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Háttér 
 
SzereSzereSzereSzereplők:plők:plők:plők:    
Ottillia Blutdorfer, garaboncziás 
Samuel Lastkahn, bürgermeister 
Thaddeus Tinz, kincstárnok 
Gunnar Stark, főbíró 
Viktor Ruggbroder, első bíró 
Gunther Kaldacher, második bíró 
Jorge Wendorfer, zsidó kereskedő 
Sighard Draken, a banditák vezetője 
Urban, Matheus, Wulf, banditák 
Hildemar, fogadós 
Elsina, a fogadós felesége 
Robb Gawinus, katonatiszt 
Sweideger, Hultz, Rudeger, Otnand, Waliwan, 
Manegold, stb., katonák (akár mindnek lehetséges a 
névadás, de vélhetően a karaktereket nem fogja ér-
dekelni) 
Jonas Pfannenschmidt (valódi neve: Ortlip 
Heidmann), hamis inkvizítor, valójában vagabund 
Ewald Klemperer, az igazi inkvízítor  (ha a vaga-
bundnak hisznek, akkor imposztornak vélik majd) 
Meinhardtus Kursh, pap 
Telute, Martin, kunyhóban lakó fiak: 
Gretchen, anyóka 
 

Háttér: Háttér: Háttér: Háttér: Ottilia Blutdorfer, a steinburgi boszorkány 
egy megrontott, meggyalázott apácza, aki 
Meinhardtus atya, a pap ármánykodása miatt vált 
kitaszítottá. Amikor elment hozzá a szokásos gyónásá-
ra, a bűnös atya megerőszakolta, s hogy gonosz tettét 
eltitkolja, leütötte és a testét elrejtette az erdőben. 
Szerencsétlen Ottillia mezítelenül, összezavarodva a 
fejére mért ütéstől, a rengetegben kóborolva próbált 
visszatalálni a zárdába. A babonás helyiek azonban 
megrémültek a telihold fényében az erdőben kóvály-
gó mezítelen nőtől, és rögtön Meinhardtus atya segít-
ségéhez fordultak – aki megerősítette őket benne, 
hogy a leány lepaktált az Ördöggel. Mikor a zárdához 
ért, zárt kapu és kőzápor fogadta. 

Végül a kiátkozott, kergetett, éhező, fázó, 
reszkető nő valóban nem tudott mást tenni, mint az 
Ördög segítségét hívni, aki az erdőből előjőve rög-
tön előtte is termett. Szentségtelen megmenekülésé-
nek rettentő ára volt. Az Ördög, kiélvezvén, hogy 
egy korábban istenfélő apáca lelkét kaparintotta meg, 
annak életéért cserébe szolgálatot kért, ez pedig 
Steinburg nyomorgatása lett. A gonosz mágiával 
felvértezett Ottilia feladata a továbbiakban Steinburg 
elzárása lett a külvilágtól. Az odautazókra és az 
onnan elmenekülni vágyókra kellett támadnia mágiá-
val, mérgekkel, cselvetéssel, amire csak megrontott 
elméjéből tellett. Az így elpusztult lelkek pedig az 
Ördöghöz kerültek, megfosztva az üdvösségtől. 

Ottilia így garaboncziásként folytatta bosszúhad-
járatát a vele rosszul bánó helyieken. A papot nem 
tudja bántani, mert helvét őrök és a burgermeister 
katonai őrjáratai vigyázzák a templom és az atya 
épségét – bosszúját hát másokon kell beteljesítenie. 

    
AlapszituáczióAlapszituáczióAlapszituáczióAlapszituáczió: : : : Steinburg városában járva Ottillia 
megátkozza a csapatot, majd eltűnik. A karaktereknek 
három napjuk van megtalálni az ellenszert, hogy a 
halált elkerüljék. A megmenekülésre két módjuk van: 

a.: segítenek Ottiliának megmenekülni az őt ül-
döző inkvizítortól 
b.: megkeresik és megölik, de előtte kiszedik be-
lőle az ellenszer titkát (az ellenszer: közönséges 
csipkebogyó és máriatövis főzete, de először ka-
millát fog mondani, amit olívaolajban kell kiáztat-
ni és kanalas orvosságként fogyasztani – ha elhi-
szik, csak hányni fognak tőle és hasmenésük lesz). 

A mérgezés tetszőlegesen felcserélhető átokkal, vagy 
a boszorkány gonosz cselvetésével is, hiszen képes 
bárkinek álcázni magát, s akár rá is uszíthatja a gyanút-
lan kalandozókat a városra, vagy amit csak a mesélő ki 
tud találni. Ha a mérgezést választja a mesélő, akkor 
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nem kötelező három napot adni a csapatnak. Lehet 
korlátlan az idő is, folyamatosan romló fizikai állapo-
tokkal, de lehet 1 hét vagy akár egy hónap is. Csak 
arra kell ügyelni, hogy érezhető ártalmakat szenvedjen 
el a csapat, hogy motiváltak legyenek arra, hogy fel-
vegyék a kesztyűt a boszorkány ellen. Kevésbé aktív 
vagy önálló csapat ellen a méreg a leghatékonyabb 
mozgatórugó, de folyamatosan matató, kutató, a me-
sélő noszogatása nélkül is mocorgó csapat számára 
elégséges lehet a puszta tény, hogy van valahol egy 
boszorkány (de őket is érdemes legalább megátkozni, 
hogy érezzék a törődést). 

Kiterjedt nyomozást folytató csapat számára aján-
latos lassan elcsöpögtetni a boszorkányról a legfonto-
sabb tudnivalókat, amelyekből az odafigyelőknek 
nyilvánvalóvá válhat, hogy a történet nem teljesen 
kerek. A boszorkányt hamar elítélő csapat számára ez 
irreveláns is lehet, de érdemes kísérletképp elhinteni a 
nyomozás egyik szakaszában, hátha lesz olyan, akiben 
morális kérdéseket vet fel a kételkedés.  
 

 
 

A nyomok 
 
a.: A fa.: A fa.: A fa.: A fogadóogadóogadóogadóssss, Hildemar szerint a közeli domb tetőn 
lévő kunyhó, az erdő elátkozott. Boszorkány nem él 
arra, de egy öregasszony, Gretchen valóban lakik ott, 
kinek két fia, Telute és Martin elmebeteg, akik 
nyersen eszik a húst – amúgy ártalmatlanok, nem 
bántanak senkit, csak önvédelemből. 
 
Gretchen, Telute és Martin: Gretchen, Telute és Martin: Gretchen, Telute és Martin: Gretchen, Telute és Martin: Sz 1; VO 11 (posztó); 
Tám +0 bárd 1d8-1 / +1 vasvilla 1d6 / +1 kasza 2d4; 
+2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 1  4  3 
 
b.: b.: b.: b.: A fA fA fA fogadós feleségeogadós feleségeogadós feleségeogadós felesége, Elsina szerint van egy bar-
lang innen egy napi járásra. Abban viszont csak egy 
nagyon dühös medve lakik, aki már több embert 
megevett, de mivel senki nem tért vissza élve, a 
babonás népek azt hitték, hogy egy boszorkány lakik 
ott, aki megfőzi az embereket. Ha a karakterek 
sokáig járnak az erdőben, 1d6+2 éhes farkas támad 
rájuk. 
 
Farkasok (1d6+2): Farkasok (1d6+2): Farkasok (1d6+2): Farkasok (1d6+2): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 harapás 
1d6+1; Specz harczi manőverrel leterítés, Nyomkere-
sés +3, Ugrás +3; +4/+2/+2; V 2d6. 
Hp 16  11  13 
 8  13  11 
 9  14 
 
Medve: Medve: Medve: Medve: Sz 4+2; VO 14; Tám +6/+6 mancsok 1d6+ 
és +6 harapás 1d8+2; Specz ölelés (két sikeres támadás 
után, 2d6+2/kör); +6/+4/+4; V 1d6+6. 
Hp 24 

c.:c.:c.:c.: Egy csapat katona az útonEgy csapat katona az útonEgy csapat katona az útonEgy csapat katona az úton. Robb Gawinus, a 
tiszt elmondja, hogy van egy réges-régi várrom vala-
hol az erdőben. Ha erre indulnak: a várromot elfog-
lalták a Sighard Draken vezette banditák, és meg is 
támadják a karaktereket. 
 
Katonák (1d6+2): Katonák (1d6+2): Katonák (1d6+2): Katonák (1d6+2): Sz 1; VO 12 (köpönyeg); Tám +1 
lándzsa 1d8 vagy +1 alabárd 1d10 [+2 HM]; +2/+0/+0; 
V 3d6. 
Hp 3  8  3 
 8  6  6 
 8  2 
 
KatonatKatonatKatonatKatonatiszt: iszt: iszt: iszt: Lövész 1+1; VO 15 (köpönyeg, Ügy, 
ló); Tám +2 rapír 1d6+1 vagy +2 pisztoly 1d10+ [1/2 
kör]; +3/+1/+1; V 3d6. 
Hp 6    
 
Romok közt lakó útonállók (1d8+3):Romok közt lakó útonállók (1d8+3):Romok közt lakó útonállók (1d8+3):Romok közt lakó útonállók (1d8+3):    Lövész 1+1; 
VO 15 (köpönyeg, Ügy, ló); Tám +2 rapír 1d6+1 
vagy +2 pisztoly 1d10+ [1/2 kör]; +3/+1/+1; V 3d6. 
Hp 8  2  7 
 6  11  4 
 10  8  9 
 8  11 
 
d.: d.: d.: d.: Pap.Pap.Pap.Pap. Ha senkire nem hallgatnak, hanem elmen-
nek a paphoz, Meinhardtus Kursh atyához, ő el-
mondja, hogy él a közelben egy nő ki egykor apácza 
volt, de lepaktált az Ördöggel –látták meztelenül 
táncolni telihold fényénél, és feje tetejére állította a 
kereszteket. De nem tudja, hol él. 
 
e.: A hamis inkvizítor. e.: A hamis inkvizítor. e.: A hamis inkvizítor. e.: A hamis inkvizítor. Egy idő után feltűnik 
Steinburgban Jonas Pfannenschmidt, a hamis inkvizí-
tor, aki mindenféle hülyeségre kéri a karaktereket. 
Ha ez nem tűnik fel nekik, akkor kb. 1 nap után 
megtalálják holtrészegen fetrengeni, ekkor lebukik – 
de ezzel elvesztegetnek egy napot. 
 
Jonas Pfannenschmidt, Jonas Pfannenschmidt, Jonas Pfannenschmidt, Jonas Pfannenschmidt, hamis inkvizítor:hamis inkvizítor:hamis inkvizítor:hamis inkvizítor:    Vaga-
bund 2+1; VO 13 (köpönyeg, Ügy); Tám +2 rapír 
1d6+1; Specz Kezdeményezés +5, úti szerencse, 
Álczázás +3, Osonás +3, Teológia +3; +2/+4/+2; V 9. 
Hp 9 
 
f.: Az igazi inkvizítor.f.: Az igazi inkvizítor.f.: Az igazi inkvizítor.f.: Az igazi inkvizítor. Akárhogy is döntsenek, az 
igazi inkvizítor, Ewald Klemperer is megérkezik, de 
mindenképpen az imposztor az első, és ha neki hisz-
nek, az igaziban már nem fognak feltétlenül bízni. 
Pedig tőle megtudhatják, hogy hol lakik a boszor-
kány: az erdő mélyén, egy varázslatossággal megbű-
völt viskóban, amit csak úgy lehet meglelni, ha valaki 
a megfelelő időben lép a megfelelő ösvényre. 

A házikó felé vezető nyom megtalálható az ink-
vizítor nélkül is, ha úgy döntenek, hogy átkutatják a 
templomot. Egy titkos rekeszben talált iratból kide-
rül, hogy a pap ismeri a hollétét, de nem árulja el, 
mert amíg van boszorkány, addig nagyobb a népek 
hitbuzgalma, vagyis az ő pozíciója is erősebb. Az 
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inkvizítor alapból nem tudja, hogy a pap lelke hamis, 
s nem végzi rendesen a dolgát. 

Ha nem kutatják át a templomot, akkor csak az 
inkvizítor segedelmével lelhetik meg a boszorkányt. 
Ez csak annyiban gond, hogy az inkvizítor minden-
képpen meg próbálja ölni, és a karakterekre is rátá-
mad, ha megpróbálják czéljában megakadályozni. 

 
Ewald Klemperer, inkvizítor:Ewald Klemperer, inkvizítor:Ewald Klemperer, inkvizítor:Ewald Klemperer, inkvizítor: Fegyvermester 4+2; 
VO 17 (mellvért, Ügy); Tám +6 pisztoly 1d10+2 [1/2 
kör] vagy lovagkard 1d10+4; +6/+4/+4; V 3. 
Hp 29 
 
Az inkvizítor kísérete (2):Az inkvizítor kísérete (2):Az inkvizítor kísérete (2):Az inkvizítor kísérete (2):    Sz 1; VO 12 (köpö-
nyeg); Tám +1 alabárd 1d10 [+2 HM] vagy pisztoly 
1d10+ [1/2 kör]; +2/+0/+0; V 9, 7. 
Hp 4  4 
 

 
 

Találkozás Ottiliával 
 
Ottilia szép leányzó lehetett, de vonásait eltorzította 
a gyűlölet és az elmúlt évek egyre nagyobb fokú 
elmélyülése a fekete tanokban. Viszont még van 
benne jóság. Nem velejéig romlott, csak végletekig 
elkeseredett, ezért is a magas Virtus érték. Ha a 
játékosokban van rá szándék, akkor megmenthetik a 
gonosz öleléséből. 
Ha a csapat megleli Ottilia kunyhóját, a következő 
lehetőségekkel számolhatunk: 

a.: a csapat azonnal megöli,a.: a csapat azonnal megöli,a.: a csapat azonnal megöli,a.: a csapat azonnal megöli, az inkvizítor megköszöni 
a munkájukat. Ha a történet végére a csapatban bár-
melyik karakter súlyosnak tűnő bűnöket követett el 
az Anyaszentegyház ellen, az inkvizítor a csapat ellen 
fordul. Különösen javallott fordulat ez, ha van deák a 
csapatban. Ekkor távozik, de később katonákkal tér 
vissza, és bűnsegédlettel vádolja meg a karaktereket 
akiket elfognak vagy megölnek, ha tudnak. 
 
b.: ha meghallgatják a történetétb.: ha meghallgatják a történetétb.: ha meghallgatják a történetétb.: ha meghallgatják a történetét, fény derül a sötét 
históriára. Ottilia a városba térőket csupán az általa 
kötött ördögi paktum végett szemelte ki magának, 
hisz nem ismeri őket személyesen, egyszerűen csak 
rossz helyen jártak. Nem akar ennyi rosszat tenni, de 
köti az alku, és az életét félti (nem egy Jeanne 
d'Arc, aki önként vállalná a halált azokért, akik meg-
vetik őt) csak ezért folytatja ártalmas tevékenységét. 

Ne feledjük, hogy apácza volt, ki életét Isten-
nek szentelte, míg a kéjvágyó pap meg nem rontotta. 
Ezért még ott van benne az az ártatlan leány, aki 
egy elfelejtett reggeli ima miatt gyónni ment ahhoz 
az emberhez, kiben feltétel nélkül megbízott. Várja 
és akarja a megváltást. Hogy ez egy hős vagy egy 
kalandor pengéje vagy golyóbisa által éri el, vagy 
valaki kimenti az Ördög karmából, az számára mind-
egy. Előbbit várja, hisz egy a gyors és egyszerű 
megoldás mindenki számára, de az utóbbira vágyik 
igazán, hiszen élni akar. 
 
Ottillia BlutdorferOttillia BlutdorferOttillia BlutdorferOttillia Blutdorfer:::: Sz 2+1; VO 10; Tám +3 ököl 
1d6+1; Specz átkok, repülés, alakváltás, Alkímia +3, 
Méregkeverés +3, Főzés +3; V 6. 
Hp 13 
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