ki a
Szentszék követeként mutatkozott be, s miután az
óraszerkezetet helyére tette, a régi fogaskerekeket
elvitte magával. Ennél többet ők nem tudnak, sőt, az
illetőnek már a nevére sem emlékeznek, ha bemutatkozott is egyáltalán.
Az egyetlen szerzetes, ki az óraművekhez ért, a
toronyban lakó vén, siket Teobronius többet is segíthet, ha felkeresik. Elmondja, hogy az óramű ritka
és szabálytalan alkotás volt, kerekeibe pedig a
GANSCH feliratot ütötték. Régi legenda, hogy az
óraszerkezet titkos dolgokat nyithat meg a városban,
és nagy dolgoknak lehet a megjósolója annak, aki ért
hozzá. (Ő maga egy rejtett helyről tud, de csak
akkor árulja el, ha a kerekeket visszahozzák, és valakit méltónak talál bizalmára: az elfelejtett altemplom
az egyik harangjáték szavára nyílik, itt pedig egy
fából faragott szent szobrában megtanulható a Védelem a Nyilaktól és Hasonlóktól varázslat).

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ
II. A boszorkányos malom
Néha fekete lovaikon – miből három van az istállóba
kötve – nyargalásznak a vadonban, kifosztva az ártatlanokat vagy rémületesen kurjongatva.

A malom
i tudja, miféle úton jutnak el a
karakterek a Zwillingautól órányira
épült malomhoz, de a kerekek útja
végül ide vezet: alig néhány hete,
hogy a frissen épült masinériába
illesztették az ammertali óramű
darabjait. Azóta a malomnak csodahíre jár, mert bár
nagyon szépen őröl, liszt helyett olykor különös
dolgokat vet ki magából (1:6).
A malom közelről inkább kis erődnek tűnik: a
benne tanyázó népség meg az ördög czimborasága, kik
a borongós Wolkmarstal tartományból költöztek ide,
miután ott kitelt a becsületük. A betérőket pénzért
szívélyesen fogadják, de ha gyengéknek mutatkoznak,
éjjel a rejtekjáraton rájuk törnek és elveszejtik őket.

Furcsa portéka (1d20)
1–3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Fekete liszt
Bogáncs
Kén
Szén
Sallétrom
Rézpénzek
Rémálmok
Holtak
Molnár

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Szikra & üszök
Bolhák
Hamis arany
Vénítő kása
Döglött halak
Bagolytollak
Szamárüvöltés
Lappantyú
Békatündér

A molnár Götz Tatenbaum, egy egyszerű, de
kedélyes ﬁczkó; de a valódi ész a segédje, a sánta
Peter Schwartzer. Ez a szurtos képű gazember
garaboncziás és a Sátán komája: bocskoros sánta lába
medvetalp, egyenes beszédnek tűnő szívélyessége a
hazugság leple. Öt segéd sürgőlködik a malomban;
ezek mind a Szentháromság tagadói és kipróbált
gazemberek, ha nem is olyan megáltalkodottak, mint
vezéreik. Van aztán még egy fekete kandúr, Behemót: a garaboncziásnak kémlel, de ha kell, oson és öl.

2.Segédszállás.
3.Molnár.

Az ördöngősök ágyai és holmi-

ja; csekélységek.

Götz, a molnár szobája: vasalt ládájában
csekély 40 et, óramívű czinege, tokban rapír,
csipke kézelők, előkelő ruházat.

4.Malom.

Szűkös, alacsony járat vezet át két
szoba között, hol lisztes és gabonás zsákok tornyosulnak. Deszkaborítás alatt a szerkezet, és a
GANSCH névvel jelölt kerekek. De még ha a malom áll is: az egymásba ékelődött szerkezetből a
kerekeket kiszedni veszélyes dolog, mert a megszaladó gépezet az óvatlannak a kezét is leszedheti (álló
gépezetnél Közepes, egyébként Nehéz Zárnyitás
vagy Csapdák Eltávolítása, 2d6 Hp).

Götz Tatenbaum: Sz 1+2; VO 14 (bőrzeke, Ügy);
Tám +3 bunkósbot 1d6+2 vagy +3 számszeríj 1d10 [1
kör]; +4/+2/+2; V 2; kulccsomó, álarcz.
Hp
9
Peter Schwartzer: Vagabund 2+1**; VO 13 (bőrzeke, Ügy); Tám +2 bunkósbot 1d6+1 [+1d6] vagy +2
tőr 1d4+1 [+1d6]; Specz orvtámadás, Kezdeményezés
+4, varázslat, átok; +2/+4/+2; V 1; 17 at (hamis, egy
nap múlva kecskeganévá válik), kulccsomó, tubákos
szelencze, zacskó kecskegané, halotti gyertya, fordított feszület, álarcz.
Varázslatok (egyszeri): Lidérczfény (2 óra, veszélybe visz).
Átok: Reﬂex vagy a czélpont megsántul (-4 kezdeményezés és mozgásjellegű képzettségek, -2 Reﬂex
mentő, -1 támadás).
Hp
13

5.Rejtekszobák.
6.Pincze.

Rablóknak és más gonoszoknak
szánt vendéghajlékok: most nincs itt senki.

A nyirkos pincze vasajtaja odalent zárva
van, és másféle kulcs kell hozzá: egy koponyával
jelölt, mit egy kijáró tégla mögé rejtettek, s csak a
molnár meg a segédje ismeri. Harapó koponyacsapda
(Reﬂex, 1d6+3 Hp és fogva tart).
A pincze mélyén zsákok sorakoznak: tartalmuk
kénes föld, dohos hús, nyirkos liszt és egyben kísértő rémálmok (éjjelente Kitartás, 1d6+1 napig a karakter nem regenerálódik). Mellettük még három hoszszúkás láda is találtatik: megbilincselt holttestek fekszenek a sír földjében! It van még a molnár tarsolya
is: 30 et (papírczetli: „Fizetség gyanánt”), 3 at, hitellevél (Gebrüder Lehmann, 5 at és 15 at), egy palaczk
tokaji (1d6 Hp, egy óráig +1 sebzés).

Ördöngősök (5): Sz 1+1; VO 13 (bőrzeke, Ügy);
Tám +2 bunkósbot 1d6+1 vagy +2 rapír 1d6+1;
+3/+1/+1; V 1d6+3; álarcz, koczkák, röplap („A Háromság Hamisságáról”), egynél számszeríj is (*).
Hp
1
8*
3
3
1
Behemót, gyilkos kandúr: Sz 1+3; VO 14; Tám +4
karmok 1d4+3 [+2d6]; Spec orvtámadás, Egyensúlyozás
+4, Mászás +4, Osonás +4, Rejtőzés +4, Ugrás +4; V 1.
Hp
4
A malomról nem adatik részletes leírás, csak rövid
összefoglaló. A zárt ajtók kulcsát Götz és Peter
őrzi; ezeken szárnyas szívet formáló zár, valamint
pengecsapda (Reﬂex, 1d6 Hp) vagy a földön elrejtett
medvecsapda (Reﬂex, 2d4+2 Hp) találtatik.

1.Vendégszoba.

Ágyak és ládák az utazóknak,
sublót. Egy ruhásszekrény mögött szűk rejtekjárat nyílik egy galériára, majd a malomba.

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ
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III. A megátkozott pincze
A pincze bejárása

Fantom (1d6): Sz 2; VO 12; Tám +2 érintés 1d6 +
jégfélelem; Specz jégfélelem, immunis a hidegre;
+1/+3/+1; V 1d3.
Jégfélelem: Minden találat után -1 módosító dobásokra, -3-nál Kitartás, vagy elfut; ha erre nem képes,
szörnyethal.
Hp
8
5
6
10
11
11
5
11
13
10
13
11
11
11
9

belső borítón látható térkép metszetében, pontos felmérés helyett a
fő helyszínekre és a közöttük futó
összeköttetésekre
konczentrálva
ábrázolja az ördögjárta pinczerendszer hat szintjét. Valójában a
termek és lépcsők Ammertal alatt szétszórva találtatnak: a folyosók körjáratai úgy kapcsolódnak egymásba, hogy a térkép oldalát elhagyó folyosók egybeérnek. A kaland az Aranylúd (Gasthof zur
Goldene Gans) borospinczéjéből (1.
1.)
1. indul, rejtett
bejáratok azonban máshonnan is nyílnak:
7. A városháza alól,
alól a tömlöczből és felette a
tanácsnoki szobából;
9. Egy bedeszkázott kútból,
kútból mit egy hátsó udvarban találni;
10. A városfal egyik tornyából,
tornyából mit Ammertal
népe elhagyatottnak hisz, de mi valóságosan a
vakoló loggia rejteke;
15. Végezetül egy kis kertből a városfal melme llett,
lett honnan egy rejtekút Jean-Giraud Balchon
kriptájába vezet.
Amikor a csapat elsőként jut le a pinczébe –
ami nem könnyű mulatság – útjuk zavartalan lesz.
Ha azonban nekiállnak termeit sorban feltúrni s
őrzőit leöldösni, a föld alatti népség sem lesz rest:
csapdákat és őröket állít, ahol tud. Ezeknek kiötlése
a mesélő feladata, de álljon itt röviden egy véletlen
találkozási táblázat (a felsorolt számú ellenfélnél
többet a Pokol e helyen kiállítani nem fog).

Fekete barát (1d2): 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
17
16
17
17
15
Holttetem (1d6): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés
1d8+1 + fojtogatás; Specz fojtogatás, lassú; +4/+0/+2;
V 1d6.
Fojtogatás: Harczi manőver után körönként 1d8+1
Hp automatikus sebzés.
Lassú: Utolsóként cselekszik.
Hp
2
6
8
11
10
9
11
15
12
8
12
11
9
9
8

Véletlen találkozások
1d6
1
2
3
4
5
6

Találkozás
Csontváz
Fantom
Fekete barát
Holttetem
Ördög
Ördögkísértet

Ördög (1d3): Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 1d8+3;
Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 1d3.
Hp
22
9
13
19
10
10
19
20
20

(1d10)
(1d6)
(1d2)
(1d6)
(1d3)
(2d4)

Ördögkísértet (2
(2d4): Sz 1+1; VO 13; Tám +2 érintés 1d6+1; Specz bódító táncz, immunis a tűzre;
+1/+3/+1; V 1d3.
Bódító táncz: Legalább 6 kísértet gomolygását látva
Akaraterő, vagy bódulat.
Hp
3
4
4
2
4
9
4
3
5
6
7
5
4
6
4
5
4
3
9
8
4
8
8
3
9
2
2
9
8
3

Csontváz (1d10): Sz 1; VO 13; Tám +1 szablya 1d6;
+2/+0/+0; V 1d6.
Hp
1
5
6
5
1
3
8
6
1
4
3
3
7
1
1
8
8
5
3
2
1
2
7
1
6
5
6
3
3
2
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5.Kaszás verem.

Nyugatról egy kazán vasajtaja
fedi a titkos ajtót, mi egyben kémény kürtője,
ha alul begyújtottak (1:3). Kiegyenesített kaszák
állanak az alján, rajtuk fennakadva deákköpenyes alak
porladó teste. A kalpagos rémalak idegenek közelét
érezvén felköhög, s mielőtt összerogyna, orczáját
emeli: „A rejtek! Generálisom, megvan hát!” Álarcz,
ﬂaska tokaji (1d6 Hp, egy óráig +1 sebzés),
postabélyező (Ammertalból), szappan, tubákos
szelencze.
Ha valaki a verembe zuhan, 4d6+6 Hp-t sebződik. A vermet fedő csapóajtó egy csappantyú elfordításával könnyen felnyitható

A pincze mélyén

1.Az infernális hágcsó.

Iszamos, kormos falak
határolják a kopott grádicsot. Eldobott gyertyaés fáklyacsonkok, egy csontváz zöld ruhában, csatos
czipőben s parókában. Innen-onnan kaparászó hangok hallanak, s ki sokáig marad a helyen, azt a láthatatlan erő végigkarmolja (Tám +2, 1d3+1 Hp). A
falakon feketével és veressel írt ákombákomok és
krixkraxok olvashatók, ú.m.:
„A kruciﬁxumát!”
„Vége! Vége!”

„Nintsen tányér / Nints lakoma / Macska lába,
ördögkoma!”
„Hopsza Fritzi / Hopsza Mári / Hátra kell a /
Tsárdást járni.”

6.Baphomet szobra.

A jeles ördög vasvellás,
feketére kormosodott vasbálványa, előtte vasrostélyból 1:3 eséllyel füst gomolyog, nyakában lánczon
aranyfoglalatú, vörösen csillogó gránátkő tündököl
(45 at).
A rostély a vasvella elfordításával megnyílik, de
csak ha fölfelé fordítják: ellenkező esetben Baphomet
képe tüzet fúj (3d4 Hp, Reﬂex ½). A két másik
csapda a pokoli alak döfő villás nyelve (2d4 Hp,
Reﬂex elkerüli) és vasvillája (1d8+3 Hp, Reﬂex
elkerüli), mely három egyszerre aktiváltatik, ha a
követ megzavarják.
A gránátkő medál egy amulett, amelynek tompa
tüzében árnyak futkároznak: öt alkalommal 2d6
ördögkísértetet lehet vele idézni, de a czingár alakok
akkor is ki-kicziczáznak, mikor a kő hordozója alszik. Ha a kő kimerül, valami pokolbéli helyre kell
elvinni, hogy ott pár hét alatt feltöltődjék.

A felső titkos átjáró csak akkor húzódik félre,
ha a toronyóra tizenhármat üt; másrészt ördögnek,
vagy ördögként kinézőnek illedelmesen kitárul máskor is, és szintúgy megnyílik, ha valaki a 21.21.-ből
érkezik.
Aki a hosszú lépcsősoron háttal lefelé végigfut,
s lépését el nem véti (Reﬂex, Egyensúlyozás vagy
Ugrás jó lehet, balsiker esetén 1d6+1 Hp kábító sebzés), egy bakugrással azonmód az infernális hágcsó
alsó végin (21.
21.)
21. találja magát.

2.A fekete kút.

A grádicsnak egy fekete vizű
kútverem szélén vége szakad. Alján aranykereszt világít, mit a sötét rittyón keresztül is jól látni.
A kútba ereszkedőt holt kezek húzzák le, s ha tudják, megfojtják vagy a mélybe vonszolják. A kereszt
értéke magában 6 at, fénye pedig feltartva háromszor
ördögűzéshez hasonló hatású, a karakter szintjének
megfelelő erővel (Papoknál szint +2).

Ördögkísértetek (2d6): Sz 1+1; VO 13; Tám +2
érintés 1d6+1; Specz bódító táncz, immunis a tűzre;
+1/+3/+1; V 1d3.
Bódító táncz: Legalább 6 kísértet gomolygását látva
Akaraterő, vagy bódulat.
Hp
5
2
6
7
2
2
3
4
4
8
4
5
8
5
6
4
2
4
2
9

Kezek: Sz 4+1; VO 10; Tám +2/+2/+2/+2 karmos
kezek 1d4+1; +5/+3/+3; V 1d3.
Hp
27

3.Cziszterna.

Olajos víz, több hordónyi avas olaj.
Az alsó szintre vasajtókkal fedett ledobóakna
vezet; a falban vasfokok. Kormos kéznyomok mindenütt.
Az oldalsó kamrában szerszámok sorakoznak;
kormos üst és felhasogatott tűzifa, tőkébe állított
fejsze. A falon fordított kereszt. A fejsze magától
fát aprít, 1:3 eséllyel támad (Tám +3, sebzés 1d6+2).

7.A tánczoló rettenet.

Poros, pókhálós, ritkán
használt lépcsősor vezet föl egy boltozatos,
nyolcszögű terembe, honnan tovább egy befalazott
átjárón át megy tovább az út. A teremben hosszú
lánczokra verve egy négykarú csontváz kínlódik,
kinek belsejét apró pókok hada ette ki, selyemmel
töltvén meg a száradott testet (3d4 at). A csontváz,
ha ki nem merült éppen, rettentő tarantellát rop a
csipkedő pókoktól. Mögötte a falon varázs betűi,
mit csak az olvashat el, kit a pókméreg megőrjített: a
Tánczos Vigadalom igéi ezek.

4.Vaczok.

Nyirkos hálókamra, kályha, szerteszórt kártyalapok, zsinegről lógó, megkopasztott
és alaposan megrágott rothadó kacsa. Összeeszkábált
ágyból egy nagy dunyha alól fűrészelő hortyogást és
ütemes szuszogást hallani. Megböködve a lóbőrt
húzó láthatatlan erő elmegy tüzet rakni a cziszterna
melletti műhelybe („Igen, gazdám! Megyeg már!
Megyeg!”), vagy méltatlankodik. Sebezhetetlen, de
maga sem támad.

7

A lépcsősor a városfal egyik tornya alatti
pinczébe vezet: a város népe a tornyot elhagyatottnak hiszi, pedig ott titkon a vakoló összeesküvés
tartja összejöveteleit, éjjelenként 1:3 eséllyel. A hét
álarczos résztvevő mind tisztes városi polgár, kik
közül az egyik Karl Gauss első osztályú ülnök, a
polgármester segédje, a nagymester köpönyegébe
burkolózott vezetőjük pedig Karol Votocky, az
Aranylúd pörzsölt arczú korcsmárosa!
A loggiából rejtett ajtó vezet a felszínre. Egy
elfalazott oldalkamrában a konspiráció egy korábbi
tagja kuporog egy lóczán: háromszögű csákó,
koponyaarcz, gyűrű körzővel és szögmérővel.

Az átjárón túl – vagy egy jól elrejtett rejtekjáraton – az út a városháza tömlöczébe vezet (kémlelőlyuk és kijárat a porkoláb vaczkába), majd csigalépcsőn felhágva a tanácsnoki szoba mögötti kamrába:
ezt az utat Karl Gauss, az első osztályú ülnök jól
ismeri, Ambrosius Fortunatus von Kahlberg polgármester ellenben mit sem sejt róla.
Tánczoló csontváz: Sz 4+2*; VO 15; Tám
+3/+3/+3/+3 karmok 1d6+2; Specz pókáradat 3/nap;
+6/+4/+4; Virt 9.
Pókáradat: Akit az apró pókok elborítanak, Reﬂexet
kell dobnia (2d4 Hp + méreg, halluczinációk / 2d4
Hp).
Hp
29

Karol Votocky:
Votocky: cseh Vagabund 3+2; VO 14 (nehéz
gúnya, Ügy); Tám +4 kés 1d4+2 [+2d6] vagy +4
pisztoly 1d10+2+ [+2d6]; Specz orvtámadás, úti szerencse (kezdeményezésre felhasználja); +3/+5/+3; V
9; Alkímia +5, Hamisítás +5, Jelek Olvasása + 5,
Rejtőzés +5, Vakoló Tanok +5.
Álarcz, háromszögű csákó, arany medál (6 at), fekete
kesztyűk, pecsétviasz, tinta és penna, pergamen, 40
et, varázstekercs (Ördögi Harsona).
Hp
21

8.A báva bornyú.

Kibontott kövek mögött
tekergő lépcsősor vezet a mélybe. Krétaírás a
kormos falon: „A báva bornyú”. A lépcsősor végén
csepköves grottó nyílik; feketére rothadt bikabornyú
lebeg egy aranyfényű glóriában. A rettenet leﬀegő
pofával így szól:

„Én vagyok Bábel, a zűrzavaros és kevély!
Én vagyok Niniveh, a gazdag és buja!
Én vagyok Szodóma, a bűnös és rothadt!
Imádj, áldozz, és vedd, mi az én adományom!”

Vakolók (6): Sz 2; VO 12 (nehéz gúnya); Tám +2
bot 1d6 vagy +2 kard 1d6; +3/+1/+1; V 2d6; álarcz,
háromszögű csákó.
Hp
13
9
6
14
7
11

Ha áldozatot mutatnak be neki, akkor aranyat, tömjént vagy mirrhát hány (3d6 at értékben), és képes
megtanítani 1d3 véletlenszerű varázslatot (szint: 1–3:
1.; 4–5: 2.; 6: 3.). Mindez az ördöggel való
czimborálással ér fel! Ha megtámadják, Wolstand
Kinetikus Tűzgolyójával válaszol.

11.Kőfejtő.

Bikaborjú: Sz 6+3; VO 12; Tám +9 Wolstand Kinetikus Tűzgolyója 3d6, 2/3 kör; +8/+6/+8; V 0.
Hp
45

Szabálytalan, mély üreg. Mélyén
széthagyott szerszámok, egy beleborult csille.
A kőhalmok mögött rejtekjárat vezet a bányászbarakkokba: alacsony, aládúcolt mennyezet, szűk emeletes priccsek, megkövült ruhák halmai.

9.Az

12.Az áristom garádicsa.

elhagyott kút. Sekély, poshadt vizű
medencze egy bedeszkázott kút alatt. Fent
gazos udvar; Freiherr Rudolf von Thysse otthona.
Bujakórtól szétrothadó nemes és házvezetőnője, az
öreg Gretchen. A medencze alján csapóajtó, bukójárat a 3.-as
3. cziszternába.

A csigalépcső bejárata mellett vésett kőtábla: „Az áristom garádicsa. Le mén, fel nem mén.” Izzó szemek tűnnek el a
távolban, kunczogó hangok. A IV. szintre vezető
utat a felénél lépőköves csapda védi: a kőfokok lecsapódnak, és a csigalépcső spirális csúszdává alakul
(1d6+2 Hp sebzés, sikeres Reﬂex esetén csak kábító).
A lépcső csak egy nap elteltével járható ismét.

10.A

loggia. Pentákulummal vert vasajtó,
lánczos csengő. Lemezekből kalapált vasbetűkkel írott felirat:

13.A vízpróba.

Rácsokkal fedett kút; csörlővel
leereszthető, bilincsekkel fölszerelt ketrecz.
Szomorúan kuporgó, iszamos hajú, hosszú orrú alak
egy szál ágyékkötőben, Búvár Berthold (Sz 1; Hp 3):
„Ne! Ne büntess! Megmondom! Megmondom!” A
boldogtalan teljesen megháborodott, és hisztérikusan
ragaszkodik a ketreczhez. Ha kifaggatják, megtudhatni tőle, hogy „Jár erre a Gazda!”, „Mindig fölfelé!
Mindig csak fölfelé!”, „Zsákot hoz… zsákot visz!
Zsákot hoz… zsákot visz!”, „Egyszer mondta: vége a
konkurrencziának!”

„Alkotásit megfejtheti
Kit Krisztus hite nem terheli
Az ki jámbor, ezt megszegi
S őt az átok lánczra veri.”

Ha valaki felmutatja a vakolók gyűrűjét, annak az
ajtó feltárul: egyébiránt zárva van, s aki kinyitná, arra
lesújt a Pentákulum Átka (Akaraterő, az áldozatot
nehéz lánczok és súlyok taglózzák le, -4 minden
dobásra). Ki Krisztust megtagadja vagy eleve nem
hiszi, arra az átok ártalmatlan; a pentákulumot a
Nehéz Jelek Olvasása próba is felfejti, ha valaki megpróbálja.
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lés), mert a szűk bejáratok eltűnnek a kövek között.
Két szinten csillejáratok, lent kén telérei.

14.Az arcz.

Kőbe ágyazott arczkép. Elevennek
ható szemek követik a mellette elhaladót,
enigmatikus mosolyú ajakak. Ki tudja mire való ez.

15.

17.Szentély.

Szent Kamondus, a Strázsa kápolnája. Kicsiny oltár, gyertyák és száraz virágkoszorú, kicsiny aranykehely. Két papi ima érhető
el: Őriző Kard, A Virtus Pánczélvértje. A kehely
értéke 7 at. Az alacsony Virtusút megégeti (1d6
Hp), az igazán erényes kezében felemelve egy alkalommal szent fény erejével sújt le a gonoszra (4d6
Hp annak, ki látja, Kitartás ½ – embereken akkor
működik, ha virtusuk 3 alatti).

Kripta.

Ez a foszladozó drapériákkal berendezett hideg pincze Jean-Giraud Balchon
nyughelye. Rácsos rézajtók zárják le a lefelé vezető
lépcsőket (Zárnyitás); fölfelé egy hosszú lépcsősor
vezet, és a városfal mellett, egy zárt kis kertben ér a
felszínre.
Jean-Giraud üvegezett fedelű koporsójában
nyugszik; tagjai balzsamozottak, bajusza viaszkolt.
Ha beszéddel vagy másként megzavarják, vagy akár
túl sokáig szemlélik, derűs „Bonjour, mes amis! Villásreggeli!” kiáltással köszönti vendégeit, s Loisette,
valamint denevérrajok megidézésével folytatja a
fogadást.
A pincze egy sarkát spanyolfallal választották el:
budoár asztallal és tükörrel. Púder, paróka JeanGiraud bronz mellszobrán („Na de kéhem! A hajam!”
– szól a kiérdemesült büszt, ha megérintik), nyeles
csengettyű. Kis dobozban 6 gyűrű (1d6 at/db) és egy
melltű (2d4 at). Könyvek: „Borok, Melyeket Nem
Iszunk”, „Szűz Virányok”, „A Hispán Etiquette:
Összefoglaló". Gardrób, 3 előkelő és egy nagyúri
öltözék (30 at), naftalinszag. Elpusztult molyok: az
ódon szekrényt méreggel szórták tele (Kitartás, 2d6
Hp/2d6 Hp).

18.Gépterem.

A felvonó gépezetei. Denevérguanó halmai a rozsdás–patinás kerekek és
csigák
között;
olajoskanna,
lapátok,
pótfogaskerekek. A fém alkatrészekbe a „GANSCH”
betűket ütötték.

19.Nyirkos

folyosó. Megsüllyedt rézrostélyokkal fedett verem szeli ketté a rozsdás
csillejáratot; olajos kocsonya összegyűlt halma csöpög
a mélybe. A salétromos fal szinte könnyezik, hol a
kút (13.
13.)
13. vize átáztatta, és a kipúposodott téglákat
fadúczok tartják.

20.Építkezés.

Durván már kifaragott, de még
szabálytalan terem. A jókora kőhalmok mögül csákányok csengése és dal hallatszik: „Hejhó,

JeanJean-Giraud Balchon, vámpír: Sz 5+3**; VO 16;
Tám +9/+4 +1-es rapír 1d6+4; Specz földhöz szegző
tekintet, hipnotizmus, vérszívás, az éjszaka gyermekei; +7/+7/+7; V 3.
Púderes szelencze, amulett hajtinccsel („Loisette”,
megidézi régi szerelmének vízihulláját), zsebóra, úti
okmányok, meghívó „a bálba” Heiligengrau városába,
Claudio Montargis gróf üdvözlete „a kedves mesternek” („Cher Maitre”) Brücklshofból.
Földhöz szegző tekintet: Akaraterő vagy az áldozat
nem mozdulhat, könnyen hipnózisba esik, vagy vére
kiszívható (2d4 Egs).
Az éjszaka gyermekei: 1d3+1 denevérraj megidézése;
Reﬂex, kudarc esetén minden raj -2-t ad a próbadobásokra.
Hp
43

hejhó, víg dalt dalolni jó! Hejhó-hejhó-hejhó… hó…
hó… hó…” A csákányokat alacsony termetű árnyak

emelkedik, s rögvest a betolakodóknak esnek. A
sziklák között egy helyen kristálytelér húzódik:
kifejtve 3d6*5 at értékű.
Árnyéktörpék
Árnyéktörpék (7): Sz 1+3; VO 13; Tám +4 csákány
1d6+3; +5/+3/+3; V 2d6.
Hp
11
7
9
4
11
5
8

21.Az infernális hágcsó.

A bejáratnál kezdődő lépcsősor rövidebb alsó mása. Iszamos,
kormos falak, gyertya- és fáklyacsonkok. Innenonnan kaparászó hangok hallanak, s ki sokáig marad a
helyen, azt a láthatatlan erő végigkarmolja (Tám +2,
1d3+1 Hp). A falakon feketével és veressel írt ákombákomok és krixkraxok olvashatók, ú.m.:
„Az infernális hágcsó:

Loisette, vízihulla:
vízihulla: Sz 3+1; VO 13; Tám +4 karmok
1d8+1 + fojtogatás; Specz fojtogatás; +4/+2/+3; V 2.
Fojtogatás: Harczi manőver után körönként 2d6+1
Hp automatikus sebzés.
Hp
13

Ha látod, mit szemed követ
Közeledni felső követ
Hiába van menet s jövet
Rosszul fordulsz, el nem jöhet.”

16.Kürtő.

Felhagyott bánya. Csörlős-ellensúlyos
szerkezet ereszkedik alá a mélybe; sűrű denevérrajok csaponganak. Ha 4-nél több fő kászálódik
a szűk kasba, instabillá válik és billegni kezd (Reﬂex
vagy Egyensúlyozás, 4d6 Hp). Az oldalkamrákat
csak az pillantja meg, aki aktívan ﬁgyel (Megﬁgye-

Aki a hosszú lépcsősoron háttal felfelé végigfut, s
lépését el nem véti (Reﬂex, Egyensúlyozás vagy
Ugrás jó lehet, balsiker esetén 1d6+1 Hp kábító sebzés), egy bakugrással azonmód a hágcsó felső végin
(1.
1.)
1. találja magát.
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Gyermekpókok (9
(9): Sz 1-1; VO 9; Tám +0 harapás
1d4 + méreg (Kitartás, 1d6 Hp/1d6 Hp); -1/+1/-1; V
1d3.
Hp
2
6
6
2
5
5
7
5
2

22.„Fűtő”.

Ez a felirat olvasható a czirkalmas
veretekkel díszített megvasalt ajtón. Korom
és hamu kis halmai, állandó légvonat kavarja őket.

23.Kohó.

Fekete, kihűlt kohó; kívül-belül csupa
korom. Kampók és nyársak, szén halmai.
Vaskos kesztyűk és olajos kezeslábas (+2 mentő és -2
sebzés a tűztől, +3 VO, de nehézkes). A kohóból
ütemes dörgölődő hang hallatszik: egy kormos ujjú
kísértet sikálja a kürtő belsejét, s ha meglepik, rémültében sikolt, mire a kémény süvítve felszippantja.
Óvatosan közelítve sem közlékeny, mert ez a munka
utálatos egy mesterség!

26.„Höllenkeller”

– hirdeti a czirkalmas gót
felirat a kőíven, s a díszes, ámbár kormos
ajtóra más hirdetményeket is kiszegeztek:
„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!”
„Köpködni megengedett és javallott! Hitel nincs!”
„Elveszett macska! Fekete, hét élet, sátáni ter-

mészetű. Bárminő hírt fogad: Freiherr Adolphus
Ambrosius Zwandt, tulajdonos.”

24.Szárító.

Széles párkány fut körbe a verem
kerületén; egyik oldalán vasszűz, bent karóba
húzott koponyák és holtak porladoznak:
1. csatos csizma, átlyuggatott posztóruha, gyűrű
körzővel és szögmérővel
2. fekete csuhás alak
3. csontváz, csontja-húsa szikkadt, mint a kötél
4. rabló: testén átszúrva saját kardja, övén pisztoly és lőporos szaru.
Ha a karakterek nem óvatosan és a legnagyobb csendben kelnek át a termen, a koponyák felsikoltanak és
támadnak. 1:2 eséllyel a vasszűzből előcsoszog Reiner,
az összeférczelt Frankenstein, és megpróbálja a verembe vetni, akit ér (harczi manőver, 4d8 Hp). Reiner
igen erős, de az igazi báj legyőzheti: „Nem! Nem

Alant kaparás:

„Palacsintasütővel tilos a bemenet!”
Az ajtó melletti csengőt régen leszerelték és ellopták. Bentről 1:2 eséllyel zajos mulatozás hangjai hallatszanak, a pokolbéli atyaﬁak (2d6 ördög) verik az
asztalt és énekelnek:
„Korn-blumen-blau!
Ist der Himmel am herrlichen Rheine,
Korn-blumen-blau!
Sind die Augen der Frauen beim Weine,
Darum trinkt Rhein-Wein, Männer seid schlau!
Dann seid am Ende durch ihr
Korn-blumen-blau!”

Esetleg:
„Ich

bin schon seit Tagen verliebt in
Rosamunde,
Ich denke jede Stunde, Sie muß es erfahren,
Seh ich Ihre Lippen mit dem frohen Lachen,
Möchte ich alles machen, um Sie mal zu küssen!
Rosamunde! Schenk mir dein Herz und sag ja!
Rosamunde! Frag doch nicht erst die Mama!
Rosamunde! Glaub mir auch ich bin Dir treu,
denn zur Stunde Rosamunde,
ist mein Herz gerade noch frei!”

pusztíthatok el valamit, ami ilyen szép! Bocsássatok
meg!” – és a zord tetem a nyársakra veti magát.
Repülő koponyák (5): Sz 1; VO 16; Tám +1 harapás 1d4; Specz sikoly; +0/+2/+0; V: 1d3.
Sikoly: Kitartás vagy egyensúlyvesztés.
Hp
7
3
2
6
3

Reiner, a Frankenstein: Sz 3+3; VO 16; Tám +6
marok 1d8+4 és megragadás; Specz fojtogatás
2d6+4/kör, immunis a hidegre, a villámcsapás gyógyítja (+4-es tulajdonságok); +6/+4/+4; V 11.
Hp
22

Odabent az oszlopokkal felosztott térben füst terjeng a kecskelábú asztalok és padok felett; a falakon
trófeák és régi képek sorakoznak. Ónkupák mindenütt. A pult megett hatalmas hordók: Rheinwein,
Höllenbrau, Teufelsbitter, Skelettesweiß Hefetrüb.
Lezárt kis faliszekrényben 4 palaczk tokaji (1d6 Hp,
egy óráig +1 sebzés). Hátsó helységben konyha sütőrostéllyal és nyársakkal; oldalt alvófülke csipkés
ágytakaróval, ládikában mágneskő, aranyhúrú hegedű, rézinga, 11 at, 85 et, 10 rt, 3*hitellevél 10 at
(Rotschild und Söhne).
A pincze tulajdonosa Freiherr Adolphus
Ambrosius Zwandt von Niedersachsen: vörösruhás,
parókás, csatos czipős, kecskeszakállú ördög bodorított és pomádézott szőrrel. Szolgája Bruno
Schwartz, a csapos, egy elhízott, löttyedt testű, de
birkózásban jeles fekete bakördög, meg négy apró
ördögﬁóka, kik szaladozva hordják a kupákat és a
sülteket.

25.A gyermekpókok hágcsója.

Befalazott
kőív, fekete korom, szőr tépett csomói,
macskakaparásszerű írás:
„Felső ajtó nagyajtó

Alsó ajtó kisajtó
Felső hangja nagykondul
Alsó hangja … [olvashatatlan]”

Az ajtót csengő vagy harang szava tárja. A vaslétra
aknáját s egy oldalgrottót a gyermekpókok, aranyfénnyel derengő, négykezű és négylábú kárhozott
kisdedek járják. Hangjuk ocsmány, göcögő
kunczogás.
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megragadja és a Pokolba czibálja (három ellenpróba
+2-es erőséggel, legalább két siker szükséges).

Freiherr Adolphus a Pokol beleegyezésével és
hiteles engedélyével nyitotta meg pinczéjét: csakhogy az ördögsereg hogy-hogy rendre felszökött az
Aranylúdba, hogy inkább ott mulassa ki magát, és
ebül szerzett pénzét nem itt verte el. Ezért hát – és
irat igazolja ezt is! – busás hitelt adott Karol
Votockynak, hogy a földalatti kompániát kocsmájából kitiltsa. Esküszegés, hogy így is beengedi őket,
és hogy a fenti pinczében isszák le magukat!
Megjegyzés: Sem Freiherr Adolphus és segítői,
sem a mulatozó ördögök nem ellenségesek az idegenekkel, bár az utóbbiak szívesen provokálnak ki
valami kis csetepatét. Az ördögökön orvul rajtaütni,
őket leölni és kifosztani semmivel sem erényesebb
dolog, mint ezt békés polgárokkal megtenni!

28.Hamis kincs.

Talapzaton lakkozott láda áll,
réztáblán felirat: „Kincses szoba. Dicsőség a
kalandozó hősöknek!” A ládában, mint a Rettenetes
Ládaﬁa szerint, egy csupa késből és rugóból összeeszkábált paprikajancsi lapul, mi a láda felnyitóját
szívenszúrja (Reﬂex, 3d6 Hp), majd czintányéroz és
ocsmánymód kaczag.

29.A Pokol hátsó udvara.

Elhanyagolt, szemetes udvar egy bedeszkázott folyosón túl.
Zsémbes, zsörtölődő ördög, a formátlanná hízott
Fritz söpröget egy régi drótseprűvel, miközben
magában beszél.
Fritz, ördög: Sz 3+1; VO 13; Tám +4 vasvilla 1d8+3;
Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 4.
Hp
21

Freiherr Adolphus Ambrosius Zwandt von
Niedersachsen, meﬁ
meﬁsztó:
sztó: Párbajhős 4+2; VO 15;
Tám +6 rapír 1d6+2 [+2 harczi manőverekre] vagy +6
pisztoly 1d10+ és +6 kénes köpés 2d4; Specz kénes
köpés 1/3 kör, támadásbónusz átvihető VO-ra,
immunis a tűzre; +6/+6/+6; V 5; Értékbecslés +6,
Hamisítás +6, Koczkavetés +6, Lovaglás +6, Fegyverművesség +6, Utász +6.
Paróka, zsebóra, zacskó kén, golyóbis és por*9, tubákos szelencze, koczkák, könyv (Silvio Machiavelli:

30.Barlangcsarnok.

Jókora üreg a Föld mélyén. Mély kürtő a Pokolba, denevérek, sat.
(lásd 27.),
27. felfelé kanyargó párkány vezet. Nyirok és
moha mindenütt, zúgó, pislákoló óriás szentjánosbogarak (Sz 1+2, ártalmatlan). Óriás harangvirágok
bólogatnak a harmattól. Pora gyógyír (1d4 Hp),
nektárja bódító likőr, de ha megzavarják (Zsebmetszéssel elkerülhető), harangozik és felriasztja a különös ligetben szunnyadó galóczákat. Lezárt mauzóleumból („Heloise”) akna ereszkedik lefelé.

„Pontifex Maximus, avagy Mit Tennék Szent Péter
Trónusán”), 4 at, 35 et, 20 rt, kén-szurok-salétrom

golyóbis.
Varázslatok

(egyszeri):
Világszép
Ludmilla
Pörgetővarázslata (Reﬂex, 3 kör, szanaszét szórt
tárgyak +4 VO, +2 Reﬂex), Wolstand Kinetikus
Tűzgolyója (czélzás, 3d6 Hp).
Hp

Földönjáró galócza (5): Sz 1**; VO 10; Tám +1 ütés
1d4; Specz spórafelleg 1/3 nap; +0/+2/+0; V 1d6.
Spórafelleg: Kitartás, 2d6 Hp/1d6 Hp és
hallucinácziók, több galóczánál minden második után
-2 a mentődobásra.
Hp
5
2
1
3
1
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Bruno Schwartz: Sz 4+2; VO 15; Tám +6 vasvilla
1d8+3 vagy +6 birkózás 1d6+3 vagy +6 köpés 2d4;
Specz köpés 1/3 kör, immunis a tűzre; +6/+4/+4; V
3.
Hp
31

31.Oroszlános kút.

Három ágaskodó vasoroszlán torkából ered a csobogó víz. A talapzaton
latin jelmondat: „VIRTUTEM IN VIRTUTE”
(Erény a bátorságban). Ha valaki inna a vízből, az
oroszlánfő megelevenedik, ordít és vicsorog. Ki ettől
meg nem retten, az ihat, és 3d6 Hp-t valamint 1d3+1
Virtust nyer vissza, és maximális Hp-je is emelkedik
eggyel. Aki a vasszoborra rontana, annak nem lesz jó
dolga, mert mindhárom bestia támad. Az oroszlánok
nem hagyják el ezt a termet, de aki nem alacsony
Virtusú, annak megkegyelmeznek, és akinek Virtusa 21, azelé békésen leheverednek.

Ördögﬁ
Ördögﬁókák (4): Sz 1+1; VO 13; Tám +2 húsos
nyárs 1d4+1; Specz immunis a tűzre, Osonás +2,
Rejtőzés +2, Mászás +2; +3/+1/+1; V 1d3.
Hp
9
3
5
4
Ördögök (2d6): Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla
1d8+3; Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 1d3.
Hp
8
15
24
22
24
17
17
16
20
11
11
15

Vasoroszlánok (3): Sz 4+3; VO 17; Tám +2*+7
karom 1d6+3 és +7 harapás 1d8+3; +7/+5/+5; V 17.
Hp
33
35
33

27.Alvilági verem.

Kormos alagút, láb alatt
megnyíló verem (Reﬂex, 2d6 Hp). A mélyből süvítő hang, denevérek czikázása, távoli motyogás. A kanyargó kürtő elvész a Föld mélységeiben,
és aki nem mászik ki belőle, azt egy láthatatlan erő

32.Heloise kriptája.

Opálos fények és bájos
illatok lengik be ezt a kis csarnokot, hol
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Heloise nyugszik egy aranyozott szegélyű ólomkoporsóban. Festményen látni a leányt régimódi ruhájában, kis vámpír-fogakkal megáldott vörös ajakain
rejtelmes mosollyal. Felirat kacskaringós betükkel:
„Heloise: E drága gyermeket, kit az Ég be nem

A koporsóban nyugszik a teljes épségben megmaradt
test, s rajta 150 at értékű ékszer: hanem ha valaki
megzavarná vagy kifosztaná, azt az Ég és a Pokol
fogja egyszerre elátkozni.
Innen lépcsők vezetnek le a Pokolba, honnan
időnként zarándokok keresik fel ezt a szép helyet:
koszorúik ott száradnak a koporsó körül.

fogadhatott, a Pokolnak sem volt szíve elnyelni.
Itt van hát a kettő között a Végítélet óráig.”

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ

IV. A Pokol Kolostora

2. Pinczék.

Nitrózus, penészes falú boltozatos
pinczék, ahol a lámpások fénye összehúzódik, és
olykor veszettül tánczol – osonó léptek, és valaki
megpróbálja kilobbantani, majd kaczagva elfut (véletlen
találkozás esélye). Poros hordókban óbor; polczokon
sajthengerek (ízletes, de kukaczos: aki lenyeli, Kitartást
kell dobnia, vagy a férgek felfalják), zárt faliszekrényben 2 palaczk tokaji (1d6 Hp, egy óráig +1 sebzés).

élyen a föld alatt nyugszik a Pokol
Kolostora: sziklák által eltemetve,
amint azt a föld a gonosz útra tért
szerzetesekkel és minden kincsükkel
együtt elnyelte. A bejárást nem
sokan ismerik, mert titkos az: meglehet, a Pokol hátsó udvarából nyílik (29.
29.),
29. de ezt csak a
mesélő tudhatja! Az biztos, hogy a fekete barátok
gonoszsága továbbra is ott szendereg az ólompecsétekkel jelölt kapukon túl. Mindenképpen bizalmatlanok a zarándokokkal szemben, ha a Pokol patronálásának biztos jeleit fel nem mutatják, és ha nagy ribillió
támad, mindahányan elkeseredetten küzdenek, míg ki
nem lehelik gonosz lelküket. Vezetőjük a Pokol
Püspöke (*), aki csuha helyett foszladozó stólát és
mitrát visel, övén őrzi a zárt ajtók kulcsait, és három
varázslatot is ismer. A kolostorban minden véletlen
találkozás 1d3 szerzetessel történik; dobni szobánként
1:6-al vagy 1:3-al kell attól függően, hogy mennyire
zavarták fel a többieket.

3. „Lázár relikváriuma”.

Ez a felirat áll a
lepecsételt és kulcsra zárt ajtón. A koporsókkal
teli kriptát régóta nem háborgatták, és mindent
sallétromos pókháló borít. A belső kamrában derengő
arczu, szakállas kísértet tüsténkedik, kampókkal és
pengékkel tisztogatva a csontokat. Együgyű, de nem
gonosz lélek, ki a holtak nyugalmáért felel; de ha
feldühítik, érintése és lehelete mint a lepra.
Lázár: Sz 2+1**; VO 14; Tám +3 érintés 1d6 + lepra
(Kitartás); Specz falon átlépés, lebegés, 1d6 perczen
belül visszajár, leprás lehelet (Kitartás); +2/+4/+2; V11.
Hp
11

Fekete barátok (13): 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.
Varázslatok (a Pokol Püspöke): 0+1/0+1/0+1; 1: Az
Erény Köpönyege (magas Virtus illúziója), 2:
Ambrosius Genschﬂeisch Vizitácziója, 3: Pietro
Scaraﬀa Salétromos Pókhálója (8 kör, Reﬂex elvétésével bennragad, Kitartás v. 1d6 Hp/kör, égve 3d4).
Hp
8
17
14
17
9
14
15
8
16
21
18
16
24*

4. Kerengő.

A csillagos ég és a telihold látszik a
növényekkel és indákkal teli belső kert felett.
Aki a hold csúfondáros képébe tekint, megzavarodik
(-1 a következő dobásra); de aki az udvari kútban látná
tükörképét, Akaraterőt kell dobnia kísértés ellen,
vagy holdkóros lesz (ingerlékenység, sértés esetén
mentődobás vagy őrjöngés, csillapítható, de pihenésnél
újra jelentkezik). A növények között két gyilkos inda
tekeredik. A beugrókban álló szobrok csuhái alatt
szatírpofák; lábuk hasított pata. Megszólalnak, s szájukból százlábuak patakzanak (2d4 Hp, Reﬂex 1/2).
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; V1d6+6.
Hp
24
16

5. Dormitórium.

Ha fel nem zavarják őket,
nyolcz barát itt tartózkodik, míg a többi a
köreit rója. Priccsek, szekrény mögött rejtekjárat.

1. Fogadóterem.

Pókhálós-poros csarnok gótikus
csúcsívekkel és az oszlopokon faragott torzképekkel. A bejárat melletti medenczében szentségtelen
víz, a hívőknek olyan, mint a sav (1d6 Hp). A beugrókban nyugtalanító freskók; a keleti 1:6 mintha szemeivel követné az áthaladókat (egy barát lapul mögötte). A rejtekút egy oszlopfő elfordításával tárul föl.

6. Harangtorony.

Harangok bongása hallatszik a
toronyból, mit körbevesz a föld; felfelé lépvén
zsolozsmázás és Behemóthot dicsőítő énekszó foszlányai hallatszanak. A disszonáns hangokra megkergül,
akinek lelke gyenge (Akaraterő kísértés ellen), és
leveti magát (3d6 Hp). A harangok közül a legkisebb
ezüstből van a fekete kéreg alatt, értéke 35 at. A nagy
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Szív”), benne Istentagadó Szent Alberich szíve, mely
gonosz ereklye (Rútság és Ragya varázslatot hordja).

harang felirata szerint „Lélekharang”, és aki megüti,
végórája eljött (Kitartás, 1d6 órán belül, ha kibúvót
nem talál).

7.

Legyek raja (1d3+2): mint balra, de repül is.
Hp
7
20
7
12
8

Refektórium.

Hosszú asztalok és faragott
székek, zárt éléskamrában a rémült Georg
Opfer, a bűnös uzsoraszedő, akit ide ránczigáltak az
ördögök, s most csak a bűnbánatban reménykedik.

12. Tömlöcz.

Kínzó szerszámok és egy
nyujtópad foglalja el a termet, de leginkább
egy tüzes kürtő, mellyen át az itt himbálódzó
vasketreczet a pokol mélyire lehet csörlőzni (hogy
pontosan hová – az ördög tudja!). A czellák egyikében
három gyilkos, Nótás Fritz, Kálomista Bendegúz és a
Pohos Olbrecht várja sorsát (Sz 1, Hp 2, 7, 1), a másikban már csak csontok vannak – és tánczra kelnek!

8. Skriptórium.

Padok és asztalok, írószerszámok. „A Kanonikus Iratok” – fordítva, fertelmes
krixkraxokkal és torz ákombákomokkal írt fekete
bibliák; elolvasni rémítő bűn (-2 Virtus, de bennük
van a Wolstand Kinetikus Tűzgolyója és A Holtak
Megelevenítése varázslat; s külön illuminált varázstekercs-csillagtérképen Az Ördög Asztrológiája).

Csontvázak (11): Sz 1; VO 13; Tám +1 szablya 1d6;
+2/+0/+0; V 1d6.
Hp
8
1
7
5
7
3
5
1
1
1
6

9. „A Mesterek Kezei”.

Nem mást takar e díszes,
mozaikos-freskós folyosó neve, mint a beugrókban álló talapzatokon heverő levágott kezek sorát:
mind alatt ott van feliraton a bűn, amit velök elkövettek (lopás, homicidium, periurium, stb.). Pók gyanánt
szöknek le a földre, hogy az erre járót, ha nekik főt
nem hajt, megfojtsák. Az egyik kéz mutatóujja
enygén dereng: halottgyertya az – és a többiből a
Csontkulcs komponensét többször begyűjthetni!

13. Gyóntatószék.

Díszes gótikus kamra. A
faragott gyóntatószéken csengettyű; vagy
maga a Pokol Püspöke fogad (1:2), vagy Rummel, a
kísértet. A jó tetteket mindketten borzadállyal hallgatják, és a malasztért cserébe borzasztó tetteket írnak
elő. De aki bűnöket vall be, a 2 pontosért Áldást kap,
a 3 pontosért meg egy egyszer használatos varázslatot.

Kezek raja (2):
(2): Sz 4-1; VO 15; Tám +3 raj 2d6-1;
Specz 1/2 sebzés szúró és vágó fegyverektől, Mászás
+5, Osonás +5; +1/+3/+1; V 7.
Hp
11
14

10.

14. Vendégszobák.

Nincs itt semmi gyanús –
hacsak a falon függő fordított kereszt, a
Midiánita-testvérek komódban fekvő fekete bibliája, és
a czellákra kívülről rátolható retesz nem az. Az egyik
ruhásládában tollas kalpag – és Freiherr Gottlieb von
Tretschau feje, mely él és beszél (leginkább válogatott
gorombaságokat, mert hát komisz ember volt).

„A hírnök kápolnája”.

Sötét, maszatos
freskókkal teli hideg üreg. Az oltár helyén
csőrös–bestiális torz szobor áll. A talapzaton felirat:

Ki vagyok én, rettentő éji rém,
Ki átkúszom a várudvarok kövén,
A kósza fényben lábam utánad oson,
Eltűnvén, ha ellentétem ellopom?
A megfejtés az „árnyék”, és ekkor a szobor így szól:
„Igen, igaz nevem: egy kérdést mondj, s néked megfelelem.” Így is tesz, de a válasz csalárd, és bűnbe visz.

15. Az ásító őrzők.

Két párduczbőrös-kaczagányos pánczélvért áll őrt a püspöki lakosztály előtt, de mindketten álmatagok, s a Pokolba
(abban meg még mélyebbre) kívánják az őrállást.
Borral vagy valami olcsó trükkel is eltávolíthatók.

Ha nem találják el, utánuk oson, és öl.
Árnyék, a vízköpő szobor:
szobor: Sz 3+1*; VO 15; Tám
2*+4 karmok 1d6+1 és +4 harapás 1d6+1; Specz repül,
Osonás +1, Rejtőzés +6; +4/+2/+2; V 3.
Hp
22

Pánczélvértek (2): Sz 4; VO 17; Tám +4 buzogány
1d8 vagy +4 ököl 1d6 vagy +4 csőrös sisak 2d4;
+4/+0/+2; V 9.
Hp
21
9

11. A Legyek Urának szentélye.

A bejáratnál
medenczékben szentségtelen víz (1d6 Hp).
Rendesen legalább két szerzetes imádkozik itt. Ebben a templomban áll a rossz szellemek tábornokának, a pokol fejedelmének, Belzebubnak a szobra.
Jogarán emberfő, köpönyege legyek miriádja. Jókora
aranyedényben (mely 135 at értékűnek tűnik, de az
avatott szem számára aranyozott pléh) halom üveggolyó, és mindenikben egy-egy rézből fabrikált légy
(40 at). Ha a szobrot megszentségtelenítik, legyek
fellegeit leheli (1d3+2 légyraj), és bömbölése az összes
szerzetest, meg Árnyékot is idevonzza. A keleti
kereszthajóban lezárt urna („A Tömlöczbe Zárt

16. Püspöki lakosztály.

Egyszerű elegancziájú berendezés – szőnyegek, falikárpitok,
ódon bútorok nyugtalanító faragványokkal. Északnyugati kamrában kristálygömb; hipnotikus ereje az
„Ölj!” parancsát plántálja a belétekintő fejébe (Akaraterő); szétterítve egy pakli Tarot-kártya. Baldachinos
ágyban kecskebak levágott feje. A keleti fogadószobában könyves szekrény porladó irományokkal; egy
kisebb varázskönyv (Ördögi Harsona, Pietro Scaraffa
Időrágta Rejteke, Ottokar Hus Szalamandrája) és egy
baljós homokóra („Tempus Fugit” felirattal). Lezárt
ládában pedig 180 et, 10 at, egy méreggel teli
aspergillum és egy különös ünnepi stóla (védő-ing). ~
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"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: 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.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the
Coast, Inc.
System Reference Document Copyright 2003, Wizards of
the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip
Williams, based on original material by E. Gary Gygax and
Dave Arneson.
Helvéczia Copyright 2013 by Lux Gábor.
Helvéczia: Mesélői Almanach Copyright 2013 by Lux Gábor.
A Megátkozott Pincze Copyright 2013 by Lux Gábor. All
rights reserved.
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1. Fogadóterem.
2. Pinczék
3. „Lázár relikváriuma”
4. Kerengő
5. Dormitórium
6. Harangtorony
7. Refektórium
8. Skriptórium

9. „A Mesterek Kezei”
10. „A hírnök kápolnája”
11. A Legyek Urának szentélye
12. Tömlöcz
13. Gyóntatószék
14. Vendégszobák
15. Az ásító őrzők
16. Püspöki lakosztály
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