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I. Gudmundshof 
 

Háttér 
 

 
„Érdemteli Barátom! 
Örömmel és megilletődött tisztelettel tolmácso-
lom Számodra a meghívást pártfogóim, a von 
Ammertal család múlatságára, hol is Becses Sze-
mélyed mellett az úri társaság java megjelenik, s 
kivilágos virradatig tánczban, illő csevelyben és 
lakmározásban magát meg próbálja. 
Gudmundshof, Anno MDCXCVIII. 
Freiherr Stauf Lipót, várnagy” 

 
    

eghívó egy úri múlatságba! Nincs is 
ok benne kételkedni, hogy megfogta 
az Isten lábát, aki a czímeres pecsét-
tel díszített levelet kézhez kapta. 
Nem jut ez ki akárki fiának, csak 
annak, aki minderre jó okkal rászol-

gálhatott. S mindjárt így kezdődik: „Érdemteli Bará-
tom!” Mennyi kellem, mennyi báj vonulhat fel ott, 
ahová illyen szép szavakkal invitálnak? Ha hívtak, ott 
kell lenni, és a lehetőséget meg kell ragadni. Talán 
akad valaki, aki gazdag és jó ízlésű Patrónusként fogja 
támogatni a szerényebb sorú meghívottak egyikét 
vagy másikát?  

De még ha ez sem – ahol annyi minden jó van, 
nem fog feltűnni pár kisebb, de értékesebb tárgy 
eltűnése. Csak a szerencsét kell egy kicsit megsegíte-
ni. Szófia beszédnek kell lennie, hogy a von 
Ammertal család ősi fészke romlatag düledék volna, 
őket magukat pedig már rég szétszórták volna a Tör-
ténelem viharai. Hiszen akkor nem írtak volna illyen 
szép meghívót, s nem küldték volna azt el egy illyen 
– hogy is volt? – érdemteli személynek. Bár, meg kell 
adni, a fekete hintóba szálló többi utas kicsit szakadt-
nak tűnik, s mintha nem jóban sántikálna. Riválisok? 
Vagy alkalmi szövetségesek? Nem lenne ostobaság 
óvatosan megbizonyosodni róla. 

A karakterek – akik lehetnek összeszokott csapat 
vagy erre az alkalomra összevereődött kompánia – 
fogadására régimódi fekete hintó érkezik, s ha beszáll-
nak, a bakon ülő néma kocsis úgy üti a lovakat, mint-
ha elveszett lelkét hajszolná. Eltünedeznek a lakott 
vidékek, s fenyőerdőkön át, kietlen hegyoldalakba 
vágott omladékos utakon zötykölődik a fogat. Útját 
ekkortól az egyre s másra feltűnő, mérföldkövekbe 
vágott asszonyarczok kísérik, majd az út véget ér, már 
az erdőkön túl, de még a havasok alatt. Fekete bás-
tyák emelkednek egymás fölé: Gudmundshof. A kapu 
előtt a batár megáll, s a kocsis int utasainak, hogy 
leszálljanak. A várkápolna harangja hat órát üt, s az ég 
alja szürkülni kezd. Az erdők felől farkasvonyítás 
hallatik. Nincs más  hátra, csak előre! 

    

Az elátkozott dínom-dánom 
    

meghívólevél éppen olyan valódi, 
mint alatta a várnagy aláírása, s 
hamarosan a mulatság is megtartta-
tik. Egyedül a meghívott neve 
hiányzik, de ez nem is lényeges: a 
Gudmundshof falai között össze-

gyűlő úri népség szórakozni hívott vendégeket – s 
lakomára. Ezek az elátkozott lelkek a síron túlról 
tértek vissza a nemesi hajlékba, vagy sötét hintóikkal 
érkeztek saját birtokaikról; mulatságuk a mások gyöt-
relme, táplálékuk emberi hús és vér. 

A karaktereknek mégis van valamicske idejük, 
hogy balsorsukat elhárítsák. A társaság naplementekor 
még pihen vagy dolgait rendezgeti, s csak később jő 
elő fertelmes vacsorájára. Miután Ludwig, a kulcsár 
(1.1.1.1.) elvezeti a társaságot a nekik kijelölt szobába, két 
órájuk van a felkészülésre, s még kettő, mielőtt elsza-
badul minden pokol. Az idő folyása – amit a haranamit a haranamit a haranamit a harang-g-g-g-
ütések pontosan jeleznekütések pontosan jeleznekütések pontosan jeleznekütések pontosan jeleznek – a következő: 

18 : 00 18 : 00 18 : 00 18 : 00 ––––    A karakterek érkezése Gudmunds-
hofba. A vár nagyrészt kihalt, s minden vendéget 
és házbelit rendes hajlékán találni – éberen, de 
békességben. Ha csörtét nem provokálnak, nem 
támadnak a karakterekre. 
22220000 : 00  : 00  : 00  : 00 ––––    Elkezdődik a tánczos és zenés mulat-
ság, s a vendégek járni–kelni kezdenek a várkas-
télyban. A 8888. . . . teremben zajlik leginkább a viga-
lom, de a vendégsereggel máshol is össze lehet 
futni: vagy rendes hajlékán, vagy véletlen találko-
zások során. A vendégek ekkor sem feltétlenül 
támadnak, bár ha alkalmat találnak a karakterek 
gyötrésére, ebben nagy örömük telik, és alkalo-
madtán el-elkapnak belőlük egyet. 
22222222 : 00  : 00  : 00  : 00 ––––    Eljő a lakoma! A díszes sokadalom va-
dászatra indul az elkóborolt étek előkerítésére. 
Az elkapott „vadat” az ebédlőbe viszik, ott pedig 
azon véresen lakmározni kezdenek! 
06 : 0006 : 0006 : 0006 : 00 – A nap felkeltével és a völgyek felől 
hangzó távoli kakasszóval véget ér a bál, és ki-ki 
visszatér a szokásos  pihenőhelyére, hogy estig 
szunnyadva pihenje ki síron túli fáradalmait. Ha 
még veszélyes ellenségekre számítanak, akkor el-
torlaszolják szobáik bejáratát, őrt állítanak, vagy 
más módon gondoskodnak biztonságukról. 

Természetes az is, hogy az urak és hölgyek nem 
viselkednek holmi felkapaszkodott opportunisták 
módjára. Vadászni, prédára lesni tréfálkozva s kisebb 
csoportokban indulnak, mint finom bálozókhoz illik; 
az arra érdemes személytől elfogadják a párbajkihívást, 
és általában tartják a megkötött fogadásokat (de egy 
különösen kínálkozó lehetőség esetén meglehet, nekik 
is Akaraterő mentődobást kell dobniuk Kísértés el-
len). Még ha Helvécziában ez egyre kevésbé is módi, 
minden körülmények között betartják az etikettet! 
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A karakterek a következő úton-módon mene-
külhetnek meg a vendégségből: 

• Elmenekülnek a várból, és a farkasokkal teli 
vadonban keresik szerencséjüket. Ekkor az 
ÁgonÁgonÁgonÁgon----berken berken berken berken táblázatán kell dobniuk, de ha 
nem szerelkeztek fel kellő alapossággal, ak-
kor -1 vagy -2 levonással. 

• Elrabolják a szekeret, átjutnak vele a lezárt és 
alaposan bereteszelt kapukon, és menekülőre 
fogják. Ekkor is kell dobni az ÁgonÁgonÁgonÁgon----berken berken berken berken 
szerint, de levonások nélkül, vagy +1, +2-vel. 

• Legyőzik az összes vendéget és a háziakat, 
esetleg alaposan megtizedelik őket. Ez nem 
könnyű dolog, s az ellenfelek minden tudo-
másukra jutó haláleset után kegyetlenebbek 
és szervezettebbek lesznek – az úri spleen 
csak addig tart, amíg a jó világ. 

• Kiszabadítják Gudmund von Ammertalt (26.26.26.26.    
b.b.b.b.), aki véget vet a mulatozásnak. 

• Eljő a reggel, és miután a vendégek pihenni 
tértek, könnyebb szerrel megmenekülhet-
nek. A reggel eljövetele siettethető azzal is, 
ha felmásznak a kápolna (2222....) tornyába, és át-
állítják a toronyórát. Ez 1d3+1 órával hozza 
előre a hajnalt – de ennél többre még ez a 
csuda dolog sem képes. 

 
Vendégek és vendéglátók 

 

1d20 Vendég Szállása 
1. Friderika von Ammertal 21. 

2. 
Kalondai Agenor és 
huszárai 

20. 

3. Jean-Giraud Balchon – 
4. Wendelín Wintermantel 17. 

5. 
Konrad Rudolf von 
Unterrheinsburg és 
Jacopo 

6. 

6. Norbert von Prantz 15. 
7. Furkó testvér 11. 

8. Ludwig, a kulcsár 1. 
9. Bertram atya 2./18. 
10. Frau Magdolna – 
11. Szigfrid bácsi 30. 
12. Heinrich bácsi 29. 
13. Herbert Schreck, zenész 25. 
14. Fr. Stauf Lipót, várnagy – 

15–20. –  

 

Véletlen találkozásokra mindig akkor van alka-
lom, ha a csapat áthalad Gudmundshof két-három 
szobáján; ha nagy zajt és kalamajkát csap; vagy pedig 
ha csetepatéba keveredik. Az esély mindig 1 : 61 : 61 : 61 : 6. A 
mellékelt táblázaton hét vendég és hét vendéglátó 
szerepel. A várkastély többi lakója és teremtménye 
nem mozdul ki szobáiból, s csak akkor kell velük 
számolni, ha a közvetlen közelben találhatók. 
 
1. 1. 1. 1. FriderikFriderikFriderikFriderikaaaa von Ammertal, vérszívó sze von Ammertal, vérszívó sze von Ammertal, vérszívó sze von Ammertal, vérszívó szelllllem: lem: lem: lem: Sz 
3**; VO 12; Tám +3 megragadás (HM); Specz vér-
szívás, sebezhetetlen; +1/+3/+1; V 3. 
Vérszívás: czélpontját megragadva 3d4 Hp/kör. 
Sebezhetetlen: semmiféle fegyver nem fogja, de 
tűztől, kereszttől és a rossz modortól visszaretten. 
Az öreg hölgy a család oldalági rokona, de igen rossz 
véleménnyel van a famíliáról. E szigoru perszóna 
mindenkit modortalan, pimasz fráternek vél – ha 
csak nem végtelenül udvariasak. 
Hp 12 
 
2. Nemes és2. Nemes és2. Nemes és2. Nemes és Nemzetes Kalonday Agenor, élőh Nemzetes Kalonday Agenor, élőh Nemzetes Kalonday Agenor, élőh Nemzetes Kalonday Agenor, élőha-a-a-a-
llllotototott magyar huszár: t magyar huszár: t magyar huszár: t magyar huszár: Huszár 3+1; VO 14 (kaczagány, 
Ügy); Tám +4 szablya 1d6+1 vagy +4 pisztoly 1d10+ 
[1 kör]; Specz lóról extra támadás; +4/+2/+2; V 4.  
Paróka, dohányos zacskó, tuczat pisztolygolyó, pipa, 
három rendjel, ékköves forgó (10 at), 29 rt, 25 et. 
Ez a kiszáradt, összeaszott úr valódi katonaember, s 
pokrócz modorát, parancsolgató természetét mind-
untalan előhozza. Aki jóindulatát kivívja, azzal atyás-
kodóan bánik. Négy legénye kíséri. 
Hp 20 
 
Élőhalott huszárok (4): Élőhalott huszárok (4): Élőhalott huszárok (4): Élőhalott huszárok (4): Huszár 1; VO 13 (mente, 
Ügy); Tám +1 szablya 1d6; Specz lóról extra táma-
dás; +2/+0/+0; V 6. 
Hp PalkóPalkóPalkóPalkó    7 
 JánosJánosJánosJános 4  
 JácintJácintJácintJácint 3 
 GergőGergőGergőGergő 5 
 
3. Jean3. Jean3. Jean3. Jean----Giraud Giraud Giraud Giraud Balchon, Balchon, Balchon, Balchon, vámpír: vámpír: vámpír: vámpír: Sz 5+3**; VO 16; 
Tám +9/+4 +1-es rapír 1d6+4; Specz földhöz szegző 
tekintet, hipnotizmus, vérszívás, az éjszaka gyerme-
kei; +7/+7/+7; V 3. 
Púderes szelencze, amulett hajtinccsel („Loisette”, itt 
hatástalan), zsebóra, úti okmányok, 4 at. 
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 próbado-
básokra. 
A mestert Ammertal alóli lakosztályából (v.ö. A A A A 
Megátkozott PinczeMegátkozott PinczeMegátkozott PinczeMegátkozott Pincze) szólította elő a mulatság, de 
rettentően unja magát, és ha csak teheti, idő előtt 
távozik. Ha összefutnak vele, inkább érdekli pár érde-
kesebb hír, mint az egyhangú vérontás. 
Hp 43 
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4. 4. 4. 4. VeVeVeVendelín Wintermantel, cseh szűndelín Wintermantel, cseh szűndelín Wintermantel, cseh szűndelín Wintermantel, cseh szűcs (Hp 5).cs (Hp 5).cs (Hp 5).cs (Hp 5).    
A szerencsétlen Wendelínt egy rossz helyre küldött 
meghívó vonzotta ide, s mire kiderült, hogy prémes 
kabátjaira itt nem lesz kereslet, már késő volt. A 
szerencsétlen teljesen megtébolyodott, és rendszerint 
Bátorságot kell dobnia (Kitartás), hogy ne kezdjen 
hisztérikus könyörgésbe és kiáltozásba. 
 
5. Konrad Rudolf von Unterrheinsburg, kövér 5. Konrad Rudolf von Unterrheinsburg, kövér 5. Konrad Rudolf von Unterrheinsburg, kövér 5. Konrad Rudolf von Unterrheinsburg, kövér 
holttetem: holttetem: holttetem: holttetem: Sz 4+2; VO 13 (bundakabát); Tám +6 
ütés 1d8+2 + fojtogatás [HM]; Specz fojtogatás, lassú; 
+6/+4/+4; V 1. 
Fojtogatás: Sikeres Harczi Manőver után körönként 
1d8+3 Hp automatikus sebzés. 
Lassú: Utolsóként cselekszik. 
Joviális, széles mosolyú haspók, kiről csak közelről 
látni, hogy már régóta halott, s megbüdösödött kripta-
szaga van. A gasztronómia megszállottja, s különösen 
az emberevésé, mire társalgáskor rendre vissza- s visz-
szatér. Korzikai szakácsát is ezért fogadta. 
Hp 28 
 
Jacopo, olasz szakács: Jacopo, olasz szakács: Jacopo, olasz szakács: Jacopo, olasz szakács: Sz 1; VO 12 (bőrzeke); Tám 
+1 konyhai bárd 1d6; +2/+0/+0; V 4. 
Hp 6 
 
6. Norbert von Prantz, udvari tanácsos: 6. Norbert von Prantz, udvari tanácsos: 6. Norbert von Prantz, udvari tanácsos: 6. Norbert von Prantz, udvari tanácsos: Vagabund 
2+2; VO 13 (zubbony, Ügy); Tám +3 botba rejtett tőr 
1d4 + [1d6] + méreg (Közepes, bénulás/bénulás); Specz 
Kezdeményezés +6; orvtámadás 1d6; +3/+1/+1; V 3. 
Udvari paróka, rendjel, bíborszín harisnyák, 
sétapálcza, púderes szelencze (5 at), illatszer, 
repülősó, szépasszony flastroma * 2, 30 rt. 
Önhitt, hatalmaskodó kormánytisztviselő; felfelé 
nyal, lefelé tapos. Emberevő, de csak divatból. 
Hp 7 
 
7. Furkó testvér: 7. Furkó testvér: 7. Furkó testvér: 7. Furkó testvér: Deák 2+2; VO 14 (csuha, Ügy); 
Tám +3 bot 1d6+3; +3/+3/+5; V 7. 
Olvasó, bibliába kötött varázskönyv, „szenteltvíz”, 
ujjperczek [3], cserzett kutyabőr [3], halotti gyertya 
[2], bikavese-cseppek [1]. 
Varázslatok: 2+1/0+1. 1: Csontkulcs (zárnyitás), 
Emilio Sciarelli Spektákuluma (díszruhák), Lidércz-
fény (tévelygő glóbusz); 2: Herkules Ereje (18-as Erő 
és fáradhatatlanság). 
Asztali áldomást mondani hívták ide a jó Furkó 
testvért – s a kiugrott szerzetes jött is, mint minden-
hová, hol bor, zene és szép asszony akad. 
Hp 12 
 
8. Ludwig, a kulcsár8. Ludwig, a kulcsár8. Ludwig, a kulcsár8. Ludwig, a kulcsár: : : : Vagabund 3+1; VO 12 (posz-
tó, Ügy); Tám +3 ólmos bot vagy pisztoly 1d10+ [1 
kör] [+2d6] vagy +3 karmok 2d4+1 [+2d6]; Specz 
orvtámadás, feléledés, Osonás +4, Rejtőzés +4, Má-
szás +4; +4/+2/+2; V 1. 
Ólmos bot, pisztoly és 12 töltény, kulcskarika (a 
várban mindent nyit), megrágott patkány. 
Feléledés: Ludwig újra és újra felkel a holtából (ek-
kor Hp-ját újra kell dobni), ha el nem égetik. 

Ludwig sunyi, szőrös fülű, horgas orrú, zubbonyos 
szolga nagy kézelőkkel és hegyes sipkával. Úgy 
mászik a kőfalon, mint a pók. Modora behízelgő. 21 21 21 21 
: 00 után: 00 után: 00 után: 00 után aktívan vadászik a karakterekre, orvlövész-
ként és utánuk osonó gyilkosként. 
Hp 10 
 
9. Bertram atya, pap: 9. Bertram atya, pap: 9. Bertram atya, pap: 9. Bertram atya, pap: Deák 4+2; VO 16 (csuha, 
pikkelyek, Ügy); Tám +4 kígyófejű bot 1d6+3 + 
méreg (Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp); Specz hipnotikus 
tekintet (mint Dr. Mabuse Mesmerikus Delejezése); 
+4/+4/+6; V 3. 
Reverenda, 31 et, 8 at, templomkulcs, egy üveg 
békaszem, rizspor és üvegreszelék [4], fordítva pat-
kolt csizma [4], kénes zsacskó [4], kecskebőr duda [2]. 
Varázslatok: 3+1/2+1. 1: A Hűséges Inas (áttetsző 
segítő), Kőugrató (szakadékok átugrása vagy sértetlen 
leérkezés), Ördög a Részletekben (apró ördög), A 
Szemérmetlen Szónok (beszélő hátsó); 2: Ambrosius 
Genschfleisch Vizitácziója (éji lidérczjárás), A Bűbájos 
Hasonmás (tűnő kép), Ottokar Hus Szalamandrája. 
Reverendás, széles mosolyú, de kígyószemű, pikke-
lyes bőrű klerikus, kinek kenetteljes szívélyessége 
leplezetlen gonoszsággal társul. Hitbéli műveltsége 
kiemelkedő, csak rossz czélokra használja. 
Hp 27 
 
10. Frau Magdolna von Ammertal, vasorrú bába: 10. Frau Magdolna von Ammertal, vasorrú bába: 10. Frau Magdolna von Ammertal, vasorrú bába: 10. Frau Magdolna von Ammertal, vasorrú bába: 
Sz 3; VO 15; Tám +3 karmok 2d4; Specz 
mágnesorr; +3/+1/+3; V 4. 
Paróka, púder, szikkadt csokor, poros-pókhálós báli 
ruhák, karkötő (4 at), lornyon, legyező. 
Mágnesorr: +4 VO-t ad lőfegyverek ellen (ólomra is 
hat!), automatikus HM-mel eltéríti a pengéket. 
Poros-pókhálós báli ruhákat, púdert, pirosítót és 
fonnyadt virágcsokrot viselő szikkadt vén banya. 
Hp 11 
 
11. Szigfrid bácsi: 11. Szigfrid bácsi: 11. Szigfrid bácsi: 11. Szigfrid bácsi: Sz 2-1; VO 9 (Ügy); Tám –; 
+2/+0/+0; V 2. 
Kravátlijában rubintű (17 at), gyűrű (4 at), 
halluczinogén pipadohány, étkészlet „a früstükhöz”. 
Ez az egykor vérszomjas hadastyán már csak édesde-
den szundikáló, szenilis öregúr, ki legföljebb második 
gyermekkorának rosszindulatú csínyei miatt veszé-
lyes. A kiváló balzsamozásnak és a pomádénak hála 
fess, mint egy fiatalember. 
Hp 11 
 
12. Heinrich bácsi: 12. Heinrich bácsi: 12. Heinrich bácsi: 12. Heinrich bácsi: Mint fent, de ez a nyekergő, 
hallókürtös vénség már a légynek sem árt. 
Hp 2 
 
13. Herbert Schreck, 13. Herbert Schreck, 13. Herbert Schreck, 13. Herbert Schreck, koponyakoponyakoponyakoponya: : : : Sz 1+1; VO 13; 
Tám +2 harapás 1d4+1. 
A nagy zenetudor parókás koponyája hol itt tűnik fel, 
hol ott – ki tudja, hogyan. Herbert siket és botfülű, 
de ezt kiterjedt zeneelméleti fejtegetéseivel palástolja 
– „A hahmóniák – kéhem szépen, a hahmóniák!” 
Hp 5 



8 
 

14. Freiherr Stauf Lipót, fantom várnagy: 14. Freiherr Stauf Lipót, fantom várnagy: 14. Freiherr Stauf Lipót, fantom várnagy: 14. Freiherr Stauf Lipót, fantom várnagy: Sz 2; 
VO 12; Tám +2 érintés 1d6 + jégfélelem; Specz 
jégfélelem, immunis a hidegre; +1/+3/+1; V 3. 
Jégfélelem: Minden találat után -1 módosító dobások-
ra, -3-nál Kitartás, vagy elfut; ha erre nem képes, 
szörnyethal. 
Zubbonyában és csatos czipőiben maga a megfontolt 
eleganczia, mikor a vendégek hogylétéről érdeklődik 
vagy a szolgákat sürgeti. Áttetsző jelenés, ki szaba-
don jár a falakon keresztül is. 
Hp 11 
    

 
 

A várkastély termei 
    

Kapubástya.    A fenevadfejű kopogtató szinte 
marczangolja a vaskarikát. Kopogtatásra Ludwig, Ludwig, Ludwig, Ludwig, 

a kulcsára kulcsára kulcsára kulcsár nyit kaput, majd alázatos mézesmázossággal 
üdvözli, s szállásukra (19191919....) kíséri a társaságot. Miután 
magukra hagyja őket, visszatérve alaposan bezárja és 
bereteszeli a kaput, így azt még kulcsokkal is öt-tíz 
minuta kinyitni és szabaddá tenni. 
 

Várkápolna.    Tüskés bozót veszi körül a dü-
ledező kápolnát, melynek kormos falait sejtelme-

sen mosolygó asszonyarczok díszítik. 21 21 21 21 : 00 : 00 : 00 : 00 ----tóltóltóltól 
fekete mise. A kapun almába harapó kígyó dombor-
műve. A zár villás nyelve csapda, kicsap az óvatlanra 
(Reflex vagy méreg, Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp).  

Odabent illatszer bűze, padok. Felirat: „Porból 
lettünk, s porrá is leszünk a sírgödör mélyén.” Az 
oltáriszentség aranykupa guggoló mezítelen perszó-
nákkal, a Nap, a Hold és a csillagok jelével (25 at, 
okkult tárgyként 50 at); két arany gyertyatartó (2*5 
at). A misekönyv fordítva írt Biblia, „A Kígyó 
Evangyélioma”. Oldalsó titkosajtó vezet a bozótosba. 

Este 21 : 0021 : 0021 : 0021 : 00----tóltóltóltól Bertram atya (#9)Bertram atya (#9)Bertram atya (#9)Bertram atya (#9) stólában fe-
kete misét czerebrál tizenkét csontváznak, kik sír-
gödreikből másznak elő. Megnyitott sírban jajongó 
por, mely lehúz és megfojt (+4-es Harczi Manőver, 
majd vízbefúlás szerint). 

A kápolna tornyában dolgozó óraszerkezet bű-
vös alkotás, az őrült mester, Teophilus Gansch mű-
ve. Ha átállítják, 1d3+1 órával hozhatja előre a hajnalt. 
 
Csontvázak (12): Csontvázak (12): Csontvázak (12): Csontvázak (12): Sz 1; VO 13; Tám +1 karmok 1d6; 
+2/+0/+0; V 1d6. 
Hp 8  8  7
 8  8  8
 4  3  5
 1  6  5 
 

Bástyák és gyilokjáró.    Mindkét bástyában 5 
szakadt darabontruhás csontvázcsontvázcsontvázcsontváz őrködik. Meg-

töltött ágyúk egyenként négy lövésre elegendő 
golyóval és lőporral. A déli bástyában hamu felett 

kondér, benne férgekkel hemzsegő bikafej. A gyi-
lokjárók roskatagok, 1 : 3 eséllyel összerogynak (Ug-
rás vagy 1d6 Hp). 
 
Csontvázak (5Csontvázak (5Csontvázak (5Csontvázak (5----5):5):5):5):    
Hp 8  7  3
 8  1  6
 3  2  1
 7 
 

Szolgaszállások.    Istálló (a.)Istálló (a.)Istálló (a.)Istálló (a.). Batár, ló kör-
vonalai. 1 : 2 eséllyel rúg (Tám +4, 1d6+1), 1 : 6 

eséllyel tüzet is fúj (3d4 Hp, Reflex 1/2). Tüzet 
vetve elé kezesen prüszköl és befogható. A kocsis-
nak nyoma veszett, de a batárban egy úri dáma egy úri dáma egy úri dáma egy úri dáma 
holttesteholttesteholttesteholtteste fekszik, s kit elkap, megfojtja. 
 
Holttetem: Holttetem: Holttetem: Holttetem: Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1 + 
fojtogatás [HM]; Specz fojtogatás 1d8+1/kör, lassú; 
+4/+0/+2; V 6; Legyező, ékköves bross (3 at). 
Hp 16 
 
b. Raktár. b. Raktár. b. Raktár. b. Raktár. Tűzifa halmai. A tőkébe állított fejszefejszefejszefejsze 
lendül (Tám +3, 1d6+1 Hp), majd élettelenül a földre 
esik. Bárhogy forgatják, nem reagál, de ha elfeled-
keznek róla, s hátat fordítanak neki, újra támad. 
 
c. Galéria. c. Galéria. c. Galéria. c. Galéria. Hideg, pókhálós folyosó a meredélyekre 
néző lőrésekkel. 
 
d. Szolgaszállás. d. Szolgaszállás. d. Szolgaszállás. d. Szolgaszállás. Emeletes priccsek, ruhásszekrényben 
felakasztott komornyik. HawaschHawaschHawaschHawasch, a rettentően da-
gadt ficzkó fulladozik, szeme kigúvad, s enyhén még 
kapálózik. Ludwig gonosz irigységének áldozata. Ha 
megszabadítják, iszik pár korty szíverősítőt, majd – 
mivel ilyen komiszul bántak vele – bejelenti, hogy új 
gazda után néz (sajnos még nem tudatosult benne, 
hogy ő is halott). Tanácsként annyit mond, hogy a 
lovagteremben vigyázzanak a borral, mert túl tüzes. 
 
Hawasch:, holttetem: Hawasch:, holttetem: Hawasch:, holttetem: Hawasch:, holttetem: V 6. Kravátli, flaska pálinka 
(1d3 Hp-t ad, de csak egyszer). 
Hp 12 
 

Lovagterem.    Három rozoga pánczélvértpánczélvértpánczélvértpánczélvért, a 
sarokban sugdolóznak, fogadásokat téve a karakte-

rek életére. Míg meg nem támadják őket, nem moz-
dulnak őrhelyükről, de a közel kerülőt leütik vagy 
elgáncsolják. A termet semmiképpen nem hagyják el. 

Asztalon metszett palaczkban gyöngyöző, sárga 
bor. 1d6 Hp-t gyógyít egy korty, de 1 : 6 eséllyel a 
testen belül meggyullad, s elemészti a karaktert (2d6 
Hp/kör). 6 kortynyi van belőle. 

Egy olvasóasztalon durván cserzett bőrbe kbőrbe kbőrbe kbőrbe kö-ö-ö-ö-
tött könyvtött könyvtött könyvtött könyv: „A Mimikri mint Naturális Spektáku-
lum”. Ez a kötet igen kellemetlen olvasmány, mert 
egy eleven, emberevő lény, mely könyvnek álczázza 
magát, de ha hozzányúlnak, fogas szájával áldozatára 
akaszkodik, s a vérét kiszívja. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A nyugati oldaltoronyban jókora madárketre-
czek, apró csontok halmai töltik meg őket. 
Polczokon három kitömött macska szemei követi a 
karaktereket. Lefetyelő hang. 

A keleti oldaltoronyban bolond festménye (Fel-
irat: „Roberto Calabriano: Az őrült”), 12 szétdobált 
ezüstpfennig. A festmény vérzik és szenved, s fáj-
dalmait nem bírva tébolyultan kaczag. Aki elébe 
kerül, arra Világszép Ludmilla Pörgetővarázslatát 
varázsolja (Reflex, 3 körig pörögve pénze s tárgyai 
szétszóródnak; addig +4 VO és +2 Reflex). 
 
Pánczélvértek (3): Pánczélvértek (3): Pánczélvértek (3): Pánczélvértek (3): Sz 4; VO 17; Tám +4 ütés 1d6 
vagy +4 rúgás 1d6 vagy +4 csőrös sisak 2d4; 
+6/+4/+4; V 5. 
Hp 17  17  13 
 
Vérszívó könyv: Vérszívó könyv: Vérszívó könyv: Vérszívó könyv: Sz 1+3*; VO 16; Tám +4 harapás 
1d6+3 és megragadás (HM); Specz vérszívás 2d4 
Hp/kör, mozgásképtelen, Rejtőzés +7; +5/+0/+3; V 
6. 
Hp 7 
 

Konyha.    Szétszórt edények, törött tányérok. 
Tálon hideg sült, egy emberi kar benne húsvillá-

val. Savanyított kézfejek opálos folyadékkal telt 
jókora befőttes üvegekben, dobolnak az üveg belső 
oldalán. Hordóban fermentált békák. Fellógatott 
sonka (ember). Konrad Rudolf von Konrad Rudolf von Konrad Rudolf von Konrad Rudolf von 
Unterrheinsburg Unterrheinsburg Unterrheinsburg Unterrheinsburg (#5.#5.#5.#5.)    és őrült szakácsa, JacopoJacopoJacopoJacopo itt 
múlatják az idejüket. 

A hideg tűzhely kéményén titkos vaslétra vezet 
Bertram atya lakosztályába (27272727....) és a belső páholyba 
(32323232....). 
 

Szalon.    Poros székek és pamlag, a falakon 
alabárdok és régi pajzsok gyűjteménye. Hinta-

székben díszes ruhájú anyóka aszott holtteste, kezé-
ben félbemaradt kötés. Gyöngy nyakláncz (9 at). 
Asztalka kártyalapokkal – egy mozgó kesztyű oszt, 
egy pénzes erszény fizet, de mindkettő csal (25 rt, 
25 et, kesztyű ujján gyöngyös gyűrű 5 at). 
 

Pipaszoba. Szép pipagyűjtemény elefánt-
csontból, nemes fákból és drága porczellánból 

faragott példányokkal (16 at). Fiókokban „Magyar-
földi Szűzdohány”, „Levanti Cseres”, „Provance-i 
Zöld Vágott”. Fele romlott, de másik fele igen jó. 
Likőrös szekrény üres üvegekkel, két elhagyott 
kulccsal. Zsíros ujjlenyomatok, szétdobált patkány-
farkak – Ludwig, a kulcsár kezenyoma! Egyetlen 
palaczk tokaji maradt (1d6 Hp, egy óráig +1 sebzés). 
 

Bálterem. Az udvar árkádjaira nyíló széljárta 
terem lakomákat és tánczos múlatságokat ábrázo-

ló freskókkal. 21 : 0021 : 0021 : 0021 : 00 előttelőttelőttelőtt csak a zenekar hangol, de 
ettől kezdve itt zajlik a legnagyobb dínom-dánom: 
áttetsző fantom-alakok forognak és pörögnek, szól a 
muzsika és állandó a pusmogás, nevetés. Az áttetsző 

úrfik és kisasszonyok kissé elengedik magukat, de 
tudják az illemet. Mivel az úri társaság java itt időzik, 
minden alkalommal három véletlen találkozást kell 
dobni! Ha botrány tör ki,  vagy valaki becsületét 
sérelem éri, 2d4 fant2d4 fant2d4 fant2d4 fantomomomom----legény és dámalegény és dámalegény és dámalegény és dáma válik ki a 
forgatagból, hogy móresre tanítsa a betolakodókat. 

Aki nem kellően elővigyázatos, és a társaság közé 
keveredik, azt könnyen elragadja a báli hangulat – 
Kísértés elleni elvétett Akaraterő mentődobás esetén 
ő maga is veszett tánczba fog, s ha a végén újabb Aka-
raterő dobását elvéti, leszédül az oromzatról (c.c.c.c.), és 1 : 
2 eséllyel a teraszra zuhan (6d6 Hp), 1 : 2 eséllyel 
viszont a mélybe, hol bizonyosan szörnyethal. 

A csigalépcső előbb a teraszra (11.11.11.11.) vezet, majd 
Gudmundshof alsó szintjére, a vendégszobákhoz (12121212    
––––    20202020....). 
 
Fantomok (2d4): Fantomok (2d4): Fantomok (2d4): Fantomok (2d4): 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 dobások-
ra, -3-nál Kitartás, vagy elfut; ha erre nem képes, 
szörnyethal. 
Hp 10  6  6
 6  9  13
 9  13    
 
b. Zeneszoba. b. Zeneszoba. b. Zeneszoba. b. Zeneszoba. Hat hegedű, hat fuvola, egy dob, egy 
czimbalom és egy klavikord diszharmonikus, de 
megragadó zenéje. Ha játszanak rajta, a klavikord 
füstöl és szikrákat hány, s ha a zenész a Nehéz Elő-
adás próbát megdobja, kigyullad a vad zenebonától, s 
a tapsoló közönség aranykoszorút (3d6 at) dob a 
maestronak! 
 
c. Erkély. c. Erkély. c. Erkély. c. Erkély. Nyitott erkény a meredély fölött. Pár 
diszkrét pad elszáradt dísznövények – egykori hús-
evő virágok – között. 
 

Ebédlő. Rozsdásodó fegyverek és poros 
zászlók díszítik ezt a kétszintes, karzatos 

termet. Tálakkal és kupákkal megrakott hosszú 
asztal. A jókora tűzhelyben tűz pislákol, lelógó láncz 
és kampó himbálózik. Egy szurtos krampuszkrampuszkrampuszkrampusz horgá-
szik (ha valaki elkapja a csalit, elővigyázatosságtól 
függően Közepes vagy Nehéz Reflex). 

A tűzhely fölött SzigfridSzigfridSzigfridSzigfrid bácsi (#11.)  bácsi (#11.)  bácsi (#11.)  bácsi (#11.) festmé-
nye szundikál. Az öreg beszédes kedvében van és 
szívesen szóba elegyedik a „csínytevő lurkókkal”, de 
mondókája zavaros – „Gudmund? Gudmundot befa-
laztuk... hehe... így marad mindörökre! Nem szeret-
te a mulatozást, bizonyám!” „Heinrich! ... ho ho 
ho... jól megkapta, hehe... pókok, hölgyeim és ura-
im! Pókok!!!” 

21 : 00 után21 : 00 után21 : 00 után21 : 00 után mindig két véletlen találkozási 
esélyt kell dobni, 23 : 00 után23 : 00 után23 : 00 után23 : 00 után pedig hármat. A 
vendégek ide hurczolják az elkapott karaktereket, s 
rögvest hozzáfognak rettentő lakomájukhoz. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Krampusz: Krampusz: Krampusz: Krampusz: Sz 4+1; VO 17; Tám +5 karmok 2d4+1 
vagy +5 kampó 1d6+1 és lelánczolás vagy +5 felfalás 
1d10+1; Specz immunis a tűzre, lelánczolás, Mászás 
+5; +5/+3/+3; V 6. 
Lelánczolás: Harczi Manőverrel, Nehéz Szabaduló-
művészet. 
Hp 19 
 

Terasz. Kicsiny arborétum a meredély 
fölött, Vénusz szobra, pad. Búgó, ölelkező 

pár – paróka, háromszögű csákó és mente, pikáns 
csipkebugyogó villan – de mindketten fejetlenek. A 
bokrok közül a kéjencz Furkó testvér (#7)Furkó testvér (#7)Furkó testvér (#7)Furkó testvér (#7) kémleli 
őket. Az arborétumban érdekesebb gyógyfüvek, és 
egy mindent benövő húsevő uborka (gyigyigyigyillllkos indakos indakos indakos inda). 
 
Húsevő uborka: Húsevő uborka: Húsevő uborka: Húsevő uborka: Sz 3+2; VO 15; Tám +5 inda 1d6+2 
és megragadás (HM); Specz fojtogatás 2d6+2 Hp/kör, 
Mászás +5, Osonás +5; +5/+3/+3; V 10. 
Hp 17 
 

Folyosó. Kígyózó folyosó Gudmundshof 
alsó szintjén. Gótikus ívek, faragott asszony-

fők, megfeketedett, kivehetetlen arczú régi festmé-
nyek. Minden ajtó belülről elreteszelhető, de minden 
retesz egy elrejtett pöczökkel kívülről is elhúzható. 
 

Pincze. Dohos, pókhálós hely, jókora boros-
hordók. Nem maradnak el a pókokpókokpókokpókok sem, 

rajban támadva a hálóik közé merészkedőkre. Beháló-
zott patkányok és három kiszipolyozott testü, parókás 
úriember. Egyikük soltészféle, sujtásos mentében, 
pápaszemmel és czifra törvénykönyvvel (zsebében 10 
rt, 11 at, régen lejárt váltólevél); a másik protestáns 
prédikátor – szigoru fekete ruha, Szentírás, „A Val-
lásbéke Tanulságárul, avagy Transylvania Rettentő 
Romlása”; a harmadik meg vándordiák, kezében poha-
rat markol, tarisznyájában 60 et, édes szülei írott in-
telmei és a königsbergi egyetem bebocsátó levele. 
 
Pókraj: Pókraj: Pókraj: Pókraj: Sz 4-1; VO 15; Tám +3 raj 2d4-1 + méreg 
(Közepes, 1d6 Hp/2d6 Hp); Specz 1/2 sebzés a szúró 
és vágó fegyerektől, Mászás +5; +1/+3/+1; V 8. 
Hp 14 
 

Kínzókamra. Fojtott rimánkodás hallatik a 
lelakatolt vasajtó mögül (Nehéz Zárnyitás). 

Odabent a szőrös karú, hordóhasú, csuklyás hóhérhóhérhóhérhóhér 
gyötri zokogó áldozatát, a lesoványodott, beesett 
orczájú, egy szál ágyékkötőt viselő EzékieltEzékieltEzékieltEzékielt (Hp 2). 
Ezékiel már igencsak hozzászokott a válogatott 
kínszenvedésekhez, és ha megszabadítják, igen hamar 
csalódik a szabadságban, nosztalgiával gondolva vissza 
a kínzókamrában folytatott kiszámítható, rejtett 
örömöktől sem mentes előző életvitelére. 
 
Hóhér: Hóhér: Hóhér: Hóhér: Sz 3+2; VO 12 (Ügy); Tám +5 izzó piszkavas 
1d8+2 vagy birkózás 1d6+3 (+2 HM); +5/+3/+3; V 6. 
Hp 17 

Norbert von Prantz szobája.    Úti láda 
mindenféle finom holmival, csipkés-bársonyos 

ruhák, vendéghaj, gyöngyház fésűk (2 at), púder. 
Bőrtokban tollhegyek gyűjteménye, pecsételő és tinta, 
úti okmányok, és egy kis olasz herczegség felosztásá-
nak tervezete. 
    

Frau Magdolna szobája.    Csontokkal és 
szuvas bútorokkal teli háló, szakadozott 

ágynemű, por. Egy csontvázzá aszott dáma portréja 
csipkés díszruhában, tollas kalpaggal: „Burgfraulein 
von Strechau.” Aki elidőz a szobában, Kísértés elleni 
mentődobást kell dobnia, s ha nem jár sikerrel, álomra 
hajtván a fejét öt minuta alatt holttetemmé aszalódik. 
Frau Magdolna (#10)Frau Magdolna (#10)Frau Magdolna (#10)Frau Magdolna (#10), a vasorrú bába nemigen talál-
ható itt, csak rokkáját és seprűjét tartja a szobában. 
    

Wendelín szobája. Fojtott zokogás és 
rimánkodás: az eltorlaszolt ajtó mögött (ki-

nyitni Közepes Erőpróba) Wendelín Wintermantel Wendelín Wintermantel Wendelín Wintermantel Wendelín Wintermantel 
(#4)(#4)(#4)(#4), a balszerencsés szűcs átkozza balszerencséjét, és 
imádkozik megszabadulásáért. A jóember szinte eszét 
veszítette lelki tusájában, s ha szabadulását is ígérik, a 
hisztéria határán tánczolva bármikor kétségbeesett 
lépéseket tehet. Szűkös motyója egy batyu szerszáma-
ival, két szép szőrmekabáttal (2*3 at), három menyét-
szőr galléral (3*1 at) és négy szőrsapkával (4*1 at). 
    

Konrad Rudolf von Unterrheinsburg 
szobája. Pacsuli és bomló hús szagának 

rettentő kevercse itatja át a párnákkal és drapériákkal 
bőségesen megrakott hálószobát. Konrad és szakácsa, 
a korzikai Jacopo már a kaland kezdetén a konyha 
körül serénykedik (6.6.6.6.). 
    

Vendégszoba.    Ebbe a szerény, de ké-
nyelmes szobába kíséri a társaságot Ludwig, 

a kulcsár. Kulcsot is ad hozzá és a reteszt is megmu-
tatja, jól tudván, hogy pótkulcsa és a reteszt kívülről 
nyitó pöczök mindig bebocsátást kínál. 

A szoba északi falán függő rossz tükröben a be-
létekintő ránczos, öreg emberként tűnik fel: s ha az 
üveget összezúzza, Nehéz Kitartást kell dobnia, vagy 
azonmód ezer év súlya zuhan rá, és ízzé-porrá törő 
csont-bőr tetemmé szárad.  

A déli oldalon egy falikárpit megett megbontot-
ták a falat, s a kiálló koczkák kifeszegethetők, átjárást 
biztosítván Wendelín szobájába. 
    

Kalonday Agenor szobája.    Itt kapott 
szállást Nemes és Nemzetes Kalonday Nemes és Nemzetes Kalonday Nemes és Nemzetes Kalonday Nemes és Nemzetes Kalonday 

Agenor uram (#2)Agenor uram (#2)Agenor uram (#2)Agenor uram (#2) és négy legénye, de szilaj vérük 
oly türelmetlen, hogy tíz minutával a karakterek 
érkezése után neki is indulnak a múlatságnak.  

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Előcsarnok. Ez a kisebb bálterem, de a 
tánczparkett üres, és a tükrök holtan deren-

genek a betűző holdfénytől. Megrepedt tükörből 
öreg, parókás nő tekint vissza rosszallóan, lebiggyesz-
tett ajakkal. Friderika von Ammertal (#1)Friderika von Ammertal (#1)Friderika von Ammertal (#1)Friderika von Ammertal (#1), a vér-
szívó szellem a tükrökben bolyongva várja áldozatait, 
de nem szívesen mozdul el belőlük. Ha bizalmát 
elnyerik vagy a tükrök többségét összetörik (mely-
nek hangja könnyen idecsalja a mulatozókat), elárulja 
a befalazott toronyszoba (26262626.... b. b. b. b.) titkát, s hogy ott 
Gudmundot őrizgetik. 
 

Folyosó. Homályos, pókhálós függönyök és 
falikárpitok sorával díszített folyosó. Északi 

végén zárt vasajtó a család czímerével. Ehhez a szo-
bához sem Ludwignak, sem másnak nincs kulcsa, és 
Nehéz Zárnyitás kell a feltöréséhez. 
 

Trófeaterem. Bőrdíványok, agancsok, pré-
mek, felakasztott vadászkürt. A felczímkézett 

trófeák: két török (Abdullah DzsaAbdullah DzsaAbdullah DzsaAbdullah Dzsaffffffffar, Jumurdzságar, Jumurdzságar, Jumurdzságar, Jumurdzság), 
vörös sipkás lengyel (Boleslaw CzasztynszkyBoleslaw CzasztynszkyBoleslaw CzasztynszkyBoleslaw Czasztynszky), egy 
kalapos zsidó (Jákub ben LázárJákub ben LázárJákub ben LázárJákub ben Lázár) és egy parókás, finy-
nyás franczia (Lucien Lucien Lucien Lucien VrVrVrVrietietietiet).  

Lucien pomádét és kölnit kér, cserébe elárulja 
Jákub elrejtett pénzes kazettáját (a parketta alatt, 
1d6*5 at, értéklevelek 5, 5, 5, 10, 10 at). Jákub rossz 
sorsát és elveszett üzleteit siratja, és ha valaki kifosz-
taná, elátkozza a tolvajokat (Akaraterő, akin fog, 
annak minden kereskedő másfeles árat számít). 
Boleslaw és a törökök esküdt ellenségek, de 
Abdullah csak a maga nyelvén tud átkozódni, a fon-
dorlatos Jumurdzság meg törve beszélni német, s a 
Próféta nevét hívja segítségül a gyaur kutyák ellen. 
 
b. Erkély. b. Erkély. b. Erkély. b. Erkély. Szél süvölt a várfokon, egy csupasz 
zászlórúd árnyékában. Megtöltött ágyú, hordónyi 
lőpor, hat golyóbis és egy parázsló kanócz. 
 

Fürdő. Gőzölgő kád, tengeri szivacs, illatsze-
rek. Borbély borotvájaBorbély borotvájaBorbély borotvájaBorbély borotvája egy sámlin, elegáns 

vágás nyaktájékon, orvtámadás (Tám +4 v. +8, 2d4 
Hp + [2d6 Hp]). Fürdősó és fürdősav – utóbbi vízbe 
eresztve nagy sistergéssel mérgező felhőt képez (Ki-
tartás, 2d6 Hp/2d6 Hp). 
 

Zöld hálószoba. Kiszáradt szobanövények, 
enyhe fűillat. Budoár: falnak vetett paraván, 

öltözőasztalkán parókás koponya méregeti magát egy 
tükörben. A koponya Herbert Schreck (#Herbert Schreck (#Herbert Schreck (#Herbert Schreck (#13131313)))), a 
zeneelmélet mestere. Keserűen lamentál a lent tom-
boló és ricsajozó, botfülű fiatalokon és a hangos 
zenéjükön. Ő a „falon túlról” jövő földöntúli har-
móniák megszállottja, melyeket saját zsenije terméke-
inek gondol (de valójában, bár tompán, mások számá-
ra is hallhatók – Hallgatózás próba). 

Az öltözőasztal fiókjában szelencze birkabél 
prophilacticumokkal és egy „Hispán Légy” feliratú 

fiolával. Pár csizma. A paraván mögött titkos ajtó 
Gudmund szobájába. Meredek lépcsősor a tetőtérbe. 

 
Gudmund szobája. Kulcsra zárt ajtó 
mögött úri hálószoba, zene akkordjai. Az 

északkeleti toronyszoba bejáratát befalazták. Kerevet, 
kék és vörös drapériák mindenütt. Női köntös és 
szép szattyáncsizmák. Egy klavikordon levágottlevágottlevágottlevágott kéz kéz kéz kéz 
gyakorol, de óvatlan pillanatban torokra támad. 
Könyv: „A Páva Mint Hívság és Mint Vonzalom.” 
Öltözőasztalon ékszeres ládikó, arany nyakláncz (15 
at), egy medál egy jóképű szőke ifjú pingált képével 
(„Wolfried von Steinhagen”), pirosító stb.  
 
LevágotLevágotLevágotLevágott kéz: t kéz: t kéz: t kéz: Sz 1+2; VO 12; Tám +3 megragadás; 
Specz 2d4+2 Hp/kör; +2/+4/+2; V 5. 
Hp 1 
 
b. Befalazott toronyszoba. b. Befalazott toronyszoba. b. Befalazott toronyszoba. b. Befalazott toronyszoba. Hideg levegő járja be a 
toronyszobát. A nyugati falon ablakra néző élet-
nagyságú tükör, egy ódon, vaskeretű alkalmatosság a 
kereten egyiptomi asszonyok arczával. A tükörben 
hollóhajú, piros orczájú és ajakú, szépséges nő képe 
fűzőben, gyöngyökkel befont hajjal, lovaglócsizmá-
ban, oldalán vívásra való karddal. Ő Gudmund von Gudmund von Gudmund von Gudmund von 
AmmertalAmmertalAmmertalAmmertal, Gudmundshof törvényes úrnője és örö-
köse, akit a többi családtag ebben a mágikus tükörben 
ejtett foglyul az Úr 1643. évében. Gudmund nem 
tud kiszabadulni a tükörből, mert azon egy fia repe-
dés sincs, amin kiszökhetne.  

Ha kiszabadítják, udvariasan megköszöni a lovagi-
as tettet, és arany nyaklánczával (26.26.26.26.) ajándékozza 
meg a társaságot. Ezután nekilát, hogy a kastélyban 
mulatozókat egyenként hazazavarja, a házanépét pedig 
alapos móresre tanítsa árulásukért és a családi ezüst 
könnyelmű elpocsékolásáért. A kaland ezzel véget is 
ér – hiszen bármilyen szolgálatot tettek neki, 
Gudmund a karaktereket is rögvest útjukra küldi – de 
a romos vár asszonya később is feltűnhet a kalandok 
folyásában. Ötvenöt év nem múlt el nyomtalanul, és 
szíve választottja, Wolfried von Steinhagen is éppen 
annyi ideje pihen sírjában. De a hűséges szerelem nem 
ismer lehetetlent... 
 
Gudmund von Ammertal, vámpír: Gudmund von Ammertal, vámpír: Gudmund von Ammertal, vámpír: Gudmund von Ammertal, vámpír: Párbajhős 6+3**; 
VO 18 (természetes, Ügy); Tám +10/+5 +1-es rapír 
1d6+4 [+2 HM]; Specz támadásbónusz átvitele VO-ra, 
három ember védelmezése, földhöz szegező tekintet, 
vérszívás, érzékeny a napfényre; +8/+6/+6; V 7. 
+1-es rapír, szfinx amulettje (hozzásegít egy talány 
megoldásának megleléséhez, de súlyos személyes árat 
fizettet érte), rubintgyűrű (7 at). 
Állatidomítás +9, Előadás +9, Lovaglás +9, Megfigye-
lés +9, Kertészet +9, Vadonismeret +9, Orvoslás +9. 
Földhöz szegző tekintet: Akaraterő vagy az áldozat 
nem mozdulhat, könnyen hipnózisba esik, vagy vére 
kiszívható (2d4 Egs). 
Hp 54 
 

21. 

22. 
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Bertram atya lakosztálya. Terebélyes 
faragott ágy behúzott függönyökkel. Itt 

szundikál Bertram atya (#9) 21 : 00 előttBertram atya (#9) 21 : 00 előttBertram atya (#9) 21 : 00 előttBertram atya (#9) 21 : 00 előtt. Olaj-
festmény egy mitrás, pásztorbotot tartó hüllőről 
(„Crocodilus Pontifex”). Három vaskos feketemise-
könyv. Felnyitott ládában nemesi öltözék, csatos 
czipők, paróka és rejtett rapíros bot.  
A laboratórium ajtaján kígyózár: villás nyelve csapda 
(Reflex vagy méreg, Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp). A 
kémény kürtőjében létra vezet le a konyhába (6.6.6.6.) és 
fel a belső páholyba (32.32.32.32.) 
 

Laboratórium. Savaktól és más anyagoktól 
pecsétes, lerakódásokkal szennyezett ódon 

asztalokon egy alkimista műhely csövei, retortái és 
lombikjai, kis kemencze. Lóczán bíborpárna. Egy 
olvasóállványon áll Bertram atya varázslatainak gyűj-
teménye, egy czirkalmas kézírással és obskurus je-
lekkel telerótt fóliáns. Mennyezeten csapóajtó a belső 
páholyba (32.32.32.32.) 

Két flaska párlat: az egyik olajos, fekete kuli-
mász, a másik zöldes habot vető zselé – mindkettő 
haszontalan. Színarany ereklyetartóban szegekre 
feszített, még élő és vonagló béka – lecsorgó mérge 
kis tálkában gyűlik (Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp). 
Sötét fiókban mandragóragyökér lapul. 

A kemenczében OttokaOttokaOttokaOttokar Hus Szalamandrájar Hus Szalamandrájar Hus Szalamandrájar Hus Szalamandrája 
pihen egy ködös miazmákkal és fluidumokkal telt 
lombikban. Két feltett kérdésre válaszol. Ha szabadon 
eresztik, felgyújtja a várkastélyt, mely fél óra alatt 
teljes egészében lángba borul, és hajnalra porig ég. 
 
Szalamandra: Szalamandra: Szalamandra: Szalamandra: Sz 3*; VO 18; Tám –; Specz tüzes 
aura, immunis a tűzre, hideg- és vízérzékeny; 
+1/+3/+3; V 8. 
Tüzes aura: 3d4 Hp/kör (Reflex 1/2). 
Érzékenység: Kitartást kell dobnia, vagy visszatér a 
tűz spherájába. 
Hp 11 
 

Raktár. Pókhálókkal borított régi lomok: 
bútorok, rozsdás vértezet, padok és lóczák. 

Heinrich bácsi (#12)Heinrich bácsi (#12)Heinrich bácsi (#12)Heinrich bácsi (#12) falnak fordított festménye, és 
egy halom ócskaság alatt maga az öreg. A nyekergő, 
hallókürtös vénség már csak feleselni tud, és az őt 
bántó pókokon kesereg, de más haszna nincsen neki. 
És ha már ppppóóóókokkokkokkok... 
 
Pókraj: Pókraj: Pókraj: Pókraj: Sz 4-1; VO 15; Tám +3 raj 2d4-1 + méreg 
(Közepes, 1d6 Hp/2d6 Hp); Specz 1/2 sebzés a szúró 
és vágó fegyerektől, Mászás +5; +1/+3/+1; V 8. 
Hp 17 
 

Padlás.    Az ebédlő fölötti karzatról nyi-
korgó lépcsők vezetnek a hasonló alapterü-

letű padlásra. Nyers fagerendák tartják a zsindelyte-
tőt. Madárfészkek, kijárat a tetőre a kéményhez. Itt 
lapul a horgászó krampusz (10.10.10.10.), mely itt megpróbálja 
lelökni a vele küzdőket (Egyensúlyozás). 

A padlás sarkában két gerendán átvetett kopor-
só. Édesdeden szundikáló bebalzsamozott öregúr, 
SzigfrSzigfrSzigfrSzigfrid bácsi id bácsi id bácsi id bácsi (#11)(#11)(#11)(#11): : : : „Hé, svihákok! Hagyjatok 
békén!” 

 
Szentély.    Oszlopokra erősített, pislákoló 
fáklyák világítják meg a díszes mintájú sző-

nyeget, a szárnyas női fejjel díszített, egyiptomi 
stílusú fekete kőoltárt, és fölötte a piramis rajzába 
foglalt pentákulumot.  

A fáklyák lángnyelveket lőnek a közébük lé-
pőkre (4d4 Hp, Reflex 1/2). A szőnyeg valójában 
egy ruganyos, iszonytató erejű amorf szörnyűség, 
egy ppppuuuudingdingdingding. 

Az oltáron nő egyiptomi stílusú mezítelen mell-
szobra, díszes ékkő szemek. Értéke összesen 30 at, 
de súlyos átok nehezül rá (hordozóját éjjel mámoros, 
de nyomasztó álmok kergetik, s nemhogy nem fris-
sül fel, hanem 1d6 Hp-t veszít, és -2 levonást kap a 
fáradtságtól). 

Az oltár mellett kis állványon illatos olajok fio-
lái, felakasztott triangulum, és egy kaotikus zenemű, 
a „Triomfo di Aphrodite” kottája. A titkos ajtó csak 
a másik oldalról nyílik. 
 
Puding: Puding: Puding: Puding: Sz 5+3*; VO 16; Tám +8 puding 3d6 és 
megragadás HM; Specz elnyelés; +7/+5/+5; V 11. 
Elnyelés: szabadulásig automatikus sebzés. 
Hp 26 
 

A belső páholy.    A mennyezetet borító 
kék bársonyra az égbolt csillagjegyeit hímez-

ték. A fal mentén lelógó aranybojtok borulnak egy 
szárnyasoltárra. Párnás székek veszik körbe a 
czirkalmas bronzemelvényen nyugvó, derengő kris-
tálygömböt. A gömbben ki-ki önmaga bűnökkel 
terhelt képét pillanthatja meg. Ez a képmás sikeres 
Konczentráció próbával szóra bírható, és ugyanolyan 
jóslatokat ad, mint a Tarot kártya. 

A szárnyasoltáron tekergő kígyók vesznek körül 
egy sejtelmes női arczot. Mellette nagy palaczk „szent 
olaj”, benne feltekeredett kígyó. Ládában gyertyák és 
illatos olajok (8 at értékben). A kadallón egy ládikában 
egy pár kézelő és mandzsettagomb hever. 

A titkosajtó erről az oldalról jól kivehető, pira-
misba foglalt pentákulum jelzi. Benyomásra feltárul, 
de a rejtett ellensúlyok mozgásával egy minután 
belül vissza is zárul. 

27. 
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II. Apollonia grófnő szépítő kúrája 
 

Háttér 
 

lbin von Trauttmansdorf, a jitschini 
gróf és neje, Apollonia Speyer-
Schwetzingen grófnő pihenni és 
vadászni utazott a gyógyvizeiről 
híres Stiidhausenbe, ahol azonban 
egy rosszhírű kalandor, a varázs-

vesszővel kutató Jacopo Conti hálójába kerültek.  
Conti, akit addig a városban gyanakodva méreget-

tek és széllelbélelt csalónak tartottak, egy igen kelle-
mes tervet tárt eléjük. A nap és a planéták járásából és 
asztronómiai táblázataiból kiszámolta, hogy a ferro- és 
diamagnetikus erők meg egy óramű segítségével a 
grófnő a leg kiválóbb szépészeti kezelés, más néven a 
teljes és hamisítatlan megifjulás útjára léphetne – ha a 
gróf ebben patronálná ő szerénységét. Csak egy dolog 
kellene hozzá: a városi toronyóra járását megfordítani, 
és egy mágneses gépezettel irányítani. 

A gróf csapata így Albin és Apollonia úri előjo-
gaira hivatkozva bekvártélyozta magát a városházába, 
ahol Günther Weißbrot polgármester társaságában 
fényes mulatságot csapnak, miközben Conti a tetőről 
mozgatott mágneseivel Apollonia grófnő szépségén 
ügyködik. A Kistemplom óratornyát a katonaság 
elbarikádozta, a toronyőr, a tiltakozó Heidelbrand 
Hecht talpára pedig útilaput kötöttek. 

 
Jómadarak Stiidhausenben 
 

kaland akkor kezdődik, amikor a 
város felé tartó kompánia egy 
különös jelenetbe ütközik. A 
kereszttútnál Heidelbrand Hecht 
majszter uram, a toronyőr (csip-
kés gallér, fekete csatos cipők, 

kézelők) járkál fel-alá a vesztőhely előtt, méltat-
lankodva és pörlekedve. „Hogy erre meg arra, és 
az árgyélusát!” „Hogy lehet ilyet tenni?!” „A 
gottverdamter Italianer miskulancziája a 
maschinériát meg bolondította – és a regiment 
katonákat ez nem érdekelte!” „Skandallum! Inkább 
elmegyek világgá, mint hogy a szégyent elvisel-
jem!” És így tovább. Ilyen módon lehet kiszedni 
belőle a fenti história velejét, de arra már rávenni 
nem, hogy vissza is menjen. Heidelbrand addig 
hecceli magát, míg a közeli kápolnában kell tölte-
nie az éjszakát: óriási szerencséjére. 

A Stiidhausenbe érkező csapat hamarosan még 
többet megtud a mulatozó urakról és a városban 
zajló eseményekről. Óráról órára különösebb és 
különösebb dolgok történnek, ahogy Signor Conti 
mesterkedése összezavarja az idő akkurátus műkö-
dését. Az óramutatók fordítva járnak, az idő mú-

lása pedig 11119 : 00 9 : 00 9 : 00 9 : 00 ----tóltóltóltól fokozatosan felgyorsul, de a 
harangütések pontosan követik egymást. Ebből a 
keverékből pedig semmi jó nem sül ki. 

 
~A mesélő mindenképpen kövesse figyelemmel az 
idő múlását, és a harangütések említésével jelezze 
a játékosoknak. Játékon belüli időben kilencz óra 
áll a csapat rendelkezésére, de ahogy közeleg az 
éjfél, egy-egy óra egyre gyorsabban és gyorsabban 
múlik el. Ezt a két tesztalkalom alatt mintegy 3 3 3 3 
óraóraóraóra alatt, a később olvasható ütemezés szerint 
játszottuk le beállított időkorlátokkal, de ha a 
mesélő lassabb tempót diktálna, könnyedén meg-
teheti. 

 
Ha a társaság felfedezi, hogy mi is zajlik 

Stiidhausenben, és meg kívánja akadályozni Conti 
tervét, a következő akadályokkal kell számolniuk: 

• A városházát magnetikus erőtér öleli kö-
rül, amin közönséges úton-módon nem 
lehet áthatolni. 

• Nem csak Stiidhausen katonasága, hanem 
a Jitschinből jött grófi darabontok is arra 
csaptak föl, hogy mindenféle rendbontást 
megakadályozzanak. A városházát, a ka-
szárnyaudvart és a kistemplomot teljesen 
az ellenőrzésük alatt tartják. 

• A városiak maguk is fokozatosan az ese-
mények hatása alá kerülnek, s legföljebb 
riadalommal vagy randallírozással reagál-
nak a közrend széthullására, de nem nyúj-
tanak hatékony segítséget. 

• Jacopo Conti az ördög czimborája, és 
önmagát mindenféle eszközzel meg tudja 
védeni. 

A kaland egyébként nyílt folyású, és a dolgok 
menete részben vagy teljes egészében megváltoz-
hat a később leírt vázlathoz képest. Ekkor meglé-
vő kalandelemek (helyszínek, szereplők és esemé-
nyek) újrahasznosításával lehet legkönnyebben 
újrakeverni a paklit. Ha a csapat megakad valahol, 
néhány esemény előrehozásával újra beindítható a 
cselekmény. 
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Helyszínek 
    

Veres Ökör fogadó. Az alsó szinten italmé-
rés, fölötte kiadó szobák. Reinhardt Reinhardt Reinhardt Reinhardt WentzWentzWentzWentz, 

tulajdonos és BeathaBeathaBeathaBeatha, a felesége. Leányukat, 
Mathildát „elrekvirálták” szolgálólánynak a mulatság-
ba. Signor Conti kifizetetlen szobája (7 et tartozás) a 
szegényes tetőtérben van, de Reinhardt nem mer 
benyitni, mert ördöngős erő védi (papiros 
csattantyú, 1d3 Hp és 1 : 6 lobot vet). Feltúrt utazó 
láda: mágnesező rúd (rovátkolt ólom), háromféle 
öltözet ruha. Kalendáriomban bejelölve a stiidhauseni 
források hirdetése, mellette jegyzet: „Czupfolható 
merde senki háziak: conte Albin és contessa 
Apollonia.” 
 

Szent Vitus plébániája.    Börtönszerű épület 
ide-oda dűlt falakkal és lőrésszerű ablaknyílás-

okkal. Alphonsus OttAlphonsus OttAlphonsus OttAlphonsus Ott plébános, Pap 5 (Hp 25, gyó-
gyítás, gyógyítás, Tartalmas Prédikáczió, Megakadá-
lyozott Út, gyógyítás 2d6, Káin Bélyege).  Temp-
lomban elérhető varázslatok: 1: Élőholtak Érzékelése, 
Az Igazi Arcz, Tartalmas Prédikáczió; 2: A 
Kőczipó, Megakadályozott Út. Szent Vitus rettentő 
görcsökbe rándult képe alatt baljós régi jelekkel: 
Tánczos Vigadalom (hegedű és aranyhúrú vonó kell 
hozzá a katakombából). 

• Temetkezőhely, a ravatalon Ferdinand 
Told, a hentesek czéhmestere nyugszik, si-
ratja felesége, JuttaJuttaJuttaJutta, leánya, GretaGretaGretaGreta, két két két két 
mestermestermestermester és tuczatnyi megtermett legénytuczatnyi megtermett legénytuczatnyi megtermett legénytuczatnyi megtermett legény a 
czéh póznákra szegezett tábláival.  

• Rácsos ajtó mögött katakombák, megholt 
barátok maradékai poros falifülkékben. 
Boldog Hubertus testvér sírja, kit halálra 
tánczoltattak, és a mennyekben még mindig 
ropja (itt található egy hegedű aranyhúrú 
vonóval). 

• Apáczazárda: szűk épület a templom olda-
lán, az udvaron kórószerű, szigorú vénavénavénavénasz-sz-sz-sz-
szonyokszonyokszonyokszonyok kárognak az erkölcsök romlásán és 
az ifjúság feslett módiján. 

 
Fürdők.    Fekete falú, roskadozó régi épület 
szűk, gótikus ablakszemekkel. A medenczében 

totyakos polgárok keresnek enyhülést ilyen-olyan 
bajaikra (egy csapat Kaselmarktból, mit sem hederítve 
a két város közötti régmúlt viszályokra), mellettük 
Fabricio GirardiFabricio GirardiFabricio GirardiFabricio Girardi (Párbajhős 3), az öregedő, törődött 
bonviván, aki a francz nyavalyát jött ide kúrálni. 
Külön gőzkamrában FrFrFrFrau Isoldaau Isoldaau Isoldaau Isolda, akit senki nem mer 
háborítani (Boszorkány), és ütődött fia, WinkelWinkelWinkelWinkel 
(Bajnok 1+3). 
 

Piacztér. Kövekkel rakott, tágas piacz az új 
idők stílusában. A városházán zajló hejehuja 

másokra is átragadt, és az idő múlásával egyre többen 
és többen tódulnak ide, hogy amúgy igazándiból ki-
mulassák magukat. Árusok (a szokványos 
laczipecsenye, kakasos nyalóka és mézeskalács mellett): 

• Pánczélos Péter:Pánczélos Péter:Pánczélos Péter:Pánczélos Péter: vértezeteket kínál eladás-
ra. Rossz üzletmenet, régi rissz-rossz hol-
mi. Ágyúöntéssel keresi inkább a pénzét, 
ebben az iparban legalább elkél a portéka. 
Új mozsárágyúja a műhelyben várja a meg-
rendelőt. 

• Ondrej Kappel:Ondrej Kappel:Ondrej Kappel:Ondrej Kappel: színpompás sátor. Kopor-
sóban lelánczolt, mumifikált holttestet mu-
togat. Boscu, egy kivégzett gyilkosBoscu, egy kivégzett gyilkosBoscu, egy kivégzett gyilkosBoscu, egy kivégzett gyilkos mmmma-a-a-a-
radványaradványaradványaradványa. Varázsszóra feltámad és villogó 
szemmel követeli, hogy engedjék el. Ret-
tentő átkokat mond, de szuggesztióval 
rákényzseríthető a jóslásra. 

• Jacek, a macskaárus:Jacek, a macskaárus:Jacek, a macskaárus:Jacek, a macskaárus: nyávogó portékáját 
kosarakban kínálja.  

• Ugrin Mózes:Ugrin Mózes:Ugrin Mózes:Ugrin Mózes: házaló zsidó. „A Tanulás 
Tálentoma: Minden Körülmények Között 
Hasznos Concoctio, Ábrahám Abulafia 
Jegyzetei Szerint.” Nem sok kereslete van 
a memóriát erősítő szernek ebben a társa-
ságban, mert az az egy példány sem fogyott 
el, amit tegnap kikevert. 3 szintnyi varázsla-
tot lehet vele rögvest megtanulni. 

• Planétás:Planétás:Planétás:Planétás:    Henri BérarguesHenri BérarguesHenri BérarguesHenri Bérargues színpompás pa-
pagája, Gustav Adolph húzza ki a sorsvető 
czédulákat a kalapból, s mellé mondja a 
mondókáját: „Rossz idő! Rossz idő! Gustav 
Adolph szép! Gustav Adolph szép!”    

• Pellengér:Pellengér:Pellengér:Pellengér: a csintalan FranziFranziFranziFranzi, aki bemászott 
a városháza hátsó udvarába, meg a lószobron 
lovagolt. Egy zord darabont őrzi a rothadt 
gyümölcsökkel megdobált fiút, és estig csak 
váltságért bocsátja szabadon. Franzi szerint a 
szobor csodaló, és szokott vele beszélgetni. 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Díszkert.    Rendesen sétálgató polgárok és urak 
járnak a franczia najmódit követő, szabályosra 

nyírt sövényekből és virágágyásokból álló kertben, de 
a városházán belüli mulatság alatt lezárták, és most 
üresen árválkodik. A díszkertet Peter ZundelPeter ZundelPeter ZundelPeter Zundel, a 
félszemű vén silbak, a város hőse őrzi, aki Eugéniusz 
Wendt generális alatt szolgált a svéd király ellen.  
A vén hadastyán igen komolyan veszi feladatát, de 
bódéjából el nem mozdul. 

Bucephalus, a csodalóBucephalus, a csodalóBucephalus, a csodalóBucephalus, a csodaló szobra, felirat:  
„Bucephalus nekem becsületes nevem 
Alexandert vivém, vitézt nem szégyellem 
Ha vitéz a szoldát, bora tüzesen jó 
Égő parázs abrak, ettül vitéz a ló.” 

Ha a szobrot parázzsal megetetik, megrázkódik, 
tüzet fúj („Édes gazdám, itt vagyok / mivel szol-
gálhatok?”) és oda repíti két-három lovasát, ahová 
kívánják. A ló át tud hatolni a magnetikus mezőn, 
de vágtájában nem tud megállni; aki nem száll le 
róla, azt tovább ragadja a messzeségbe (az ÁgonÁgonÁgonÁgon----
berken berken berken berken táblázat szerint). 
 

Városháza.    Elől barokk kapu, felirat: 
„Rathaus”. Be van zárva és reteszelve. Az eme-

leten a tanácsteremben, nyitott ablakok mögött szól 
a muzsika és áll a bál, kopognak a drága csizmák és 
czipellők. Minden előkelő vendég és helybéli ott 
mulat vagy az erkélyen gyönyörködik, miközben a 
bejáratokat a katonaság belülről őrzi.  

A teljes városházát és templomot magnetikus 
mező övezi, ami a fegyvereket elevenen használói 
ellen fordítja, a pánczélosokat ellöki, és a golyókat 
megpörgeti (befelé: -6, kifelé: +2 Támadás)! Átlépni 
rajta sehogyan sem lehet. 

• Tetőterasz:Tetőterasz:Tetőterasz:Tetőterasz: Jacopo ContiJacopo ContiJacopo ContiJacopo Conti mágneses gépe-
zete, fújtatók és kerekek. A köpenyes-
kalapos Jacopo (gallér, hosszú orr, lőporfüs-
tös arcz, szemölcsök, szépségflastromok, ba-
jusz) hatalmas mágneseket igazgat, fel-alá 
ugrál és szaladgál. „Schneller, schneller, 
ebfia németje!” „A hunczut kurafi mindene-
teket ti akasztófára való latrok!” „Semmire-
kellő kenyérpusztítók!” Időnként lornyon-
nal kémleli a várost. Ha ügyét veszni látja, 
a nála lévő pakliból három lapot húz, és egy 
óriási bőregeret idéz meg velük. Ez a csa-
pongó rém a kistemplom erkélyére ragadja 
a gazficzkót, vagy ha azt már elfoglalták, el 
a távoli éjszakába. A gépezetet megfelelő 
felszereléssel, hozzáértéssel vagy szorga-
lommal el lehet pusztítani, de ettől csak a 
magnetikus mező szűnik meg: a megtébo-
lyult óra forog tovább! 

• Bál:Bál:Bál:Bál: parókás hölgyek és urak, kisztihand és 
mervejjőz. Udvarhölgyek, az alabástrommal 
és csillámporral beszórt ApollApollApollApolloooonianianiania, és a 
krémfehér ruhájára vörös kravátlit tűző AAAAl-l-l-l-
binbinbinbin. „Hogy szépül! Hogy simul! Mint egy 
ma született frajla! Földiekkel játszó égi 

tünemény, Istenségnek látszó csalfa vak 
remény! Óh! Áh! Na de kedves 
Bürgermeister!” (Sat.) A megtiszteltetéstől 
szinte ragyogó Günther WeißbrotGünther WeißbrotGünther WeißbrotGünther Weißbrot polgár-
mester és neje, a rossz kedvű PhilippinaPhilippinaPhilippinaPhilippina. 
Elrekvirált szolgálólányok: MathildaMathildaMathildaMathilda (Ve-
res Ökör), ReginaReginaReginaRegina és ElsieElsieElsieElsie. 

• Az udvaron:Az udvaron:Az udvaron:Az udvaron: Bronislaw, a darabontBronislaw, a darabontBronislaw, a darabontBronislaw, a darabont vezé-
nyeli a katonaságot, a szemközti laktanyát 
majd’ kiürítve (csak a lusta Karl húzza a ló-
bőrt). Trompétások (traararaa-traararaa-
bumsz bumsz bumsz stb.), díszlépés, őrség-
váltás és alaki gyakorlat. A spektákulumban 
gyönyörködő úri népség az udvari erké-
lyen kalapjait dobálja és kendőit lengeti. 

 
Kistemplom.    A templomkert vaskapuja észa-
kon zárva, a templom elbarikádozva. 

• Templomkert:Templomkert:Templomkert:Templomkert: Szobor: „Itt nyugszik 
Snájder Mihály /  A nagy kolerában érte 
utól a Halál /  Midőn a templomtetőről le-
esett” Meg:  „Nagy legény vót /  Mégis 
meghótt” „Itt nyugszik Schwartz Kata, 
szűzleány /  Siratja egyetlen kicsi fia, Mi-
hály” stb. Mauzóleum: a Halál, mint szeké-
ren ülő kaszás-homokórás öregember ábrázo-
lata. „Tempus Fugit.” 

• Templom:Templom:Templom:Templom: A Jitschinből Jitschinből Jitschinből Jitschinből jött katonákjött katonákjött katonákjött katonák őr-
zik (6 fő). A masinériával együtt bekattan-
tak, és osztrákos akczentussal beszélnek. 
„Nein! Nein!” „Aieeee! Mein Leben!” 
„Halten sie! Hände hoch, szarháziak!” 
„Feuer!!!” „Die Granaten! Schnell!” Az 
óraszerkezet vadul forog, szikrákat vet, ve-
szettül nyikorog és köszörűszerű hangokat 
ad. Ahhoz, hogy az idő folyása helyreálljon, 
először meg kell akasztani – megfelelően 
erős eszközzel. 

 

 
    

Szereplők 
 
Szabad parasztokSzabad parasztokSzabad parasztokSzabad parasztok: Sz 1; VO 11 (posztó); Tám +1 
husáng 1d6 vagy +1 buzogány 1d8; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 7  6  1 
 4  2  1 
 8  3  5 
 4  2  7
 4  2  6 
 1  3  8
 4  2  5
 3  5  5
 6  6  2
 1  1  8 
    

5. 

6. 

7. 
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Kemény legények: Kemény legények: Kemény legények: Kemény legények: Bajnok 1; VO 13 (kivert bőr); 
Tám +1 nehéz bot 1d8+1 vagy +1 birkózás 1d6 [+2 
HM]; +3/+1/+1; V 3d6. 
Hp 5  12  9 
 1  5  12 
 11  9  3 
 3  6  4
 5  8  7 
 
Poroszlók: Poroszlók: Poroszlók: Poroszlók: Sz 1; VO 12 (köpönyeg); Tám +1 ala-
bárd 1d10 [+2 HM] vagy +1 husáng 1d6; +2/+0/+0; V 
3d6. 
Hp 3  8  3 
 3  2  2 
 6  4  5 
 4  3  7 
 6  2  8 
 5  5  8
 7  5  1
 4  4  6
 7  1  6
 2  8  8 
    
Lövészek Jitschinből (4 és 6): Lövészek Jitschinből (4 és 6): Lövészek Jitschinből (4 és 6): Lövészek Jitschinből (4 és 6): Lövész 1; VO 11 
(zubbony); Tám +1 muskéta 1d10+ [1 kör] vagy +3 
muskéta 1d10+ [1½ kör] vagy +4 gránát 2d6+ [1 kör] 
vagy +1 tőr 1d4; +2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 7  7  10 
 5    

6  7  2
 5  2  6 
 
Szerzetesek: Szerzetesek: Szerzetesek: Szerzetesek: Sz 1; VO 12 (csuha); Tám +1 bot 1d6; 
+2/+0/+0; V 3d6. 
Hp 4  8  3 
 8  2  4 
 3  2  7 
 6  8  2 
 
Fabricio Girardi:Fabricio Girardi:Fabricio Girardi:Fabricio Girardi: Párbajhős 3, VO 14 (köpönyeg, 
vítőr); Tám +3 rapír 1d6; Specz VO átvitele, +2 
HM; +3/+1/+1; V 11. 
Hp 19 
 
Frau Isolde, boszorkány:Frau Isolde, boszorkány:Frau Isolde, boszorkány:Frau Isolde, boszorkány: Sz 2+1, VO 11; Tám +3 
tőr 1d4+1; +4/+2/+2; V 8, boszorkánykenőcs..  
Átkok: „Hász-pász, amint jársz, gyomrod mélyén 
kígyó mász!”, „Gyíkok zsírja, békák bőre, fordulj-
térülj, s legyél pőre!” 
Hp 17 
 
WinkelWinkelWinkelWinkel, a , a , a , a fifififiaaaa:::: Bajnok 1+3, VO 15 (bőrzeke, Ügy); 
Tám +4 husáng 1d6+3; +6/+4/+1; V 13. 
Hp 8 
 
Boscu, a gyilkos halott: Boscu, a gyilkos halott: Boscu, a gyilkos halott: Boscu, a gyilkos halott: Bajnok 2+2; VO 15; Tám 
+4 fojtogatás 1d8+3 és megragadás; Specz fojtogatás 
1d8+3/kör, Osonás +4, Rejtőzés +4, Mászás +4; 
+6/+4/+4; V 2. 
Hp 24 

Jacopo Conti: Jacopo Conti: Jacopo Conti: Jacopo Conti: Vagabund 4+2; VO 16 (köpönyeg, 
Ügy, vítőr); Tám +4 rapír 1d6+1 vagy +4 pisztoly 
1d10+; Specz Kezdeményezés +6; +4/+6/+4; V 7; 
tollas kalpag, aczél és kova, pakli kártya [bőregér 
megidézése a toronyba!], kifordítható köpönyeg, 
lornyon, illatszer, lőporos szaru, úti passzus (hamis).  
Álczázás +6, Csapdák +6, Egyensúlyozás +6, Előadás 
+6, Hamisítás +6, Koczkavetés +8, Mászás +6, Ok-
kultizmus +6, Infernális Masinériák +6. 
Hp 24 
 
Óriás Bőregér: Óriás Bőregér: Óriás Bőregér: Óriás Bőregér: Sz 3; VO 13; Tám +3 harapás 1d6; 
Specz repül, +3 Rejtőzés, +3 Osonás, +3 Hallgatózás; 
+3/+1/+1; V 3. 
Hp 17 
 

 
 

Különös események 
 

START = 15 óra 
    

• A toronyóra visszafelé jár, a magnetikus 
mező működik. 

• Ravatalhoz járulnak: a hentesek czéh-
legényei, két mester, Jutta és Greta Told. 

    
30 percz = 16 óra 

    
• Albin gróf, Apollo grófnő és Günther 

Weißbrot megjelenik az erkélyen. Éljenzés, 
a grófnő szépségét dícsérik, bemutatják a 
díszvendégeket, stb. A zenekar tust húz. 

• Fabricio Girardi elmegy a grófnőnek szépet 
tenni a palota elé, de hajlongása közben ki-
vont kardja megelevenedik és végigvágja az 
arczát. 

    
1 óra = 17 óra 

    
• Pánczélos Péter ócska árui csudálatos mó-

don megjavulnak. 
• Fabricio Girardi, az öreg harczos ismét 

harczra kész! 
    

1 óra 30 percz = 18 óra 
    

• A magnetikus mező letöri az egyik szélka-
kast és hófogót a szomszédos házak egyiké-
ről – lezúduló cserepek. 

• Ugrin Mózes rosszat sejtve szedi a sátorfáját 
– „A szegény zsidónak jobb ha úton van a 
helye.” 
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• A váratlanul megifjúdott kaselmarkti 
totyakosok csudás gyógyulásuk örömére 
mindjárt beveszik magukat a Veres Ökörbe, 
ledér nótákat énekelve („Du kannst nicht 
treu sein /  Nein, nein, das kannst Du nicht 
/  Wenn auch Dein Mund mir /  Wahre 
Liebe verspricht /  In Deinem Herzen /  
Hast du für viele Platz /  Darum bist Du 
auch nicht /  Für mich der richt'ge Schatz”). 

 
2 óra = 19 óra 

 
Innentől az idő múlása 
kétszeresére gyorsul. 

    
• A Veres Ökörben haddelhadd tör ki a me-

gifjodott kaselmarktiak és a városi polgárok 
között, a megszokott átkozódással: „Minden 
stiidhauseni schweinkerli!” „Minden 
kaselmarkti schweinbübli!” Őrség híján 
csakhamar szétverik a kocsmát, és a győztes 
fél nekiindul új ellenfeleket keresni. 

• Mulatozó czéda, megifjodott apáczák per-
dülnek tánczra a város utczáin. 

• Boscu eltöri gazdája nyakát és elszabadul; 
először a piaczon settengve, majd leplezet-
lenül járva az utczákat és gyilkolva! „Le 
mort! Le mort qui tue!” – kiáltoz rémülten 
Henri Bérargues. 

• Jaceket, a macskaárust megtámadják és el-
emésztik a saját macskái. 

    
2 óra 30 percz = 21 óra 

    
Innentől a város kapui 

zárva vannak. 
    

• A tetőről Jacopo Conti őrült kiáltozása 
hallatik, a harangok félrevernek. 

• Ferdinand Told feltámad ravatalán, kitagad-
ja a feleségét és lányát! 

• Párbajok és megvadult tobzódás a városhá-
zán. 

• Kométa jelenik meg az égen, a nép körében 
általános rémület tör ki, amint egyre köze-
ledik! 

• Frau Isolde rokkán lovagolva menekül („Itt 
nem jó mulatni!”), az ütődött Winkel ka-
paszkodik!  

    
3 óra = 23 óra 

    
• A holtak kikelnek Szent Vitus katakombái-

ból, és visszatérnek az élők közé,  
• Jacopo megidézi a bőregeret (ha még nem 

tette meg). 
 

3 óra 15 percz = éjfél 
 

• A vénséges vén öregember, az Idő szekerén 
kikél a sírkert mauzóleumából. Kamatostól 
visszaveszi a drágán vett ifjúságot, és ezzel a 
város végórája eljött! 

 
Ha a társaság még időben elmenekül Stiidhausen 
végzete elől, az ÁgonÁgonÁgonÁgon----berken berken berken berken szerinti dobással tud-
hatja meg további sorsát. Ha ellenben megakadályoz-
zák Jacopo Conti tébolyodott tervét, akkor az idő 
helyrezökkenésével a csudás jelenségek alábbhagynak, 
a városházán elcsendesedik az úri mulatság. Véget 
vetnek a zenének, és hazamennek a legények. 
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III. Három tündér almafa 
 

Háttér 
 

lisabeth, a szép özvegyasszony 
lányát, Julchent elrabolták, és senki 
nem mer a nyomába eredni: mert-
hogy azon az éjszakán különös 
tekintettel a szemében ment ki a 
tanya udvarára, és nem sokkal ké-

sőbb egy fekete, szőrös állat karmai között látták, 
amely szörnyű bakugrásokkal elhurczolta az erdőbe. 
A rémalak útja pedig járatlan mellékutakon 
Jocklingen, az elhagyatott falu felé vezetett. Márpe-
dig, mint a Fellkirchenben jól ismert népi bölcsesség 
is mondja, „Jocklingenbe nem megyünk.” Általános 
vélekedés, hogy ha Julchen nem vívta ki az ott ta-
nyázó boszorkányok rossz akaratát, akkor bizonyo-
san ő maga is közéjük tartozik: ha meg kivívta, akkor 
Isten irgalmazzon neki! 

Elisabeth végül a faluban járó idegeneknek kö-
nyörgött, hogy hozzák vissza a leányát. Mivel vette rá 
őket, mivel nem, ők Elisabeth hamuba sült pogácsáival 
nekiindultak az elhagyott völgynek. Történt ez pedig 
Április 27.–én, három nappal Walpurgisnacht előtt. 

 
Az elrabolt leány 
 

ulchen élete és lelki üdve csak-
ugyan nagy veszélyben forog, mert 
a Walpurgisnachtra összegyűlő 
boszorkányok nem másnak, mint a 
Sátánnak akarják felajánlani. A 
boszorkányok úrnője pedig maga 

Elisabeth, aki így biztosítaná, hogy saját szülöttje 
kövesse a helyén. Őt magát szigorú esküvés és tila-
lom köti, de ha a könyörgésétől meglágyított szívű 
kalandorok megszerzik lányának a három tündér 
almafa gyümölcsét, és ezzel a táplálékkal felébresztik 
benne a boszorkányok tiltott tudását, terve mégis 
sikerrel jár. S ha kudarcot vallanak? Akkor eredeti 
fogadalma szerint leányát áldozatul kell adnia a sötét-
ség fejedelmének. 

A karaktereknek négy napjuk van: Április 30.-án 
éjjel a boszorkányok hatalmas ünneplést csapnak, és 
az ördögnek tett esküjüket emberáldozattal erősítik 
meg. Ez azt is jelenti, hogy Április 29.-én és 30.-án 
megszaporodnak az utazók a Jocklingenbe vezető 
ösvényeken és rejtett utakon – ki erről jön, ki arról, 
ki seprűnyélen és fejőlóczán lovagolva. 30.-án délben 
feltárul a rombadőlt falu mögötti kőszirt titkos bejá-
rata, és a zarándokok bebocsátást nyernek egy he-
gyek között fekvő rejtett, apró szurdokvölgybe. Itt, 
a rég halott Sabrina von Trinniger boszorkányki-
rálynő udvarházának romjai alatt ütnek tábort, hogy 
felkészüljenek esti gonoszságaikra. 

Úttalan utakon 
 
A kompánia – saját vagy kölcsönbe kapott lovakon – 
Április 27.-én, késő délelőtt körül érkezik az Amms 
folyó gázlójához (akik lejátszották Az elveszett Az elveszett Az elveszett Az elveszett 
levlevlevleveleteleteletelet, régi ismerősök lesznek). Innen vadcsapások 
és ösvények vezetnek tovább a sűrű erdőkön át 
Jocklingen felé – néhol még az egykori szekérút 
benyőtt nyomait is látni. A véletlen találkozások 
esélye az első két napon alkalmanként 1 : 61 : 61 : 61 : 6 (az Isten az Isten az Isten az Isten 
háta megettháta megettháta megettháta megett oszlop szerint), a második két napon 1 : 
3. Minden emberi találkozás a boszorkánygyűlésre 
igyekvő 1d3*5 utazóval történik – a találkozás típusa 
megadja a zarándokok általános fajtáját, de minden 
csoport változatos a maga módján. A többségük nem 
elég bátor ahhoz, hogy fegyveres utazókkal kötöz-
ködjön. Ha a karakterek nem árulják el magukat, 
akkor minden bizonnyal őket is az ördög szolgálói-
nak fogják tekinteni. 
 

Állókövek.    A sűrű fenyőerdőben 
nyíló tisztáson kétemberes, durva álló-

kövek sora. A négy kő mindegyikén kecskekoponya 
nyugszik. 
 

A holtak fája.    Egy terebélyes, kiszá-
radt fa bogos ágain a karakterekkel 

azonos számú mezítlábas, akasztott ember lóg, s a 
vadak és madarak már jól elbántak velük. „Szép 
látvány, nemdenem?” – szólal meg a hát megől vala-
ki, és csatos czipőben, zöld vadászkalapban biz’ az 
ördögördögördögördög az! Leginkább alkut kötne: jó tanácsot, segít-
séget nyújtana – elkél az a vad erdőkben, és nem is 
lenne olyan nagy ára... Óva int a Walpurgisnachttól: 
az nem való a műkedvelőnek – de hát nem rá tarto-
zik, mivel ütik el az idejüket. Neki úgyis dolga van 
még: köteleket kell felrakni a fára (pont annyit, mint 
ahányan a csapatban vannak), hogy legyen hely – 
úgy szól mostanság a nóta. „Szép csizma!” – veti 
még oda az egyik karakternek, ha távoznak. 
 
Ördög: Ördög: Ördög: Ördög: Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 1d8+3; 
Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 2. 
Fekete kötelek, 15 et. 
Hp 17 
 

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

rülölelt kegyhelye puszta rom; néhány fal és egy 
torony áll még a helyén. Az erdőben hét földönjáró hét földönjáró hét földönjáró hét földönjáró 
galóczagalóczagalóczagalócza 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. 

 

 

1011 

1112 

1113 
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A klastromkertben áll az egyik almafa: kiszáradt, 
fekete roncs, de gyökerei lenyúlnak a föld alá, és a 
kriptában terebélyesednek fává. A gyümölcsök vi-
aszsárgák, hidegek, és bár bölcsesség lakik bennük, láz 
töri ki, aki belőlük eszik (Kitartás). Ha az almákból 
szakasztanak, a szüzek keserves zokogásban törnek ki 
– „Feküdj közénk... Ölelj át minket!” – sírják (men-
tődobás Kísértés ellen). Az élet világába felvezető utat 
két kaszáskét kaszáskét kaszáskét kaszás állja el: „Megálljatok, és ne vigyétek a halál 
gyümölcseit az élők közé, mert keserű íze lesz őné-
ki!” Csak akkor tágítanak rettentő feladatuktól, ha a 
karakterek meggyőzik őket ügyük fontosságáról. 
 
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 
 
Kaszások (2): Kaszások (2): Kaszások (2): Kaszások (2): Sz 4+1; VO 15; Tám +5 kasza 2d4+1 + 
bénulás; Specz bénulás (Kitartás, majd kivégzés), 
immunis a hidegre; +5/+3/+5; V 1. 
Hp 21  25 
 

 
Elátkozottak.    Egy nyiladékban köze-
ledő négy elátkozott kitaszítottnégy elátkozott kitaszítottnégy elátkozott kitaszítottnégy elátkozott kitaszított – 

rongyos, szurkos ruhákat és lánczokat viselő szeren-
csétlenek. Keserves béklyóikat és a bűneiket jelző 
táblákat hordozzák, és elvadult állapotukban a 
Walpurgisnachtra mennek, hátha hódolatukkal 
lánczaikat veszíthetik. Aaron és Lucretia Schaffler, 
gyermekgyilkosok; Gedeon Harz, testvér-áruló 
(rothadó vadászruhák, feketére koszolódott szalma-
haj), és Conrad Hefer, méregkeverő pap (zsíros, 
elnehezült arcz, szájában fuldokló béka a nyelv he-
lyén). 

Aaron és Lucretia SchaAaron és Lucretia SchaAaron és Lucretia SchaAaron és Lucretia Schaffffffffler: ler: ler: ler: Sz 1+1; VO 14; Tám 
+2 lánczok 1d6 + harczi manőverrel körbetekerés; 
Specz automatikus sebzés és mozgásképtelenség 
sikeres HM-ig, átkok („A sebeid varasodjanak be, és 
szaggassák meg a te testedet!”), lassú; +3/+0/+0; V 3. 
Hp 8  2 
 
Gedeon Harz: Gedeon Harz: Gedeon Harz: Gedeon Harz: Vagabund 3+2; VO 15 (Ügy, 
lánczok); Tám +4 lánczok 1d6+3 + harczi manőverrel 
körbetekerés; Specz automatikus sebzés és mozgás-
képtelenség sikeres HM-ig, átkok („Minden jó tette-
dért korbácsütéssel fizess!”), lassú; +3/+5/+3; V6. 
Hp 21 
 
Conrad Hefer: Conrad Hefer: Conrad Hefer: Conrad Hefer: ex-Pap 5; VO 13 (lánczok); Tám +3 
lánczok 1d6 + harczi manőverrel körbetekerés; Specz 
automatikus sebzés és mozgásképtelenség sikeres 
HM-ig, átkok („Nyugovásod ne legyen, míg sorsod el 
nem átkozod!”), lassú; +4/+2/+2; V 1. 
Hp 20 
 

Jégtó.    Tó a hegycsúcsok ölében. Tük-
re alól    amorf alakok nézik ezt a világot: 

egy fejjel lefelé beléfagyott falu, Oberjocklingen. A tó 
tükre átjáró egy álomvilágba: ki egy teljes órán át 
nézné a tó felszínét, beleszédül a jégbe.  

Itt áll az egyik almafa, de csakis a megfordított 
jégvilágban, a vastag fagyos pánczélon túl: deres ágain 
izzó tűz serken, és gyümölcseiben parázsként lüktet. 
Az alma vitalitást ad (3d6 Hp), de melancholikussá 
tesz, és ki megeszi, tündér tájakra vágyik. Hogy 
hogyan szerzik meg a karakterek, az a leleményessé-
gükön múlik. 

A tó egyik sarkán kicsákányozott rész, három három három három 
lidérczlidérczlidérczlidércz munkája. A lidérczek, kiknek tanyája egy 
kőbe vájt barlang, régi barbár királyok fakó, foszló 
díszeit viselik – az arany ékszerek értéke 7, 5 és 10 
at. A régmúlt királyok segítséget adhatnak a jégtó 
alá jutáshoz, de ezt a maguk rettentő módján teszik: 
karmaikkal feltépik a segítséget kérő torkát, ki, 
immáron eleven holtként, lélegzetvétel nélkül meg-
szerezheti a gyümölcsöket. 
    
Lidérczek (3): Lidérczek (3): Lidérczek (3): Lidérczek (3): Sz 3**; VO 15; Tám +3 karmok 1d6 
+ 1d6 Egészség; +3/+1/+3; V 5. 
Lidérczláz: megsebzetteken csata végén Kitartás, -2 
dobásokra, 1d3 héten belül halálos. 
Hp 16  16  12 
 

Rablótanya.    Útonállók vertek tanyát 
egy mohafödte tetejű menedékházban, 

de most nem mutatkoznak errefelé: ők is tudják, 
nem jó a Walpurgisnacht éjjelén a közelben lenni. 
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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 óriáhat óriáhat óriáhat óriássssbékabékabékabéka lapul, s a 
romok között két gyilkos indakét gyilkos indakét gyilkos indakét 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. 

Jocklingen déli végén egy kőszirt magasodik, 
amelynek alja jókora kapura emlékeztető beugrót 
formáz. Mellette omladozó ház, egykori őrszoba. A 
korábbi boszorkányszombatokon megölt leányok 
sápadt kísértetei tánczolnak a kihalt épületben. Akit 
nem győz le a félelem (Bátorság mentődobás), kihall-
gathatja dalukat 

Három tündér almafa, 
Rácsok kulcsa, ajtaja, 
Egyik jégben hegyek taván; 
Másik vérvirágos tanyán 
Harmadik oly halavány, 
Sírunkon terem az talán! 
 
Tudás három harmada, 
Három tündér almafa 
Az ösvény vissza kanyarog,  
Délnek mehet a másik ott 
A harmadikat két hegy fogja, 
Lenyugvó nap megsimítja. 

A kőkapu a három alma felmutatására nyílik, vagy 
Április 30.-án délben magától is. Ekkor persze már 
több tuczatnyi zarándok várja Jocklingenben a bebo-
csátást. A kapun túli kanyargós, másfél Stunde hosz-
szú járat az elrejtett völgyben ér napvilágra. 
 
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 
 

Scherenmensch.    Egy virágos réten 
összekaszabolt állatok és pár ember te-

teme fekszik: mindet rettentően felszabdalták, egye-
nes vágásokkal darabokra hasogatták. Az osonó gyil-
kos egy vörös pantallóban és zöld kabátban közleke-
dő kalapos emberkalapos emberkalapos emberkalapos ember, ki hatalmas ollót czipel magával. 
A Walpurgisnachta jött, felaprítani az étket. Szórja a 
pénzt (20 rt, 10 et, 11 at), beteg büszkeség tölti el 

véres feladatától, ami könnyen gyilkos hisztériába 
csap át. 
 
ScherenScherenScherenScherenmensch: mensch: mensch: mensch: Sz 4+2; VO 12; Tám +6 olló 
2d6+3 (19-20/*2); +6/+4/+4; V 1. 
Hp 29 
 

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

zsákkal övezett hajléka, hol boszorkányos gonosztette-
it műveli. BergBergBergBergerererer (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 
távolról meghallhatja (Hallgatózás próba), s így tudhat-
ja azt is, miként kell nekik megfelelni („Hol jársz, hol 
jársz, hol a madár sem jár?”) 

Számos legenda és hír tudója, de jobban szereti a 
hozzá fordulókat mézédes szavakkal végzetükbe 
küldeni. A rózsaágyásban egy vérivó szörnyűség, egy 
vámpírrózsavámpírrózsavámpírrózsavámpírrózsa terem, s ennek korlátlanul parancsol. A 
szoba egy padlódeszkája alatt zsákban 10 rt, egy boglá-
ros melltű (5 at) és 2 adag méreg.  

Az almafa ott áll a kertben, de termés az bizony 
nincs rajta: Margaréta mind leszedte („Az almáimat 
nem adom ám akárkinek...”) Mivel Margaréta igen 
irigy Elisabethre, és kitalálta, hogy miféle tervet for-
gat a fejében, csak akkor adja át a padlódeszka alá 
rejtett befőttes üveget, ha elnyerik a tetszését, vagy 
ha valami értékes cserét ajánlanak. A boszorkányok 
közötti titoktartást azonban semmiképpen nem töri 
meg, és – tartva a következményektől – az idei 
Walpurgisnachtot messziről elkerüli. 
 
Margaréta Haldegger: Margaréta Haldegger: Margaréta Haldegger: Margaréta 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]. 
Szelek: a megidézett szél felkapja és Jocklingenbe 
hurczolja, aki Reflex mentődobását eltéveszti. 
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 

Ý 
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A rejtett völgy 
 

földalatti járat végén egy sziklafalak 
határolta, fényes nappal is homályos 
szurdok nyílik. Rózsalugasokkal és 
kúszónövényekkel teli elvadult kert 
húzódik a roskadozó bástyák alatt; 
mohos szobrok merednek az uta-

zókra. Természetellenes csend ül a tájon, csak néha 
hangzik fel egy-egy madár vijjogása. Ebben a kertben 
lesz a Walpurgisnacht, ha ugyan addig Julchent meg 
nem mentik. A kertben Április 30. délutánjáig min-
den véletlen találkozás vagy 1d6+2 óriás lepkével1d6+2 óriás lepkével1d6+2 óriás lepkével1d6+2 óriás lepkével, 
vagy 1d3 vámpírrózsával1d3 vámpírrózsával1d3 vámpírrózsával1d3 vámpírrózsával történik: utána a lepkék 
visszahúzódnak a kert hátsó területeire, helyüket 
pedig ördögimádók veszik át. 
 
Óriás lepkék (13): Óriás lepkék (13): Óriás lepkék (13): Óriás lepkék (13): Sz 2+2*; VO 12; Tám +4 nyelv 
1d4+méreg (Közepes, 1d6 Hp/1d6 Hp); Specz repül, 
pollen, méreg; +3/+5/+3; V 8. 
Pollen 3/nap, 1 – irritáczió: Reflex vagy -2 minden 
dobásra; 2 – narkolepszia: Reflex vagy álom; 3 – 
bénítás: Reflex vagy bénulás 2d4 körre; 4 – méreg: 
Reflex vagy 3d4 Hp sebzés. Ha egy körben több 
lepke is pollent fúj, minden második lepke után -2 jár 
a mentődobásra. 
Hp 11  6  9 
 6  10  19 
 15  17  19 
 13  16  14 
 7 
 
VámpírrózsVámpírrózsVámpírrózsVámpírrózsákákákák: : : : 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 14  18  25 
 21  11  20 
 

Kaputorony.    A sziklafalban nyílik, és egykor 
be volt zárva, de a kapu már összedőlt. Alabár-

dos őr vadrózsával befutott szobra áll egy beugróban, 
intésre emelt keze tőből letörött. 

Romos bástya. A szurdok falánál álló kerek 
épület. A zsindelyes tető beszakadt, a belső 

teret növények tömege tölti meg. Az indák, cserjék 
és nagy lapulevelek belülről is kikezdték a falat, és 
egy nagy rést ütöttek rajta, amin ki-ki szabadon 
járhat. Egy kútban világító békatojások és enyhe 
bugyborékolás – erjedő tőzeges matéria, éjjel 
lidérczes lángot vet (mentődobás Kísértés ellen, vagy 
a rátekintő beleszédül). 
 

Tó. Szolgálólányok hangján beszélő hattyúkhattyúkhattyúkhattyúk – 
öltözködésről, szépítkezésről beszélnek, és 

maguk között férfit meg nem tűrnek (a nagy zaj 
biztosan véletlen találkozáshoz vezet). A tó körül 
álló szobrok: 

• szerzetes:szerzetes:szerzetes:szerzetes: nem hallja, amit mondanak, és 
süketté átkoz (-4 Hallgatózás); 

• grigrigrigriffffffffmadármadármadármadár:::: ha megetetik, elárulja a hatalmas 
erő titkát („Ezt a füvet rágd el...” – megfe-
lelő képzettségpróbával pár óra alatt 1d6+1 
adag gyűjthető a szurdok területén, egy-egy 
órára 18-as erőt ad); 

• halott ember:halott ember:halott ember:halott ember: „Honnan ... jöttél?” – ennyit 
szól, de nem többet. 

A tó közepén, a szigeten álló filagóriában egy 
meglánczolt nemesifjú csontváza hever. Gyöngyházzal 
rakott lantja (2 at), sujtásos ruhája mellett egy díszes 
szablya (10 at) és egy szütyő ezüst (29 et) is van nála. 
 

Rózsalugas. Rózsák áradata borítja el a 
filagóriában nyugvó fiatal, alvó hölgyeket, akik 

uzsonnájuk közben szunnyadtak el – érintésre pedig 
csillámló porrá és kacagássá omlanak. Csak egyikük 
marad szobor képében: a karakterek rangját kérdezi, 
és csak nemesekkel áll szóba. Gudmund von 
Ammertalról beszél, kit Sabrina úrnő nem szívlelhe-
tett. 
 

Szolgaszállások. Ledőlt épületek falcsonk-
jai vesznek körbe egy letaposott területet, 

amelynek közepén tüskebozóttal borított kis halom 
magasodik. A kétembernyi halomra ösvény tekere-
dik fel. Ez a hely a Walpurgisnacht színhelye. Ápri-
lis 30.-tól elkezd benépesülni, és nagy a készülődés – 
ki étkeket hoz, ki italt, ki rőzsét vagy zeneszerszá-
mokat. Estére már igen nagy a sokadalom, és 
nyolczvanan-százan is lehetnek. Az ördögimádók 
távol tartják magukat az udvarháztól és a szurdok 
többi részétől: ez elvarázsolt és veszélyes terület. 
 
 

 
 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 
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Sabrina von Trinniger udvarháza 
 

iába a czifra kény, ami ezt a 
renaissance stylben emelt udvarházat 
ide építtette, a vadon lassan visszave-
szi a málladozó, vörhenyes falakat és 
az ónnal fedett tetőszerkezetet. Az 
ablakok még helyükön vannak, de 

befonta őket a rózsa és a csipkebokor, s az ólomüveg 
ablakszemek közül sok üresen meredezik. Sabrina von 
Trinniger, a boszorkánykirálynő és a von Ammertal 
család veszett ellensége a kriptában pihen, és lakóhely-
ét senki nem meri háborgatni. Még Elisabeth is csak 
két ördög szolgájával mer belépni, de egy mások által 
nem ismert rejtekutat használnak, és csak a toronyszo-
bát (23.23.23.23.) látogatják. 
 

Bejárat. Két őr szobra, rózsaindákkal benőtt 
ajtó, a Trinniger-család czímere. Kőfelirat: „Lé-

gyen neked kulcs, mi a csatát megédesíti, s a viszály-
nak erőt ad.” A vámpírrózsátvámpírrózsátvámpírrózsátvámpírrózsát vérrel kell öntözni, s 
félrehúzódik – de papi ördögűzéssel, megfelelő, Bibli-
ából vett idézettel vagy más módon is eltántorítható. 
 
Vámpírrózsa: Vámpírrózsa: Vámpírrózsa: Vámpírrózsa: Sz 4+2; VO 15; Tám +6 inda 2d4+2 
és megragadás; Specz fojtogatás 2d6+2/kör, 2 Hp-t 
visszakap, Mászás +5, Osonás +5; +6/+4/+4; V 6. 
Hp 23 
 

Lépcső. Végtelenül folytatódó lépcsősor – csak 
a titkos átjárón át lehet belépni az udvarházba. 

 
Fogadócsarnok. Poros padló, alacsony, a 
teremre nehézkedő boltívek. Freskókon lakoma 

és mulatság fakó képei, gyümölcsökkel halmozott 
tányérok. A karakterekkel szemben fafafafannnntomoktomoktomoktomok je-
lennek meg; homályos tükörképeik – ha le nem 
győzik őket, egy támadással beléjük olvadnak. Az 
ajtó mellett fogas, rajta tollas kalap, poros kabátok, 
tartóban sétapálczasétapálczasétapálczasétapálcza – ütésre emelkedik, s belőle 
orvul tőrtőrtőrtőr csusszan ki! 
 
FantomFantomFantomFantom----tükörképek: tükörképek: tükörképek: tükörképek: Sz 1; VO 10; Tám +1 érintés 
1d4 + beleolvadás; Specz beleolvadás; +0/+2/+0; V 3. 
Beleolvadás: gomolygó felhőként követik áldozatu-
kat, -2-t adva a kezdeményezésükre és minden men-
tődobásukra. 
Hp 2  8  7 
 6  8  6 
 7  1  7 
 
Bot: Bot: Bot: Bot: Sz 1; VO 13; Tám +1 bot 1d4; +2/+0/+0; V 6. 
Hp 6 
 
Tőr: Tőr: Tőr: Tőr: Vagabund 1+1; VO 14; Tám +2 tőr 1d4+1 
[+1d6]; Specz Kezdeményezés +5, orvtámadás 1d6, 
Rejtőzés +6; +0/+2/+0; V 3. 
Hp 9 

 
Ebédlő. Nehéz ónémet asztal, kovácsoltvas 
csillár leng felette, s lángot vet. A túlsó sarkon 

ülő lidérczképlidérczképlidérczképlidérczkép áttűnik más és más ülőhelyre, s ha 
bekerítik, csont-bőr zsákká omlik, sapkája aranydísze 
(4 at) a földön koppan. Étel tűnik fel, de a szájban 
hamuvá válik; a borból eczet lesz (aki nem dob men-
tőt Kísértés ellen, belekortyol). Cziterapengés hallik 
– szép asszony vagy deli legény körül legyeskedik, 
de a láthatatlan művész lop – Zsebmetszés +4! 
 

Pihenő. Boltozatos kamra, kertre néző ólom-
üveg ablak szőlőfürtök, levelek és kupa bor 

képével. A beszűrődő fényt lilás, áttetsző jelenlét 
zavarja meg – Giovanna MaltriciaGiovanna MaltriciaGiovanna MaltriciaGiovanna Maltricia, az erotikusan 
duruzsoló díva fantom-alakja (Kísértés). Minél több 
vele az interakció – harcz, beszéd vagy akármi – 
annál inkább formát ölt; jelenlétből fantom, s ha 
legyőzik, lidércz formájában. Könyékkesztyű, mér-
gezett hajtűk, medallion (7 at). 
 
Giovanna Maltricia mint fantom: Giovanna Maltricia mint fantom: Giovanna Maltricia mint fantom: Giovanna Maltricia mint fantom: 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 dobások-
ra, -3-nál Kitartás, vagy elfut; ha erre nem képes, 
szörnyethal. 
Hp 12 
 
Giovanna Maltricia mint lidércz: Giovanna Maltricia mint lidércz: Giovanna Maltricia mint lidércz: Giovanna Maltricia mint lidércz: Sz 3**; VO 15; 
Tám +3 karmok 1d6 + 1d6 Egészség vagy +3 hajtű 1 
+ méreg [Közepes, 2d6 Hp/2d6 Hp]; +3/+1/+3; V 1. 
Lidérczláz: megsebzetteken csata végén kitartás, -2 
dobásokra, 1d3 héten belül halálos. 
Hp 20 
 

Bálterem. Lebegő és enyhén fel-le levitáló 
fénfénfénfényyyygömbökgömbökgömbökgömbök piruetteznek a parketten egy 

kísérteties zenekar hangjaira, egy üvegdobozt tartó 
piedesztált körbevéve. A dobozban párnán 
kristályálarcz hever. Csak a páratlan zenei harmóniák 
(Nehéz próba) riasztják el őket annyira, hogy át 
lehessen közöttük surranni – különben tánczba so-
dorják a balszerencsést, akinek 1d3-szor Közepes 
Akaraterőt kell dobnia Kísértés ellen vagy elvész a 
kavargó forgatagban... A kristályálarcz varázslatos 
tárgy, és aki felölti, azt a szellemek és boszorkányok 
maguk közé valónak, és igen nagy nemesnek hiszik. 
 

Galéria.    Feketedő olajfestmények. A lépcső 
drámai taktusokat játszik le, ha fellépdelnek 

rajta, és eleven kardokeleven kardokeleven kardokeleven kardok lendülnek harczba. A fest-
ményeket is megvédik, de ha valaki feljutott a lép-
csőn, elállnak a követésétől. A képek: 

• Friedrich von WislauFriedrich von WislauFriedrich von WislauFriedrich von Wislau----TrinnigerTrinnigerTrinnigerTrinniger: parókás 
ezredes. Megtiltja a lépcsőn való felmene-
telt, harczra buzdít. Szablyája a többi kardot 
csatába vezeti. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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• Franz von BludenzFranz von BludenzFranz von BludenzFranz von Bludenz----TrinnigerTrinnigerTrinnigerTrinniger: szőke hajú, 
nyegle semmirekellő – egy zacskó ezüstöt 
ajánl fel Friedrich bácsi elintézéséért (55 et). 

• Elise von TrinnigerElise von TrinnigerElise von TrinnigerElise von Trinniger: éltes nőszemély pi-
rospozsgás-púderes orczával, elvesztett fia-
talságán busong. 

• Heidi von TrinnigerHeidi von TrinnigerHeidi von TrinnigerHeidi von Trinniger, geborene Ammertal: 
feketével lefestett kép, bal felső sarkában 
vörös sávval áthúzva. 

 
Kardok (6): Kardok (6): Kardok (6): Kardok (6): Párbajhős 2; VO 14; Tám +2 rapír 1d6 
[+2 HM]; Specz támadóérték átvitele VO-ra, mások 
védelmezése; +3/+1/+1; V 8. 
Hp 11  9  9 
 8  13  14 
 
Friedrich szablyája: Friedrich szablyája: Friedrich szablyája: Friedrich szablyája: Katona 4+1; VO 15; Tám +6 
szablya 1d6+1; Specz mészárlás; +5/+3/+3; V 10. 
Hp 29 
 

Folyosó.    Éjsötét prémszőnyeg aranybojtokkal. 
Dörgölőző-miákoló fantommacskákfantommacskákfantommacskákfantommacskák. Ha meg-

simogatják vagy megvakarják őket, elégedettek, de ha 
feldühítik őket, a raj támadásba lendül! 
 
Láthatatlan Macskaraj: Láthatatlan Macskaraj: Láthatatlan Macskaraj: Láthatatlan Macskaraj: Sz 4-1; VO 19; Tám +3 raj 
2d6-1; Specz 1/2 sebzés szúró és vágó fegyverektől, 
Osonás +7, Rejtőzés +7; +1/+3/+1; V 7. 
Hp 18 
 

Vadászterem.    Poros, koszos trófeasereglet – 
gémek, darvak, medve és lepkegyűjtemény. 

Zümmögő hang hallatszik. Álványon látcső áll, szik-
rázó fényt vetít a földre, kaleidoszkopikus látvány 
(hatása: Dr. Mabuse Mesmerikus Delejezése, gyilkos-
ságra buzdít). Régi, hasznavehetetlen tölcséres flinták 
gyűjteménye. A medvében méhraj, szemei drágakö-
vek (10 at). Ha megzavarják a menazsériát, a gémekgémekgémekgémek és 
a rajrajrajraj támadásba lendülnek. 
 
Gémek (4): Gémek (4): Gémek (4): Gémek (4): Sz 3; VO 13; +3 csőr 1d10 (19-20/*2); 
+1/+3/+1; V 3. 
Hp 7  6  8 
 19 
 
Méhraj: Méhraj: Méhraj: Méhraj: Sz 4-1; VO 15; Tám +3 raj 2d4-1 + méreg 
(Közepes, 1d6 Hp/2d6 Hp); Specz  1/2 sebzés szúró 
és vágó fegyverektől, méreg; +1/+3/+1; V 8. 
Hp 15 
 

Adelheide szobája.    Függöny és baldachi-
nos ágy. Álarczos, hajhálós-botos asszony 

lebegő nappal ellátott gyertyatartóval. Ő AdelheiAdelheiAdelheiAdelheide de de de 
SteinhagenSteinhagenSteinhagenSteinhagen----TrinnigerTrinnigerTrinnigerTrinniger. Fő czélja, hogy a függöny 
mögött elrejtett koponya- és lenyúzott 
arczgyűjteményét gyarapítsa. Kicsavarja áldozatai 
nyakát, s ha elsőre nem sikerül, utánuk ólálkodik, de 
egyetlen ütésre eloszlik, hogy újra megjelenjen az 
udvarház neki tetsző sarkában. 

Adelheide régi jó ismerős a Walpurgisnachton, és 
tudja, hogyan lehet fogságából kiszabadítani Julchent... 
vagy nővérét, Sabrinát. Nem szívelheti a kinti ricsajo-
zást, ezért örömmel ad tanácsot Elisabeth ellen. 
 
Adelheide SteinhagenAdelheide SteinhagenAdelheide SteinhagenAdelheide Steinhagen----TrinnTrinnTrinnTrinniger: iger: iger: iger: Vagabund 3+2; 
VO 16; Tám +4 bot 1d6+2 [+2d6] vagy +4 karok 
1d6+3 [+2d6]; Specz orvtámadás, vagabundus képzett-
ségek (Osonás +5, Rejtőzés +5, Hallgatózás +5, Mé-
regkeverés +5), a nap hatása mint A Tekintet 
Magnetizmusa (magára vonja vagy eltereli a figyel-
met), egy ütésre eloszlik, hogy újra feltűnjön; 
+3/+5/+3; V 3. 
Díszes bot (6 at), legyező, paróka és gránátköves hajtű 
(11 at), medallion egy jóképű szőke ifjú pingált képé-
vel („Wolfried von Steinhagen”), púder, ajakpirosító. 
Hp 30 
 

Cselédek szobája.    Asztal mellett 
koczkát vető láthatatlan jelenlétekláthatatlan jelenlétekláthatatlan jelenlétekláthatatlan jelenlétek. A 

terembe lépve a játszmának vége, a két koczka elgu-
rul, s megáll: ha dupla egyesen, akkor a lóczák forgó-
szélként felemelkednek, és összeverik a belépőt (3d4 
kábító sebzés, Reflex 1/2); ha dupla hatoson, az asz-
tallapon 2d6*5 ezüstérme gurul szét. 
 

Szolgaszállás.    Emeletes priccsek, szakadt, 
molyos takarókkal betakart megbarnult 

tetemek. Undok szag, s aki átkutatná őket, férgek 
támadják meg (Reflex, vagy elkap valami undok 
kórságot – Kitartás). 
    

Inas.    Íróasztal, ágy, szekrény. Zugban 
felszedett padlódeszka alatti rejtekben 

ármék: 23 et, 60 rt, 2 at és egy spulni aranyczérna. 
    

A meggyilkolt leány lépcsője.    Arcz Arcz Arcz Arcz 
nénénénéllllküli cselédlányküli cselédlányküli cselédlányküli cselédlány botladozik le a fokokon. 

Adelheide szobája felé int, s odavezeti, aki követné. 
Ha nem hederítenek rá vagy rátámadnak, átölelné, 
akit ér – Reflex, vagy lezuhan a lépcsőkön, és 2d4 
Hp-t veszít. A leány ezután minduntalan újra és újra 
feltűnik az udvarházban (szobánként 1 : 61 : 61 : 61 : 6 eséllyel), 
míg gyilkosához nem viszi a kompániát. 
    

Pincze. Földes, nyirkos szag és penész 
keveredik ebben a boltozatos, átázott falú 

pinczében. Porladó pompában hevernek itt nyitott 
koporsóikban a Walpurgisnacht korábbi áldozatai – 
meggyilkolt leányokmeggyilkolt leányokmeggyilkolt leányokmeggyilkolt leányok, akiket bíborban-bársonyban 
ragadott el a rémhalál. Holtukból felkelve támadnak 
az ide belépőkre, de legyőzetésük sem szabadítja 
meg őket sorsuktól – feltápászkodnak, s újult erővel 
támadnak lendületlenül.  

A leányok különös gyűlölettel viseltetnek 
Elisabeth-tel szemben, és ha a szabadba vezető rejtek-
ajtót nem igazítják a helyére, éjjel előosonnak, hogy 
rettentő bosszút áljanak gyilkosukon. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Holttetemek (7): Holttetemek (7): Holttetemek (7): Holttetemek (7): Sz 2+1; VO 12; Tám +3 ütés 1d8+1 + 
fojtogatás; Specz fojtogatás  1d8+, lassú; +4/+0/+2; V 6. 
Legyező, ékköves bross (3 at). 
Fojtogatás: Harczi manőver után körönként 1d8+1 
Hp automatikus sebzés. 
Lassú: Utolsóként cselekszik. 
Hp 13  6  10
 10  18  9
 14 
    

A fordított terem. Minden kifordult a 
rendes helyéről ebben a teremben, és a fent 

és a lent helyet cserélt. Aki tehát óvatlanul teszi be a 
lábát, azonnal bebucskázik, ahogy a „mennyezet” felé 
zuhan (Nehéz Ugrás vagy 1d6 Hp). Csak aki a falra 
hágva ügyesen megfordítja magát (Ugrás), az ér 
rendben földet – a mennyezeten. 

A berendezés néhány pamlag, egy kerek asztal 
és egy tálczányi ezüstpohárka – a bennük gyöngyö-
ző italt felhörpintőknek visszaáll a rendes nehézke-
dés, vagyis ha nem állnak résen, ismét jó nagyot 
zuhannak (Nehéz Ugrás vagy 2d6 Hp). 
    

Sabrina von Trinniger szobája.    Beraká-
sokkal díszített nemes fa lakószoba. Mindent 

száradt, de még illatos rózsaszirmok borítanak. Balda-
chinos ágy rózsavörös drapériákkal, paravánnal elkerí-
tett fürdőteknő gőzölgő forró vízzel, íróasztal és 
renaissance stílusú székek. Pislákoló gyertyák. A 
falakon kecses tőrök gyűjteménye látható, a damasz-
kuszi pengéktől a legszebb toledói példányokig (40 at 
értékű), a kád körül pedig illatszeres fiolák és tége-
lyek sora (10 at). Olajfestményen harminczas éveiben 
járó, parancsoló tekintetű nemes asszony. Az íróasztal 
fiókjában kiterjedt levelezés Helvéczia ötvenöt évvel 
ezelőtti notabilitásaival. 

A szobában ott kísért Sabrina jelenléteSabrina jelenléteSabrina jelenléteSabrina jelenléte, de csak 
holmi távoli tüneményként, amely a lét és a nemlét 
határán tévelyeg. Minél többet foglalkoznak a szobá-
val és tárgyaival, annál határozottabban tud gondol-
kodni és cselekedni; először apró tárgyak mozdulá-
sával, egyre biztosabb húzásokkal, s végül a forgó-
szélként pörgő-forgó rózsaszirmokból és a falakról 
lerepülő tőrökből összeálló jelenésből, amely kétség-
beesetten támadva védelmezi birtokát. Visszaverni 
lehet, de véglegesen elűzni csakis ördögűzéssel. 
 
Sabrina Sabrina Sabrina Sabrina von Trinniger mint tüneményvon Trinniger mint tüneményvon Trinniger mint tüneményvon Trinniger mint tünemény: : : : Sz 5+2; 
VO 16; Tám +7/+7/+7/+7 tőrök 1d4+2; Specz 1/2 
sebzés a szúró és vágó fegyverektől, forgószél 1/3 
kör (mint Világszép Ludmilla Pörgetővarázslata); 
+6/+6/+6; V 5. 
Hp 34 
    

A rettentő ingaóra.    Sötétkék és bíbor 
szőnyeggel, faberakásos falakkal ékes folyosó 

végén álló nehéz óraszerkezet. A masinérián egy 
rézből szerkesztett bagolyfigura ül, melynek minden 
porczikája groteszk, blaszfémikus részletességgel me-

red a reátekintőre. Az óra üt, s a mechanikus halálma-
dár síri hangon kongva megszólal, ha megállnak előtte: 
„U-hu! U-hu! Meg fogtok halni! Halál! Halál! U-hu! 
U-hu!” Egyéb gonoszságra nem képes a mihaszna, 
hanem ha rásújtanak és ripityára törik, elpattant rugói-
val még  olyan rettentő átkot mond elpusztítóira, 
hogy az udvarház beléremeg („U-hu! Eljött a végzetes 
idő / Hogy száradna belétek a tüdő!”) Hogy mi a 
rejtelmes átok veleje? Az nem válik azonnal nyilván-
valóvá (és talán a későbbiekben sem). 
    

Szalon. Kényelmesen berendezett pihenő a 
galériára (7.7.7.7.) néző balkonokkal. Vadászjele-

neteket ábrázoló faliszőnyegek és kerevetek, néhány 
szépen megfaragott pipa. Az egyik székben ismerős 
figura henyél és pipázik: a vadonban látott fa melletti 
ördögördögördögördög az (csatos czipőben és zöld vadászkalapban), ki 
a kompániát látva szélesen elvigyorodik, és komikus 
lassúsággal – ájn, cváj, dráj, fír – megszámolja, hogy 
mind megvannak-e még, kedélyesen nyugtázva, ha 
igen, vagy fejét csóválva felhánytorgatva, ha nem. 

Érdeklődve hallgatja, ha valami mondanivalójuk 
van („Nagyszerű, nagyszerű! Pom-PÁS.”), de egy 
szót nem lehet belőle kihúzni, és minden puhatolózási 
kísérletet fenyegetően hangzó tréfálkozással üt el. Ha 
azonban Sabrinára terelődik a szó, akkor elkomorodik, 
és azt javasolja, ne üssék az orrukat ilyen ügyekbe – 
inkább ötöljenek ki valami jó tréfát az esti mulatságra 
(„aztán meglátjuk, melyikünké szól nagyobbat!”) 
 
Ördög: Ördög: Ördög: Ördög: Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 1d8+3; 
Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 2. 
Lőporos szaru, vadászkürt 15 et. 
Hp 17 
 

Balkon.    A kaputorony tetején álló kis 
terasz. Egy puskaporral alaposan megtö-

mött, golyóval megtöltött ágyú áll a régi talpazaton, 
és kész a bevetésre – de olyan régi jószág, hogy 1 : 61 : 61 : 61 : 6 
eséllyel helyben felrobban (3d10 Hp). A teraszról 
gyerekjáték beczélozni a Walpurgisnacht sokaságát, 
de nappal lentről is jól látni, ha odafent valaki az 
ágyúval mesterkedik. 
    

Tetőkert. Korhadó fák és szikkadt, egy-
mást fojtogató cserjék borítják a vigasztalan 

kertet. A bozót olyan sűrű, hogy csak nagy nehéz-
ségek árán lehet átvágni rajta; és mi több, a mindent 
beborító indákindákindákindák egy része vérszomjas fajta. 
 
Gyilkos Indák (5): Gyilkos Indák (5): Gyilkos Indák (5): Gyilkos Indák (5): 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 18  17  24
 25  26 
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Fegyvertár. Egész seregre való rozsdás 
gyilkoló szerszám porosodik a falakon és 

szuvas állványokon, javuk az Eidgenossenschaft koráb-
bi századaiból. Mint őrök a vártán, hat pánczélos hat pánczélos hat pánczélos hat pánczélos 
katkatkatkatoooonananana alakja áll némán a falak mentén. Ha valaki a 
toronyszoba felé közelítene, a vezetőjük kongó han-
gon követeli, hogy a betolakodók nevezzék meg 
magukat, és amikor ezt megteszik, adjanak bizonysá-
got arról, engedélyük van ide lépni. Nem túl nagy 
elmék, ezért kis ravaszsággal túl lehet járni az eszü-
kön. Ha azonban a von Trinniger család egyik tagja 
lép közéjük, azonnal hallgatagon engedelmeskednek 
neki. Egyikük sem mai legény, és nyikorgó-
csörömpölő járásuk már távolról elárulja őket. 
 
Pánczélvértek (6): Pánczélvértek (6): Pánczélvértek (6): Pánczélvértek (6): Sz 4; VO 17; Tám +4 ütés 1d6 
vagy +4 alabárd 1d10 vagy +4 csőrös sisak 2d4; 
+6/+4/+4; V 5. 
Hp 13  14  10
 18  21  13 
    

Julchen börtöne.    A kósza napsugarak 
vagy sápadt holdvilág által megvilágított 

hűvös toronyszobában ravatalra helyezett, nyitott 
koporsóban díszes ruhákba öltöztetett lány fekszik. 
A ravatal körül porló, halovány illatukat a sír poros 
leheletével elegyítő száradt virágok porral elegy 
halmai. Még egy régi koporsó fekszik mellette, de 
ebben csak poros, régi virágok vannak. A szobában a 
fény árnyalatai különös színekben pompáznak, és a 
hangok furcsa élességgel hangzanak: kitüntetett hely 
ez, s talán nem teljesen valóságos. 

JulchenJulchenJulchenJulchen él, de eszméletlen és lázálmok gyötrik, 
amelyben az alatta fekvő halott leányok rimánkod-
nak neki. Más varázslatos eszköz vagy ima híján csak 
akkor tér magához, ha a három almát megetetik vele, 
bár ha legalább egyet adnak, már attól erőt nyer és 
nyugodtabban alszik: 

• a klastrom alatt sarjadó almától megrázkó-
dik és megkapja a boszorkányok képességeit 
(átkok, repülés, varázslatok 1 : 3, alakváltás  
1 : 6); 

• a jégtó alatti tünékeny faluból vett alma 
arczpírt ad neki, és egy második szintű ka-
rakter erejét plántálja bele; 

• a Margaréta kunyhója melletti hegyháton 
növő alma pedig titokzatos tekintélyt köl-
csönöz alakjának, uralmat adván neki az er-
dő és a holtak felett (mint a papok ördög-
űzése, ez is kalandonként egyszer használa-
tos, és a czélpontoknak ez ellen is Akarat-
erőt kell dobniuk). 

Eszméletre térítve rettentően riadt és zavarodott, és 
retteg az udvarház rémségeitől, az ördöngősöktől 
meg az éjszakai erdőségektől, de amíg jól bánnak 
vele, igyekszik engedelmeskedni megmentőinek, és 
úrrá lenni a félelmein.  

 

Julchen mellett a toronyszobában mást is bebör-
tönöztek. Sabrina von Trinniger, a boszorkánykSabrina von Trinniger, a boszorkánykSabrina von Trinniger, a boszorkánykSabrina von Trinniger, a boszorkányki-i-i-i-
rálynőrálynőrálynőrálynő teste porrá lett a virágszirmok között, és csak 
a patakzó vér keltheti életre. Ha egy erőteljes élet 
vére a koporsóba folyik (legalább két szintnyi vér), a 
por ismét asszonnyá lőn, a hegyek és völgyek nemes 
virágává.  

Sabrina meggyvörös brokát és bársony ruháiban, 
gyöngyökkel fűzött fekete hajával és igéző mosolyá-
val a képzelet teremtményének tűnik, de nyugovó 
szelleme évtizedekig különös, sírontúli lidércz-
álmokban járt, és ezek az élmények alaposan megvál-
toztatták. Még mindig engedelmeskednek neki az 
ördögök és boszorkányok – és váratlan megjelenésé-
re úgy menekül az összesereglett mulatozó nép, 
mintha egy sereg ördög loholna a nyomában – de 
szívébe kétely költözött, és talán egy lépéssel köze-
lebb került a mennyekhez. Udvarháza és a völgybéli 
kert magányát ettől fogva ennek a kérdésnek szeret-
né szentelni, és maga körül mást meg nem tűr. 
 
Sabrina von Trinniger: Sabrina von Trinniger: Sabrina von Trinniger: Sabrina von Trinniger: Fegyvermester 3+2/Deák 
3+2; VO 16 (nemesi ruhák, Ügy, vítőr); Tám +8/+3 
az őszi erdőségek kardja 1d8+6; Specz repülés, alakvál-
tás, uralom az erdők és holtak fölött; +6/+4/+6; V 10. 
Varázslatok: 2+1/1+1; jelenleg nem rendelkezik velük. 
Az őszi erdőségek kardja, vítőr, Tarot kártya, 
kalendáriom, a von Trinnigerek gyűrűje (12 at). 
Az őszi erdőségek kardja: ez a +1-es hosszúkard 
parancsszóra hullott levelek örvényével veszi körül 
forgatóját, aki így +2-t kap a VO-jára és Reflex 
mentődobásaira. 
Hp 34 
    

 
    

Walpurgisnacht 
 

alpurgisnacht éjjelén a völgyben 
összegyűlt ördöngősök hada hét 
határra szóló mulatságot csap. 
Falusiak járják sokat látott vén 
boszorkákkal, piszkos üstrakó 
ördögökördögökördögökördögök városbéli kényes dámák-

kal. Van itt ügyvéd, kupecz és pék, a scherenscherenscherenscheren----
menschmenschmenschmensch (1213121312131213), a négy elátkozott kitaszítottelátkozott kitaszítottelátkozott kitaszítottelátkozott kitaszított (1114111411141114), 
és a vvvvadászkalapos ördögadászkalapos ördögadászkalapos ördögadászkalapos ördög (1112111211121112) – utóbbi most csak 
bámészkodni. Mindösszesen nyolczvan-száz ünneplő 
is összegyűlhet az udvarház alatt. 

A boszorkányok nagyasszonya – maszkot visel-
vén, veres köntösben – nem más, mint Julchen anyja, 
ElisabethElisabethElisabethElisabeth, ki körül ott kavarognak és sírnak a koráb-
ban megölt leányok szellemei. Úgy tervezi, az ide-
genek megszerzik lányának a három almát, és míg az 
ünneplés zajlik, meg is lépnek vele. Ekkor az utódlás 

22. 

23. 
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megvan, ő és ördögei meg más áldozatot kerítenek – 
már ki is nézett egy szép bírónét, kivel tavaly össze-
pörlekedett. Ha nincs, aki az almákat Julchennek 
elhozná, vagy a karakterek dolguk végezetlenül 
érnek a völgybe: akkor bizony Elisabethnek föl kell 
áldoznia Julchent („Véremből vér, Éva leánya: az 
erdőben születtél, s az erdő veszen vissza!” – szól, 
miközben Julchent a tövisbozótba hajítja, kit az indák 
azonmód elemésztenek). 

Nem lesz ilyen könnyű vége a dolgoknak, ha 
valami nagy tusa vagy spektákulum az ünnepet meg-
zavarja. Az ördöngősök eleinte könnyen hiszik az 
ilyesmit a vad ünneppel járó jelenségnek, de minél 
tovább tart a dolog, annál nagyobb az esélye, hogy 
gyanút fognak. Rémítő hatással lehet rájuk és 
Elisabethre, ha elszabadulnak a pinczébe zárt halott 
leányok: ők olyan páni félelmet okoznak, hogy 
könnyen körülfogják és szerteszaggatják gyilkosukat. 
Ami bizonyos: ezen az éjszakán bármi megtörténhet. 
 
Ördögök (Ördögök (Ördögök (Ördögök (9999): ): ): ): 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
 16  8  18 
 
KözrendKözrendKözrendKözrendüeküeküeküek: : : : 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
 6  7  3
 8  6  5
 7  3  7
 7  1  1 
 
Kemény legények: Kemény legények: Kemény legények: Kemény legények: Bajnok 1; VO 13 (kivert bőr); 
Tám +1 nehéz bot 1d8+1 vagy +1 birkózás 1d6 [+2 
HM]; +3/+1/+1; V 3d6. 
Hp 9  8  4
 2  10  10 
 
Latrok: Latrok: Latrok: Latrok: Vagabund 1+1; VO 13 (köpönyeg, Ügy); 
Tám +1 rapír 1d6+1 [+1d6] vagy +1 ólmos bot 1d6+1 
[+1d6]; Specz orvtámadás, Kezd +5; +1/+3/+1; V 
2d6+1. 
Hp 9  7  4
 8  2  2
 4  6  6 
 

Katonák: Katonák: Katonák: Katonák: Sz 1; VO 11 (zubbony); Tám +1 buzogány 
1d8; +2/+0/+0; V 3d6. 
 5  6  3
 1  10  5 
 
Szerzetesek: Szerzetesek: Szerzetesek: Szerzetesek: Sz 1; VO 12 (csuha); Tám +1 bot 1d6; 
+2/+0/+0; V 3d6. 
 5  7  5
 7  5  2 
 
VándordiákokVándordiákokVándordiákokVándordiákok: : : : Deák 1+1; VO 13 (köpönyeg, Ügy); 
Tám +1 rapír 1d6+1 vagy +1 tőr 1d4+1; Specz tudo-
mányok, bónusz varázslat 1:3; +1/+1/+3; V 3d6. Va-
rázslatok: (1)+1. 
#1:#1:#1:#1: Vénusz Áldása. 
#2: #2: #2: #2: Tádé Megkeserült Lakomája, A Varázslatos 
Gerely. 
#3:#3:#3:#3: Rútság és Ragya. 
Hp 7  4  2 
 
BoszorkányokBoszorkányokBoszorkányokBoszorkányok: : : : Sz 2+1; VO 11 (Ügy); Tám +3 kés 
1d4+1; Specz átkok, repülés, varázslatok 1 : 3 (#3, 
#5), alakváltás 1 : 6 (#1, #2); +4/+2/+2; V 1d6+2. 
Varázslatok: 2+1;  
####3333:::: A Szemérmetlen Szónok, Vénusz Áldása*2. 
####5555:::: Az Erény Köpönyege, Ördögi Harsona, Világ-
szép Ludmilla Pörgetővarázslata. 
Hp 9  15  9
 12  15 
 
Elisabeth: Elisabeth: Elisabeth: Elisabeth: Vagabund 5+1; VO 14 (köntös, Ügy); 
Tám +4 rapír 1d6+1 [+3d6] + méreg (Nehéz, 1d6 
Hp/1d6 Hp); orvtámadás, Mondák +6, átok, repülés, 
varázslatok, alakváltás, uralom a vadon és a holtak 
felett, Alkímia +6, Méregkeverés +6, Főzés +6; 
+3/+5/+3; V5. 
Varázslatok: 0+1; 1: A Varázslatos Gerely (2d6+2). 
Hp 18 
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=Érdemteli Barátom!= 
 

römmel és megilletödött tisztelettel 
tolmácsolom Számodra a meghivást 
pártfogóim, a von Ammertal család 

múlatságára, hol is Becses Személyed mel-
lett az úri társaság java meg jelenik, s kivi-
lágos virradatig tartó ideig magát tánczban, 
illö csevelyben és eszem-iszomban meg  
próbálja. 
 

=Gudmundshof, 
=Anno Domini MDCIIC 
 
=Freiherr Stauf Lipót, várnagy 

 

Ö 



 

 
Három tündér almafa, 
Rácsok kulcsa, ajtaja, 
Egyik jégben hegyek taván; 
Másik vérvirágos tanyán 
Harmadik oly halavány, 
Sírunkon terem az talán! 
 
Tudás három harmada, 
Három tündér almafa 
Az ösvény vissza kanyarog,  
Délnek mehet a másik ott 
Harmadikat két hegy fogja, 
Lenyugvó nap megsimítja. 
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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. O3. O3. O3. Offffffffer er er er and Acceptance: and Acceptance: and Acceptance: 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 COPYRIGHT 
NOTICE portion of this License to include the exact text of the CO-
PYRIGHT 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 Contr11. Use of Contr11. Use of Contr11. Use of Contributor Credits: ibutor Credits: ibutor Credits: ibutor 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.  
Kivilágos VirradatigKivilágos VirradatigKivilágos VirradatigKivilágos Virradatig Copyright 2013 by Lux Gábor. All rights reserved. 
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