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I. Tsinálunk ety kis Ribillio
értékét az adja majd, ha Habakukk Jónás ismét a
birtokon belül tudhatja magát!
A családi udvarház a Spessart egy különösen eldugott, még az Isten háta mögötti kisvárosoktól is
távoli sarkában fekszik, Helvéczia és Németország
határán. Dürzlenkingenwald rengetegében leginkább
makk és rabló terem, és ki tudja igazán megmondani,
melyikből van több. Így aztán a kicsiny falu – amely
régóta elkeseredett harczot vív megátalkodott és
makacs ellenségével, Bersheimingennel – nemigen
kellett senkinek. Egészen eddig.

Háttér
incsen abban semmi, ha valaki becses javait a kártyára felteszi, s őket
rend szerint el is veszíti. Így mulat
az úri rend. Hanem Dürzlenkingeni Habakukk Jónás nem mással,
mint tulajdon ﬁvérével szemben
ülve szenvedte el ezt a megalázó csapást. Dürzlenkingenhof, a család udvarháza, s véle az ősi föld így
mindenestől a korhely, semmirekellő József János
Emánuel kezére jutott! Mit is tehetne egy igazi úr,
mint hogy jussa visszaszerzésére pénzéhes landsknechteket és hasonló jómadarakat fogadjon, s őket –
megszabván, hogy a szükségesnél jobban azért ne
bántsák a bitorlót – Dürzlenkingenwald festői vidékére küldje? A díj nem más, mint egy köteg, a birtokra kiállított és hitelesen aláírt váltó – mellynek

Summa summárum: Tyúkperek! Riválisok! Elvarázsolt körtefák! Kapatos atyaﬁak Bersheimingenből!
Egy eltévedett czigánykaraván!
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Úri passziók

Csakhogy mindeközben

ürzlenkingeni Habakukk Jónás
Kreutzheim, a legközelebbi városka
legjobb fogadójában fogadja a kompániát. Még ezen a szerény szálláson is látnivaló, hogy úriemberrel
van dolguk: Habakukk Jónást két
hűséges embere kíséri mindenhová, és még egy magas, párnázott széket is kerítettek neki. Az úrról lerí
a magas származás: leﬁttyedő ajka, táskás szeme,
vállig érő, dús parókája és (bár kissé kopottas) ruházata igazi kékvérű eredetről árulkodik. Beszéde,
amely a lekezelő raccsolás és a germanizmusok keveréke, választékosságával bármelyik tyúktolvajt vagy
birkapásztort lenyűgözné.
Így tárja eléjük fordulatos históriáját, busás jutalmat ajánlva azért, ha Dürzlenkingenhof visszatérne
jogos tulajdonosához. Fejenként nyolcz-nyolcz arany
értékű váltót ﬁzet a vállalkozásért, s mi is lenne
biztosabb fedezet, mint az áldott spessarti föld, a
mindent megtermő erdő, s a halban gazdag folyók?
Még akár tízet is megajánl, ha jól alkudoznak vele, és
annyi előleget, amiből felszerelkezhetnek – három
aranyat, hogy italra is jusson. Cserébe a következő
feltételeket szabja:
• Sem gaz ﬁvérének, a kutyaütő József János
Emánuelnek, sem a birtoknak komoly baja
nem eshet.
• Kíméljék meg, amennyire csak lehet, az udvarház őrségét és a falu népét, mert nélkülük a ﬁzetség is nehéz feladat lenne.
• Fizetségre akkor és csakis akkor kerül sor,
ha a birtokháborítás tényállása megszűnik – s
egy minutával sem korábban.
• Az úton járjanak el óvatosan, és ne hívjanak
fel magukra túlzott ﬁgyelmet – könnyen lehet, József János Emánuel ﬁgyelteti az utat,
és különösen a határt.
• Bár a Spessart erdein átvágni nem veszélytelen dolog, ha kerülőűton közelítenek, kisebb
a koczkázat. Az erdőségek szélén, Szent
Habakukk (igen, a névadó szentje) útmenti
szobránál kell letérni egy keleti ösvényen,
hogy a fő utat elkerüljék.
Maga Habakukk Jónás nem tart velük: még két hírvivőre vár Kreutzheimban, és csak velük indul neki az
útnak – remélve, hogy hazatérve már egészen a sajátjának tudhatja az udvarházat.

abakukk Jónás nem bontotta ki az
igazság minden részletét: terve
mögött nem családi perpatvar,
hanem egy rosszizü és czudar tréfa
húzódik. A jó sor és az unalom
sokakat ragadtatott már rossz cselekedetre, és ez történt a családi vagyonnal könynyelműen bánó, mihaszna testvérpárnál is. Nevezetes
kártyajátékukban nem a birtokra kötöttek fogadást,
hanem arra, hogy Habakukk Jónás könnyedén megtréfálna egy csapatra való félnótás haszonlesőt valami
kitalált históriával. József János Emánuel nem hitte
el, hogy ezt ilyen könnyen meg lehetne tenni: szó
szót követett, és az idősebb testvér két szolga kíséretében lóra pattant, majd Kreutzheim felé vette az
utat.
A mulatságosnak hitt beugratás tehát valóságosan
így néz ki: József János Emánuel rögvest kihirdette
Dürzlenkingenben, hogy közte és ﬁvére között vége
a békességnek, és aki a megátalkodott Habakukk
Jónást vagy embereit élve és egészben fülöncsípi, érte
magáért öt tallért, embereiért négy-négy ezüstpfenniget kap kézhez. A kis birtok határállomásain megerősíttette az őrséget, az udvarháznál meg fegyverbe
parancsolta a csekély számú és lusta katonaságot.
Habakukk Jónás, a csapatot felfogadván, általuk ismeretlen utakon elébük vág, és jóval előttük haza is érkezik. Testvérével jót nevetnek a
ravaszul kifundált terven, majd Habakukk Jónás
elrejtőzik az udvarház lakosztályában, hogy senki
ne sejtse a turpisságot. És ezután? Egyrészt –
így az egyik – amikor a várt vendégek megérkeznek, eléjük állnak mind a ketten, jót nevetnek
velük a dolgon, majd bőséges lakoma mellett
kérdezik ki őket valószínűtlen kalandjaikról.
Másrészt – így a másik – a fejenként nyolcz
aranyat nem is kell mind kiﬁzetni. Hiszen ha
nem állt fenn a birtokháborítás tényállása, akkor
azt megszüntetni sem lehet, vagyis semminő
keresetnek helye nincs. Két-két arany bánatpénz,
esetleg három, és megvolt a mulatság. És ha a
felbérelt ﬁczkók ezt el nem fogadnák – ott a
katonaság, hogy kizsuppolja őket az udvarházból,
menjenek amerre a kedvük tartja.
Az egyik uraságnak sem jut eszébe, hogy egy
csapat jól felfegyverkezett sehonnanit önmagukra
uszítani cseppet sem okos ötlet. De hát miféle baj is
történhetne?
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Az egerek a napokban végeztek a Hátsó-Spessart
felderítésével (többen is látták a fák között sompolygó
vagy a sötétben ﬁgyelő alakokat, de pontosan senki
sem tudta megmondani, ki- vagy mifélék), és a karakterek érkezése utáni napokat jelölték ki az előrenyomulásra. Az első divízió előhadként kijelölt osztaga
(30 katona, Gustav von Mauser strázsamester és két
óriás sün) az országút mentén nyomul előre, majd
Dürzlenkingen mellé érkezve végső ultimátumot
intéz Habakukk Jónáshoz és József János Emánuelhez
(ez pont akkor történik meg, amikor a karakterek az
udvarházhoz érnek). Időközben a második divízió
előhada (30 katona, Maximillian von Maushoﬀer,
három óriás sün és az őket védelmező 10 válogatott
grognard) átkaroló hadműveletet hajt végre a
Spessarton és Dürzlenkingenwaldon keresztül, megnyitva a felvonulási utat az őket követő hátvédnek
(30 katona). Dürzlenkingen és Dürzlenkingenhof
megsemmisítése után a sereg Bersheimingennek indul.
Az egerek kiválóan tájékozódnak az erdőségekben, felvonulásukat lehetőleg az éj leple alatt ejtik
meg. Hacsak valaki előrenyomulásukat meg nem
állítja, vagy őket ügyüktől el nem tántorítja, Dürzlenkingen és Bersheimingen napjai megszámláltattak.

Csakhogy mindeközben
dőnként a legjobb tervek is rosszul
végződnek, és kétszeresen igaz ez a
fentiekhez hasonló ostoba vállalkozásokra. Habakukk Jónás és József
János Emánuel együttesen sem
gondolná, hogy Dürzlenkingen
még a testvérviszálynál is komolyabb veszélyben
forogna. Már el is felejtették a kínos diplomácziai
inczidenst, mellyet ők maguk mulatságos epizódnak,
a kihalt erdőségek rejtett völgyeinek mélyén uralkodó rettentő Egérkirály viszont elvetemült
arczulcsapásnak ítélt. Az embernek derékig érő,
csizmás-csákós óriásegér diplomaták, akik birodalmi
sarczot szedni jöttek Dürzlenkingenhofba, falra
akasztott poros trófeaként végezték, ám most, jó egy
évvel később már nem újabb küldöttség jött, hanem
Maximillian von Maushoﬀer brigadéros generális
kicsiny, de elszánt és jól felszerelt büntetőexpedícziója. A parancs pedig az, hogy a Spessartot
Dürzlen-kingentől Bersheimingenig fel kell prédálni
és porig kell égetni: aki pedig a hadak útjába kerül
vagy ellenszegül, a halál ﬁa.

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ
II. A Spessart
reutzheim felől nagyjából egy hét
alatt lehet eljutni Dürzlenkingenwald határáig: az országút egyre
rosszabb állapotú, az erdőségek
pedig egyre sűrűbbek és sötétebbek.
Lakott falunak erre már se híre, se
nyoma. A kaland Szent Habakukk szobránál (1.
1.),
1. az
országút és az erdei ösvény elágazásánál kezdődik.
Innen az X. jeleknél, valamint bármilyen huzamosabb
táborozásnál 1 : 6 esély van véletlen találkozásra. A
falvak közelében a Czivilizáció,
Czivilizáció országút mentén az
Útmente,
Útmente az ösvényeken pedig a Vadon
adon tábla szerint
kell dobni. Az óriásegerek elleni harczban a karakterek mellé állítható nemjátékos karakterek statisztikái a
III. részben találhatók – a többiek vagy gyávák, vagy
ellenségesek.

1.

2. Táborhely.

Három szegénylegény sütögeti
szerény pecsenyéjét út melletti táborhelyén:
Waldemar,
Waldemar Rostás és Jáczint.
Jáczint Az első kettő közönséges csavargó, míg a harmadik kicsapott és elvadult
diák, ki most leczkekönyve kitépett lapjaiba csavarja
dohányát. Ezeket a tarisznyás haszonlesőket a
Kétkrajczárosból (3.
3.)
3. zsuppolta ki Frau Magdalena,
és pár napi erdei táborozás után úgy döntöttek,
Kreutzheimban jobb világ van. Sokat látott éhenkórászokként élelemért, dohányért és betévő pénzért
kuncsorognak. Az erdőben alacsony, hatalmas fejű
rémalakokat láttak osonni, egyszer meg a folyó
partján összeszólakoztak egy csapat rossz nézésű
ﬁczkóval, akik megfenyegették őket, hogy nehogy
az ő oldalukra tegyék a lábukat.
Waldemar és Rostás: Sz 1; VO 12 (köpönyeg); Tám
+1 vándorbot 1d6 vagy +1 kés 1d4 vagy +1 pisztoly
1d10+ [újratöltés 1 kör, Rostás]; +2/+0/+0; V 13, 10.
Pipa, dohány, tűzszerszám, beretva és tükör
(Waldemar), 6 töltény (Rostás), fél pakli kártya.
Hp
1
6

Szent Habakukk kegyes tekintetű,
mohaborította szobra áll az út mentén. Baljában
könyvet szorongat, jobbját áldásra emeli (Áldás varázslat). Roskadozó kis fahíd vezet át a folyó túlpartjára, ahol egy vadászház mohos romjai állnak. Két
régi fakereszt; a frissebben „Juliskám”, a régebbin
„Józsefem” felirat olvasható. A házat már átjárta az
enyészet, és apró gombák sarjadnak mindenhol, de a
mestergerendán még mindig ott rejtőzik a „Juliska és
József: Készült kint, fogságban” feliratú vésett, szív
alakú fémdoboz, benne 17 ezüstpfeniggel.

Kőszent.

Jáczint: Sz 1; VO 14 (köpönyeg, vítőr); Tám +1
rapír 1d6 [+2 HM] vagy +1 vítőr 1d4; +2/+0/+0; V 7.
Pipa, dohány, tűzszerszám, úti okmány, fél
leczkekönyv, kulacs, lopott szalonna és kolbász.
Hp
6

5

főznek és karczos bort kortyolgatnak. Fenyegető
társaság; Günther ismer egy varázslatos mondókát
(„Belzebúb és Azazel, segítségtek jöjjön el!”), amivel
meg tud idézni egy macskarajt, az ördögökkel és
pokolbeli jelekkel díszített harang meg igazi
démoniákus holmi. Ha félreverik, akkor minden igaz
keresztény rémülten szertefut (Bátorság mentődobás,
siker esetén is -2-es levonás minden próbadobásra;
alacsony Virtusúakra nem hatásos), ha pedig komolyan
bántani merészelnék (pl. pörölyökkel szétvernék),
három ördög ugrik ki belőle, és a szemtelent egyetlen
kör leforgása alatt a megnyíló föld mélyére
ránczigálják (HM, legalább két siker szükséges).

3. A Kétkrajczáros.

Pingált ablaktáblák, muskátlik, egy virágoskert és meszelt falak jelzik, hogy
a vendégfogadónak jó gondját viselik. Frau
Magdalena Eberhardt a házias, jó kedélyű szigor
megtestesítője, aki férjét, a mihaszna Fritzet ezzel a
modorával addig hajszolta, amíg a szerencsétlen elbujdokolt előle és felcsapott a postás segédjének
(14
14.
14.). Így most két ﬁa, Heinzi és Joschka,
Joschka valamint
egy inas, a nótás Moritz Blum dolgozik rá és a
vendégekre. A koszt és kvártély naponként 12 rt. A
vendégeket most két csoport képviseli:
• Kapatos atyaﬁak Bersheimingenből. Most járták
meg a kreutzheimi piaczot, és szekerükkel hazafelé tartanak. A hitvány dürzlenkingeni sört
szidják, és a dürzlenkingeni gatyába rondító
bandát – hisz’ köztudott, hogy tisztességes viadalban dürzlenkingeniből három is kell egy rendes bersheimingeni legyűrésére, de az is csak
azért, mert a dürzlenkingeni Spitzbube és
Rübenschwein még a tisztességes viadalban is
ruchlos gyalázatossággal csal. Minden vágyuk,
hogy hazafelé menet a megátalkodott
dürzlenkingeniek kerüljenek a kezeik közé. (Ha
adják alájuk a tüzet, abból hamar verekedés lesz.)
• Postakocsi Fuchsheimból. A lógó orrú, savanyú
orczájú Jonas Habsch nem tudta eladni haszontalan „mediczinalis és prophylacticus” gyógykészítményeit, ú.m. a láz nyavalya elleni tapaszt (5
et, 10 db.), a genovai sebviaszkot (7 et, 6 tégely)
és a legpompásabb franczia módi szerinti koporsókenőcsöt (15 et, 3 tégely). Bigott kálvinista,
aki folyvást a bűnöket ostorozza. Jacopo
Strozzi és Antonia Strozzi,
Strozzi olasz szerencsevadászok, akik aranyosan hülye nászutasoknak adják ki magukat, de egyébként minduntalan mások kiforgatásán törik a fejüket. Jockli,
Jockli a kocsis
borostás, hallgatag öreg; békés alkoholista.

Macskaraj: Sz 4-1; VO 19; Tám +3 raj 2d6-1; Specz
1/2 sebzés szúró és vágó fegyverektől, Osonás +5,
Rejtőzés +5; +1/+3/+1; V 7.
Hp
13
Ördögök (3): Sz 3+1; VO 15; Tám +4 vasvilla 1d8+3;
Specz immunis a tűzre; +4/+4/+2; V 1d3.
Hp
22
18
12

6. Tanya.

Eldugott, de gondosan megművelt
domboldali szántók, kis halastó a Spessart erdejében. Tanya és karám, rusztikus idill. Rettentően
hamis dudaszó hallatik a piszkos birkanyáj felől: ezekre
vigyáz Együgyű,
Együgyű a megtermett ﬁú, akinek az égvilágon semmi gondja nincsen. A tanyától távol alig volt,
embert meg alig látott a Tata, a Nyanya és a két
szolgáló kivételével. Bár a világ dolgaiban tapasztalatlan, valójában furfangos beszédű, eszes ﬁú.
• Önmagáról: „Az én nevem Együgyű. Mert hát

a Tata és a Nyanya is annak nevez, de a Johann
szerint Fiú vagyok, a Margarethe szerint meg
Égetnivaló és Anyaszomorító.”
• A tanyáról: „Ott lakik a Tata, aki a knan, meg a
Nyanya, aki a meuder, az asztal mellett, és itt
laknak a Johann és Margarethe, ők rakják fel az
asztalra az ebédet! Meg vannak a birkák, a disznók, a Rosa tehén, a tyúkok, a kutya, meg én,
Együgyű.”
• A faluról: „Akkora az, mint a tanya, csak még
sokkal nagyobb!”
• Az erdőkről: „Láttam bizony! Akkora egeret,
mint ez a kutya, ni! Kalapot is viselt, úgy ám!”
• Az erdőben járókról: „Voltak itt is, akik harangozni szoktak a dombokban. A Tata kiküldött a
házból, hogy hozzak nekik tejet, de az ablakból
láttam, hogy ő meg adott nekik valamit, a markukba!”
A Tata (knan) és a Nyanya (Meuder), Együgyű öreg

4. Elvarázsolt kút.

Vadmálna és tüskebozót
vesz körül egy völgyfeneki mélyedést. A sötétlő lombokon varjak serege tanyázik, és a
nyolczögletű márványkutat nézi. Asszonyt ábrázoló
felirat, dombormű: „Szépasszony kútja”. Aki beletekint, egy leány arczát látja a víztükörben, s ha nem
dob mentődobást Kísértés ellen, beleszédül. Aki nem
esik a kútba, arra a varjak rátámadnak. A kút fenekén egy csontkaron arany karperecz opállal (6 at), s
ez a talizmán egy alkalommal a Dr. Mabuse
Mesmerikus Delejezése varázslatra is képes.
Varjúrajok
arjúrajok (2): Sz 4-1; VO 15; Tám +3 raj 2d6-1;
Specz 1/2 sebzés szúró és vágó fegyverektől; +1/+3/+1;
V 6.
Hp
15
17

nevelőszülei valósabb tapasztalatokkal rendelkeznek a
nagyvilág dolgairól, s ezért zárkózottak minden idegennel: „Jobb nekünk nem beleütni az orrunkat a
dolgokba, eh.” meg „Az ilyen dologból csak baj származik, eh.” A mestergerenda rejtett üregében
pénzesdoboz, 75 ezüstpfennig.

5. Az

ördögi harangláb. Négy kalpagosvándorbotos, szakadt fekete gönczökbe burkolózott ﬁczkó táborhelye egy fából tákolt harangláb
mellett. Ezek az alakok garaboncziások, nevük pedig
Rüdiger,
Rüdiger Werner,
Werner Zipschen és Günther.
Günther Varjúragut
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7. Határállomás.

10. DÜRZLENKINGEN.

Sorompó és takaros, festett
vámosbódé. Mindkét ponton öt katona védelmezi Dürzlenkingent legveszélyesebb ellenségeitől, a
csempészektől, a nyugati végen Reinhardt BraunBraunhantzi,
hantzi a keletin végen meg Rupert Schä
Schäfermann
vezetésével. A katonák, bár József János Emánuel
ﬁgyelmeztette őket a veszélyes betolakodókra, keveset gondolnak az általuk képviselt veszéllyel, de annál
jobban gyanakodnak azokra, akik kijátszanák a
sóvámot. Ezért alaposan átkutatják az erre megfordulók pakkjait, mindent (akár egy fél arzenált is) ﬁgyelmen kívül hagyva, nehogy vámolatlan sót hozzanak be
a birtok területére. Különösen azért szemfülesek,
mert napok óta nem jött a tiszttartó – minden bizonynyal a csempészek veszejthették el!

Pásztorok
és
földmívesek lakta kicsiny, sáros utczájú de
takaros falu. A pap megholt, a két úr jobbára a kastélyában mulat, az élet bőséges – ha az átkozott sóvám
nem lenne, és Bersheimingent végre-valahára elnyelné a pokol szája, nem is kérhetne már többet a
bersheimingeni szántóvető. A ﬁgyelmeztetésekre rá
sem hederítve fogadják az utazókat.
• Éjszaka egy részeg atyaﬁ valami hatalmas nagy
szörnyet látott a szántásban – mintha egy szénaboglya járt volna szuszogva, és rajta egy apró kalapos-csákós alak ült. [A nyomok még megtalálhatók a nedves földben, de csak a Nehéz Nyomolvasás mondja meg, hogy olyanok mintha sün
hagyta volna őket, csak jóval nagyobbak.] Biztos
ez veszejthette el a tiszttartót, mert már jó hete
nem látták.
• Tóbiás, a púpos falu bolondja
bolondja kémkedik a karakterek után, állandóan utánuk sündörögve. Ha
meglátják, kiáltozva elszalad: „Hé, hé! Látlak ám!
Én uramnak szólok ám! Kis pénz, sok pénz!”
Tóbiás csak ártalmatlan bolond, és ha időben elkapják, töredelmesen bevallja, hogy ő bizony mástól hallott a kitűzött jutalomról – „Ez bizony
erős és nyakas – Kázmér, az özvegy fazekas!”
Akármilyen csekély ellenajánlatra felcsap a karakterek szolgálatába – mert „Annyira én sem vagyok bolond, hogy ne lássam, merről fúj a szél!”
• Kázmér, a fazekas csöndesebb alak Tóbiásnál,
és ha meg nem akadályozzák, megpróbál az erdőn keresztül hírt vinni az udvarházba.
• A bűvös körtefa: a falu nevezetessége. Őrzik,
óvják, mert egy királyﬁ ültette. („De legalább egy
őrgróf!” „Gróf, nem gróf, jókora körtéket terem.” „Ej, hát nem őrgróf volt, hanem amolyan
kalapos ember, latinul mondott sokfélét.” „De a

8. Czigánytábor.

Négy tarkán festett szekér áll
a mezőn, ami mindösszesen nagyjából harmincz
ember tábora. A czigányok eltévedtek a hegyekben,
és most itt tanakodnak, hogy továbbinduljanak-e
Kreutzheim felé, vagy még vendégeskedjenek egy
darabig, amíg a falu meg nem unja őket.
Czigánykereket hányó rajkók, kik gyorsan körbeveszik az erre járó utazókat, mindenféle kérdéseket
tesznek föl nekik, és amíg itt vannak, állandóan körülöttük motoszkálnak (Zsebmetszés +1). Öt marczonább
bicskás ül a tűz körül (sípkészítők és rézfoltozók), és
ha szép lovat látnak, mindjárt megkérdik az árát. Akit
lehet, rábeszélnek hogy mondassa el a szerencséjét
Rozáliával. Ha az utazók a gyerekeket csínytevésen
kapják, megígérik, hogy majd alaposan elnáspángolják
őket – de nem hagyják, hogy bármilyen bajuk essen.
Rozália,
Rozália a jósnő, aki az egyik szekérben várja a
tudománya iránt érdeklődőket, még süldő lány, aki
korán örökölte a mesterségét, meg nem is érdekli a
dolog – hát mindenkinek zagyvaságot vagy valami
bármire illő semmiséget jósol („Egy nagy fekete
idegen szerelme hamarosan utolér, meglásd!” „Nagy

pap hogy megmérgedett rajta! A guta majd’ megütötte, mikor disputáltak!”) A becses fa a néhai

utazást látok... igen, egy sötét erdőt... ezer baj kísért
majd, de megleled, amit keresel!”). Rozália maga sem

sejti, hogy valódi varázstudománya is van, amit a
magánál tartott Tarot kártya paklijából olvas ki – de
csak akkor fordul hozzá, ha igazán nagy bajt érez.
•

9. Spessarti Szent Tivadar kápolnája.

Ez az
épület le van lakatolva, mert a pap megholt, és
helyette József János Emánuel még nem hozatott
újat – de sem ő, sem a helybéliek nem is igyekeznek,
mert jobb az ilyen szigorú népség nélkül élni. Varázslatok: Lerakott Teher, Tartalmas Prédikáczió,
Cornucopia. A paplak kertjét felverte a gaz. A
házban található a keresztelések jegyzéke; egy ideig
formás betűkkel, majd az utolsó pár névnél szálkás
macskakaparással. A margón jegyzet: „A fene a lusta

természetibe, hogy az öreg remetét rángatják temetni, keresztelni és esketni. Miért büntetsz ilyen mihasznákkal, Uram?” Az írás Melchiades von

Sigismund úr, a gyermektelenül meghalt soltész
kertjében található, aki nyílvesszőnek használta az
ágait – és csakugyan, két tuczat +2-es nyílvessző
faragható a friss vesszőkből, bár ezek csak annyira
erősek, hogy egy-egy lövést kibírjanak.
Bersheimingen: a bersheimingeni anyaszomorítók,
sátánpörzsölte gazemberek minden jó érzésű
dürzlenkingeni szívét a nemzedékek óta égő
igazságérzet táplálta dühvel töltik el. Egyedül az
a Habenichts, szoknya mögé bújó Drecksack senkiháziak jó szerencséje, hogy nem merik
Dürzlenkingen környékére tenni a lábukat – csak
az uradalmi erdőkből lopják a vadat, bár verné ki
őket a katonaság a bűzhödt fészkeikből. (Ha adják alájuk a tüzet, még meglehet, tíz-húsz legény
összeáll tanácskozni, hogy hogyan is lássák el a
szomszédbeliek dolgát.)

11. Dürzlenkingenhof.

A gazos udvarú ősi
udvarház repedező falai fölött foghíjas zsindelytetők és zöld patinájú barokk toronysüvegek

Fuchsheim (11.
11.)
11. keze munkája.
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A másodikból negyvenes előhad a Spessarton át,
postaállomás megszállásával. Harmincz legény hátvédként. Maximillian von Maushoﬀer brig. gen.”

emelkednek. A vörös-fehérre festett ablaktáblák közül
több csálén lóg a helyén: sem Habakukk Jónás, sem
József János Emánuel nem igyekezett őket kicseréltetni. A külső, másfél embernyi magas erődfal romjai
mellett az éjjeliőr kunyhója áll, benne egy inkább
szundikáló, mint őrködő aggastyán (Bernát
Bernát)
Bernát az udvarház mellett pedig egy régi kocsiszín, ahol régimódi
libériájában Franzi, a lakáj eteti a lovakat. Hogy
innen mi történhet, arról a III. rész
részben esik szó.

14. Postaállomás.

Rendetlen téglaépület az
erdő szélén. Kút, kocsiszín és piszkos ablakok. A rosszul rendbentartott koszfészek két lakója
Eckbert Kutschenreiter postamester és segédje, a
feleségétől (3.
3.)
3. szökött Fritz Eberhardt,
Eberhardt akik feladataikkal mit sem törődik a postahálózat pénzén élősködnek. Eckbert nemrég néhány apró, sapkás árnyalakot látott leselkedni a folyó túlpartján.

12. Remetelak.

Fából és rőzséből épített,
földdel tapasztott kunyhó, előtte kereszt
(Fegyverfordító). Melchiades von Fuchsheim egykor nemesként született a szomszédos hegyi városkában, és híres zsoldosvezér volt a háborúkban, de
bűneit megbánva ide vonult vissza, hogy hátralévő
éveit az Úr dícséretének szentelje. A környéken
Menyhért, a remete néven ismerik a loncsos szőrcsuhát és lánczokat viselő szigorú férﬁút. Otthonában a Szentírás egy jókora példányát és Szent Kinga
ereklyéjét tartja (ez a kendő friss vízbe merítve
naponta a Védelem a Nyilaktól és Hasonlóktól hatásait biztosítja, vagy segít a varázslat megtanulásában).

15. BERSHEIMINGEN.

Ebben a büszke falucskában három dolgot tartanak olyan igaznak,
mint a Szentírást és a kalendáriomot: egyrészt hogy
addig jó, amíg a bambergi püspök nem néz birtokára,
és adószedőiből is csak a lustábbat küldi ide; másrészt
hogy nagy kár volt, hogy a lakatosczéh már évtizede
feloszlott; és harmadrészt azt, hogy minden
dürzlenkingeni Spitzbube és Rübenschwein az ördög
komája, aki még a kálomistáknál is rosszabb fajzat.
A bersheimingeniek bármiféle rossz tréfára kaphatók, ha Dürzlenkingenről van szó. Ha az egerek
ellen kellene segítség, akkor már sokkal nehezebb őket
rávenni az összefogásra: „Hogy már egerekkel hada-

13. Barlang.

Rejtett erdei barlangfülke, inkább
ösvénymenti kőeresz mint teljes üreg. Tábortűz nyomai, megszenesedett, lerágott embercsontok, egy elhagyott kürt és tuczatnyi fényes rézgomb
– az elveszett tiszttartó maradékai. Egy elveszített
tokban rövid hadiparancs: „Az első divízióból

koznak a Schweinkerli ezek meg azok? Hát bezzeg
amikor a bersheimingeni határkövet odébbvitték egy
dűlővel, még nagy szájuk volt!” „Ez az! A soltészük
meg még ﬁatalon belészart a bersheimingeni lakatosok
ládájába! Rossz szomszédság, török átok!”

harmincz legény a folyó mentén, elfoglalni a falut.

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ
III. Dürzlenkingen viadala
A megkeserült tréfa

Ámde ekkor

a senki sem értesítette őket egy állig
felfegyverkezett csapat érkezéséről,
sem Bernát, a silbak, sem Franzi, a
lakáj,
lakáj sem az udvarház földszintjére
bekvártélyozott 25 katona nem
készült fel a karakterek fogadására,
így Dürzlenkingenhof szedett-vedett védői ügyetlenül tettetett szívélyesség és az azonnal gyanút keltő
természetesség keverékével reagálnak, amikor betorpannak. A két uraság nem avatta be őket a játszmájukba, de azért egészen addig nem keverednek halálos
összetűzésbe, amíg vér nem folyik. Franzi hirtelen
ötlettel azt a tervet ötli ki, hogy felkíséri a jövevényeket az emeleti ebédlőbe, majd a földszinti szolgaszálláson lapuló katonák élére állva elkapja őket.
Ebben a tervben nagyjából semmi sem stimmel, és
különösen az nem, hogy a két úr pont a szomszédos
szalonban múlatja az idejét, a lóvá tett kalandorokra
várva. Már előre dörzsölik a kezüket, hogy milyen
jókat fognak kaczagni a felsült és megszégyenült
ostobákon. Olyan terv ez, ami kudarczot nem vallhat!

e ha már kudarczot vall, akkor
rögvest kétszeresen teszi. Amikor
ugyanis az ebédlőben elszabadulnának az indulatok, a történet nem
várt fordulatot vesz. Az udvarról
kiáltozás és a lovak prüszkölése
hallatszik, a bejárati lépcsősoron rohanó csizmás
léptek kopognak – és a terembe különös kompánia
toppan be.
Gustav von
von Mauser strázsamester és három lelegénye a legtöbb embernek a derekáig érnek, de villogó szemeikkel, kaczkiás bajszukkal, csákóikkal és nagy
egérfüleikkel tekintélyt parancsoló látványt nyújtanak. A négy óriásegér dobbant csizmájával, haptákba
vágja magát, szalutál, majd von Mauser bemutatkozik,
és katonásan pattogó szavaival előadja jövetele okát:
• mi szerint Dürzlenkingen birtokosai régesrégóta élnek Ő Királyi Felsége, a Rettenetes Egérkirály földjén;
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•

és mi szerint mindez idő alatt neki a birodalmi sarczot egyetlen alkalommal sem
ﬁzették meg;
• amikor pedig Ő Királyi Felsége ezt a pimasz
és elvetemült magatartást számonké-rendő,
követeket küldött Dürzlenkingen-hofba,
hogy a rendkívüli magatartás okait megtudakolja és a neki járó pénzösszeget beszedesse,
a követkenek alázatos engedelmesség helyett
Perﬁd Árulás lett az osztályrészük (itt végigmutat az ebédlő falának trófeái között
porosodó három egérfejen, miközben a két
úr nyel egyet, és bűnösen hallgat);
• ennek következtében Ő Királyi Felsége ez
úton, Maximillian von Maushoﬀer brigadéros generális és szárnysegédje, von Mauser
strázsamester révén ezennel ULTIMÁTUMOT intéz Dürzlenkingenhof uraihoz,
valamint Dürzlenkingen és Bersheimingen
minden lakójához:
• hogy halogatás nélkül, semmiféle ellenállást
nem tanúsítva, csak a legjobban szükséges
czókmókjaikat magukhoz véve (hiszen Ő
Királyi Felsége kegyes uralkodó) még napszállta előtt hagyják hátra lakóhelyeiket és
minden ingó és ingatlan vagyonukat;
• akik pedig az ULTIMÁTUMNAK nem
engedelmeskednének, azokat Maximillian
von Maushoﬀer legyőzhetetlen ármádiája
legott felkonczolja, otthonaikra pedig csóvát és kanóczot vettet.
von Mauser nincs beszédes kedvében, és az ultimátum
átnyújtásán kívül semmiféle alkudozásra nem nyitott.
A karakterek – mint idetévedt idegenek – számára
vagyonukkal együtt szabad elvonulást ígér, és akár úti
pátenst is kiállít részükre, amely szavatolja biztonságukat. Ha valaki emlegeti, ugyanezt megteszi a
czigányokért is. Ami viszont a helybélieket illeti,
nekik nincsen irgalom.
Habakukk Jónás és József János Emánuel, akik
egyre rémültebben hallgatják az előadott vádakat és
követeléseket, mindent megígérnek, hogy maguk
mellé állítsák a kompániát, és lehetőleg csetepatét
provokáljanak az egerekkel. Amilyen nagy legények
voltak tervük kiötlésében, olyan megszeppent kis
kölykök, amikor valódi haddelhaddra kerül sor.
Ha a tárgyalások során harcz tör ki – amire von
Mauser és két legénye titkon számít – az egerek
nem bocsátkoznak szükségtelen harczba, hanem
csilláron lengve, karzaton átugorva és a lépcsőkorláton lecsúszva visszavonulnak, majd az udvaron óriás
sündisznó hátasaikra kapva elviharzanak. Tanulva az
előző esetből, megegyezés szerint ha a követség nem
tér vissza időben (vagyis Dürzlenkingenhofba érkezésüktől egy napon belül), akkor mindkét divízió
előhada megkezdi az előrenyomulást Dürzlenkingen
felé, mégpedig a legkíméletlenebb büntetőhad eljárása szerint. A birtoknak tehát összesen két napja
maradt hátra.

Egy kis ribillió
enkin máson, csakis a kompánián
múlik, hogy innen hogyan alakul
Dürzlenkingen és Bersheimingen
sorsa: a két úr és szolgáik mit sem
konyítanak a hadviseléshez, és
minden lelkierejük elhagyja őket.
Embereik azonban – ha másért nem, földjük és önmaguk védelmében – harczba vihetők, és ugyanez áll
Dürzlenkingen és Bersheimingen szedett-vedett
népségére. Az ultimátum átadásától két nap áll rendelkezésre a hadak összeszedésére vagy a szervezett
visszavonulásra. Az előzőkben leírt helyszínek többségén van esély arra, hogy a Spessart lakói a közös
ügy mellé állnak, bár felszerelésük csekély, és ha
valóban elszánt vezérekre nem találnak, a moráljuk
sem lesz kifogástalan. Erősségük, hogy kiválóan
ismerik a helyi terepet, és így mind mobilitásban,
mind kelepczeállításban előnyt élveznek az Egérkirály harczedzettebb és vérszomjasabb erői fölött.
A csaták csak különleges esetben végződnek valamelyik fél teljes pusztulásával. A spessartiak elszántságát könnyen megtöri, ha a megfélelmlítésükre
törekvő egérhad komoly veszteségek nélkül csatákat
nyer, vagy vezetőik magukra hagyják őket. A másik
oldalon von Maushoﬀer és von Mauser raczionális,
katonai akadémiákon végzett hadvezérek, akik nem
pocsékolják szükségtelenül az erőiket. Ha nem tudják egyetlen látványos hadművelettel lerohanni
czélpontjaikat, visszavonulót fújatnak, és csak hosszas
tervezgetés után fognak bele egy újabb hadi vállalkozásba. Hasonlóan, az egérhadak fegyelmezettsége
nagy mértékben vezetőiken múlik, és bukásuk a
sereg feloszlását eredményezi.
Az alábbiakban olvasható a két fél erőinek leírása. A név előtti szám az eredeti helyszínt, a Hp
rovat melletti „SUM” az öt fős egységek összesített
életerejét jelöli. A csaták lejátszására a Helvéczia
specziális harczi szabályait, egységek jelölésére a
kártyapakli lapjait használhatjuk.

Az Egérkirály seregei

Óriásegerek (2): Sz 1+1; VO 12; Tám +2 rapír 1d6+1
vagy +2 nyárs 1d6+1; Specz Hallgatózás +2, Osonás +2,
Rejtőzés +2; +1/+3/+1; V 2d6.
1. divízió előhada (30):
(30): Extra felszerelés 2*gránát.
Hp
4
5
7
9
3
SUM 28
9
7
2
2
4
SUM 24
8
6
7
5
4
SUM 30
3
4
7
4
8
SUM 26
4
6
9
6
5
SUM
SUM 30
6
2
6
9
8
SUM 32
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Gustav von Mauser strázsamester: Párbajhős 2+2; VO
15 (mundér, vítőr, Ügy); Tám +4 szablya 1d6+2 [+2 HM];
Specz támadás VO-ra, egy ember megvédése, +2 harczi
manőverekre, Hallgatózás +4, Lovaglás +4, Osonás +4,
Rejtőzés +4, Ugrás +4; +5/+3/+3; V 7.
Mundér, csákó, sarkantyús csizmák, lovaglóostor, megrágott szalonnabőrke, menetparancs, 25 et.
Hp
19

A spessartiak (alaptípusokkal, majd helyszínek
sor
sorrendjében)

Óriás sündisznók (4): Sz 4+1; VO 16; Tám +5/+5/+5
tüskék 1d6+1; Specz sündisznóállás; +5/+3/+3; V 11.
Sündisznóállás: közelharczban három bekészített támadással kezd.
Hp
14
18
18
25

Katonák: Katona 1; VO 11 (zubbony); Tám +2 alabárd
1d10 [+2 HM] vagy +2 muskéta 1d10+ [újratöltés 1½kör,
*]; Specz mészárlás; +2/+0/+0; V 3d6.

Parasztok: Sz 1; VO 12 (bőrzeke); Tám +1 vasvilla 1d6
vagy +1 kasza 2d4; +2/+0/+0; V 3d6.
Kemény legények: Bajnok 1; VO 12 (bőrzeke); Tám
+1 ököl 1d6 [+2 HM] vagy +1 nehéz bot 1d8; +3/+1/+1;
V 3d6.

[3.] Kapatos atyaﬁ
atyaﬁak Bersheimingenből (kemény
legények, 5):
5)
Hp
8
11
10
7
7
SUM 43

2. divízió előhada (30):
(30): extra felszerelés 1*gránát.
Hp
8
3
7
9
8
SUM 35
7
6
5
2
3
SUM 23
8
9
9
5
2
SUM 33
8
9
4
6
3
SUM 30
9
4
8
5
6
SUM 32
4
8
9
6
8
SUM 35

[3.] Heinzi,
Heinzi, Joschka és a Moritz Blum (kemény
legények, 3).
3)
Hp
11
6
2
[3.] Jacopo és Antonia Strozzi: Vagabund 2+1; VO 13
(köpönyeg, Ügy) vagy 15 (elkötött lovakon); Tám +2
rapír 1d6+1 [+2 HM] vagy +2 pisztoly 1d10+ [újratöltés 1
kör]; Specz úti szerencse, Kezdeményezés +5, Álczázás
+3, Előadás +3; Koczkavetés +3, Lovaglás +3; +1/+3/+1;
V 11, 11; 40 et, kártya, két kámea egymás elefántcsont
képével (5-5 at), lant, pinczetok borgyűjteménnyel,
ládára való csipkés ruha, legyező, napernyő, olasz nyelvű útikalauz „A Vad Németföldről és Csekély Számú
Nevezetességeiről”.
Hp
12
9

Grognardok (10
(10):
10): Sz 1+2; VO 13; Tám +3 rapír 1d6+1
vagy +3 muskéta 1d10+ [újratöltés 1 ½kör]; Specz Hallgatózás +3, Osonás +3, Rejtőzés +3; +2/+4/+2; V 2d6;
2*gránát.
Hp
9
7
8
10
4
SUM 38
6
8
4
9
10
SUM 37

[5.] Rüdiger, Werner és Zipschen: Vagabund 1+1; VO
13 (köpönyeg, Ügy); Tám +1 ólmos bot 1d6+1 [+1d6]
vagy +1 kés 1d4+1 [+1d6] vagy +1 pisztoly 1d10+ [1d6,
Werner] [újratöltés 1 kör]; Specz orvtámadás, Kezd +5;
+1/+3/+1; V 7, 6, 9.
Hp
4
2
2

Maximillian von Maushoﬀ
Maushoﬀer: Katona 5+2; VO 15/17
(mundér, Ügy, vítőr, [hátas]); +8/+3 szablya 1d6+2;
+6/+4/+4; V 8.
Hp
37
Óriás sündisznók (3):
Hp
18

21

[5.] Günther: Lövész 2; VO 12 (köpönyeg); Tám
+2/+2 pisztoly 1d10+ [újratöltés 1/2 kör] vagy +4 pisztoly 1d10+ [újratöltés 1 kör] vagy ólmos bot 1d6+1;
+3/+1/+1; 4; faragott madár, kormos szelencze.
Hp
8

24

2. divízió hátvédje (30): Extra felszerelés 3*gránát.
Hp
5
4
8
7
6
SUM 30
7
5
2
7
6
SUM 27
8
8
7
2
7
SUM 32
9
5
3
8
7
SUM 32
4
2
6
4
8
SUM 24
6
2
8
9
8
SUM 33

[6.] Együgyű: Bajnok 1+2; VO 13 (bekecs, Ügy); Tám
+3 birkózás 1d6+3 [+2 HM] vagy +3 vadkörte –;
+4/+2/+2; V 11; Duda, bicska, zsebkendőnyi adag vadkörte, szakadt daróczruha.
Hp
12
[7.]Katonák (5+5):
Hp
9
2
6
4

10

4
7
6
6

SUM
SUM

10
32
5
27

[11.] Dürzlenkingenhof katonái (25)
(25).
Hp
5
7
1
2
SUM
4
1
9
9
SUM
3
2
1
3
SUM
6*
8*
1*
3*
SUM
9
10
7
8
SUM

[7.] Reinhardt
Reinhardt Braunhanzli és Rupert Schä
Schäfermann:
Katona 2+1; VO 12 (zubbony, Ügy); Tám +4 szablya
1d6+1 vagy +4 mordály 2d6+ [újratöltés 1½kör];
+4/+2/+2; V 10, 5; Díszes mundér, csákó, 8 töltény,
fényesre puczolt rézkürt, csipkés zsebkendő, poczak.
Hp
8
18
[8.]
[8.] Czigányok (5): Vagabund 1+1; VO 13 (köpönyeg,
Ügy); Tám +1 kés 1d4+1 [+1d6] vagy +1 ólmos bot 1d6+1
[+1d6]; Specz orvtámadás, úti szerencse; +1/+3/+1; V
3d6.
Hp
7
4
6
4
2
SUM 23

[11.] Habakukk Jónás és József János Emánuel: Sz 2;
VO 12 (úri díszruhák); Tám +2 szablya 1d6 vagy +2
pisztoly 1d10+ [újratöltés 1 kör]; +3/+1/+1; V 9, 11.
Udvari paróka, csipkés kézelők, bársonykesztyű, ﬁola
illatszer, 13 at illetve 9 at készpénz, pecsétgyűrűk.
Hp
12
10

[8.] Rozália: Vagabund 2+2; VO 12 (Ügy); Tám +3 tőr
1d4+2; Specz Mondák +4, úti szerencse; +2/+4/+2; V
13; Tarot kártya, olcsó de csiricsáré ékszerek, altató por
(*3), Dr. Theodore szakállhagymája (*3), förgeteges
tubák (Rfx vagy elsodor 1d3*5 czélpontot).
Hp
11
[10.] Dürzlenkingeni parasztok (20):
Hp
8
7
7
2
SUM
2
5
8
7
SUM
6
2
8
7
SUM
8
6
2
6
SUM

6
23
8
31
3
12
3*
21
4
38

[12.] Melchiades von Fuchsheim: Katona 3/Pap 2; VO
14 (szőrcsuha és lánczok); Tám +5 nehéz bot 1d8 vagy
+5 rozsdás kard 1d10 [+2 HM]; +6/+2/+6; V 16.
Varázslatok: 1: 2; 1: Fegyverfordító, Védelem a Nyilaktól és Hasonlóktól. Bónusz: Oltalom a Vadaktól és Más
Utálatosságoktól.
Hp
24

3
27
3
25
7
30
4
26

[15.] Bersheimingeni parasztok (25):
Hp
4
6
8
3
SUM
7
8
6
8
SUM
3
3
7
4
SUM
3
8
8
1
SUM
6
1
1
1
SUM

[10.] Dürzlenkingen bikái (kemény legények, 5):
Hp
9
8
8
3
8
SUM 36
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2
23
6
35
6
23
6
26
3
12
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