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I. Előszó 
 

 

Háttér 
 

elix Flixenward kényszerből lett 
szerzetes,  sosem szolgálta valami 
híven az urat. A kolostorban, ahol 
dolgozott, közönséges, durva mun-
kát kellett végeznie, holott mindig is 
fűtötte a becsvágy. Ám mivel Peter 

Kurtz apát az egyszerű életet tartotta a szerzetesek 
legfőbb erényének, úgy nézett ki, hogy Felix élete 
favágásból, vízhordásból, és kertészkedésből áll majd. 
A férfi életébe egyedül az csempészett némi színt, 

hogy mivel a kolostor közel fekszik az utakhoz, Kurtz 
apát egyik elődje felhúzott egy kedélyes kis vendég-
lakot, ahol bárki ingyen megszállhatott, és hagyomány-
nyá lett, hogy a szerzetesek együtt költik el vacsorá-
jukat az utazókkal, akik pénz helyett az úton látott 
események elmesélésével, vagy érdekesebb történe-
tekkel fizetnek az ellátásért. Más öröme nem is na-
gyon akadt, mert Kurtz apát nevelő czélzattal igyeke-
zett megtörni a férfi akaratát, és egyre durvább és 
közönségesebb munkákra osztotta be. Felix lassan 
meggyűlölte, és pár hozzá hasonló dologkerülőből lett 
csuhást leszámítva a többi szerzetest is. 
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Egy nap az egyik vendég – egy sánta öregem-
ber, kit egészen furcsa, kellemetlen és fanyar szag 
lengett körül – váratlanul jobb létre szenderült. Illő 
módon eltemették, és miután vártak fél évet, hogy 
felbukkan-e egy örököse, ruháit és egyéb javait szét-
osztották a kolostorba betérő, megfáradt és szüksé-
get szenvedő vándorok között. Mindössze egy kicsi, 
mindenki figyelmét elkerülő fekete könyvecske 
maradt a kolostorban, és egy jó háromökölnyi sze-
lencze, benne némi barna porral. A kíváncsi Felix 
egy nap beleolvasott a könyvbe, amiről kiderült, 
hogy egy ördöngös alkimista anyagnak, az 
Animalizáczió Keserű Porának reczeptje. Aki a port 
felszippantja, vagy lenyeli, menten állattá változik, 
hacsak meg nem kapja az ellenport.  

Felixet hallatlanul lenyűgözte ez a csodás maté-
ria, és megmentőjét látta benne. Aznap este az összes 
szerzetes, akivel nem szimpatizált, kapott egy kés-
hegynyit a porból, és bakkecskévé, kacsává, disznóvá 
vagy egyéb állattá változott, mint ahogy az akkor 
éppen arra járó vendégek is. Az apátból öreg 
kandisznó lett, akit személyesen Felix herélt ki. 
Társai, öt, gonosz lelkű férfiú, akiket előzetesen 
beavatott a tervébe, meg sem próbálták megállítani, 
mert ők is unták az egyhangúságot és a kemény 
munkát. A kolostort azzal az ürüggyel, hogy ragály 
támadta meg, bezárták pár hétre, és mindent kiter-
veltek. Felix lett az új apát, aki elkezdte kitanulni, 
hogyan kell elkészíteni a port, ami a legféltettebb 
kincse lett. A költséges kísérleteket abból fedezték, 
hogy a vagyonosabb utazókat átváltoztatták, dolgai-
kat pedig eladták a közeli városban. 

Három év telt el a szörnyű események óta. 
Időközben a kompániához csapódott a törvény elől 
menekülő bérgyilkos, Silvio de Napolitaner is, aki 
Felix alvezére lett. Az apátból és a szerzetesekből, 
valamint pár balszerencsés vendégből kolbász vagy 
pecsenye lett. Felix nagy diadalra készül, mivel 
annyi év kemény munkája után végre megfejtette a 
fekete könyv minden titkát. A por sajnos el is fo-
gyott szinte mind, de csak pár nap, és kikeveri az 
első adagot az újból. 

Ám a kolostor gonosz napjai meg vannak szám-
lálva. Egy jámbor férfiú, Jozef Michlik ugyanis az 
aljas tetteket gyűlölő szent, a halálát egy hitvány, 
ördögimádó olasz nemesúr, Lorenzo Nostraverdi 
által orvul rádöntött oszlop alatt lelő Jesus 
Archangelo del Montoya csodás módon épen maradt 
kisujját szállítja a közeli nagyvárosba, ahol annak 
katedrálisában helyezik majd örök nyugalomra. Jesus 
atya kisujja, mint a szentek maradványai általában, 
varázslatos erővel bír. Leleplezi a gonoszt, bármilyen 
formát is öltsön. 

 

  

Az alaphelyzet 
 

kaland a kívánalmaknak megfelelő-
en bárhol játszódhat, hiszen szán-
dékosan kerültem a konkrétumo-
kat, nem pedig pongyolaságból. 
Persze ha pongyolaságból kerültem 
volna, akkor is ezt írnám. Éppúgy 

alkalmas kezdő kalandnak, mint egy sorozatba illesz-
tett kis közjátéknak. A czélom egy egyszerű, szóra-
koztató kis történet megírása volt, semmi több. A 
hossza olyan 4-6 óra, attól függően hogy hány mel-
lékvágányra téved rá a csapat, és milyen gyorsan 
jönnek rá, hogy hova is keveredtek. 

A karakterek éppen úton vannak, talán egy 
nagyvárosból egy másik helyszínre. Ezért egy kocsit 
béreltek, amiben rajtuk kívül még négyen utaznak. 
A kocsi korán, reggel hétkor indul. Helga és Hans 
Brüchen, egy öreg gabonakereskedő és fiatal, csoda-
szép neje; Sámson, a Rettenetes, egy trágár vásári 
erőművész; valamint Pierre Garnier, egy pökhendi 
nemes. Az út eseménytelenül telik, a beszélgetést 
leszámítva, amiből csak akkor lehet baj, ha felbosz-
szantják Pierre-t.  

Az eső nyolcz felé szemerkélni kezd. Ez elein-
te nem tűnik nagy bajnak, de nemsokára a kocsis 
káromkodva megállítja a hintót, és megkéri a karak-
tereket, hogy segítsenek kihúzni a sárból a járművet. 
Pierre erre nem hajlandó, az öregember alkalmatlan, 
marad hát Sámson és a többiek.  Közepes Erőpróbát 
kell dobni, és ha legalább 2 résztvevő megdobja, 
esetleg egyikük eléri a Nehéz fokozatot, a kocsi 
kiszabadul. Ellenkező esetben gyalog kell elmenniük 
a kolostorba, ami azzal jár, hogy alaposan megáznak, 
és bepiszkolódik a ruhájuk. Ebben az esetben Pierre 
keresetlen szavakkal illeti a kocsist, és ha valaki a 
védelmére kel, komolyan megjárhatja. (Lásd a karak-
ternél).  

Végül a csapat megérkezik a kolostorhoz, nagy-
jából tíz óra felé. A kocsis prüszköl és köhög, nincs 
jól, amúgy is meg volt fázva, most meg még ez az 
eső is... 

 
FONTOS: A mesélő a kaland elején jegyezze fel a 
játékosok Virtusát! 
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II. Az ördöngős kolostor 
 

Menedékház. A szomorú bakkecskék 

és kacsák 
 

kolostorhoz érkezvén annak kapu-
jában a társaság találkozik a zarán-
dokkal, aki illően köszönti őket, de 
hozzáteszi, hogy tán bent kelleme-
sebb lenne az összeismerkedés. 
Pierre végigméri a saras férfit, és 

gúnyosan megjegyzi, hogy bárkinek nem mutatkozik 
be. A társaság bemegy a kolostorba.  

A kolostor nem túl nagy területű. A közepén a 
kolostorépület és a tőle pár méterre lévő menedék-
ház helyezkedik el. Ezen kívül akad még egy karám 
az állatoknak, és egy veteményeskert, amit senki sem 
gondoz. Amikor a játékosok belépnek, két kacsa – 
valaha vándoremberek– rohanják meg egyiküket, és 
panaszos hápogás mellett elkezdik csipkedni a lábát. 
A karámban lévő bakkecskék is hasonló hangnemben 
mekegnek, a disznók röfögése és visítása is ijesztő.  

Ekkor, a kolostorból kilép egy szerzetes, aki 
hallotta az ajtó nyikorgását. A férfi szól az utazók-
nak, hogy menjenek csak be a menedékházba, a ka-
csákat meg zavarják csak el, mihaszna jószágok. 
Mindjárt jön ő és az apát úr is.  

A kacsák egy idő után feladják a próbálkozást, 
és a csapat a bakkecskék kissé hátborzongató meke-
gése mellett megy be a menedéklakba, ami egy egy-
szerű, egyszintes, 6 szobából álló épület. Hogy ki 
kivel alszik, azt döntsék el a karakterek. Miután 
ezzel megvannak, megérkezik Felix, aki bemutatko-
zik, és meghívja ebédelni a karaktereket, illetve, 
elkéri a fegyvereiket. Ha rejtett fegyvert viselnek, 
dobjunk neki Megfigyelést, hogy kiszúrja-e (+2-es 
értéke van rá). A kocsis itt már határozottan rosszul 
van, megviselte az eső, és korábban is bujkált benne 
egy betegség. Lefekszik hát a szobájában, és megkéri 
a „derék szerzeteseket”, hogy hagyják aludni. Azok 
belemennek.  

Itt lehet tereferélni egy kicsit a szerzetesekkel, 
akikről egy vallásilag képzett karakter (Pap osztály, 
Teológia képzettség, vagy okos kérdések) kideríthe-
ti, hogy ismereteik roppant felszínesek. Ha valaki 
rákérdez a kolostor, és a menedékház nyomorult 
állapotára, csak a vállukat vonogatják. Fontos hogy a 
mesélő elejtsen valami apró, figyelemfelkeltő nyo-
mot arról, hogy nem azok, akiknek kinéznek, nem 
igazi, hanem „megjátszós” szerzetesek. Ha valaki 
rájön a titokra, és van olyan botor, hogy szóvá teszi, 
akkor azt vagy állattá változtatják borba kevert por-
ral (csak egy adag van), vagy orvul megölik és testét 
a kamrában rejtik el. Ez a későbbiekben is érvényes. 

 

  

 

Intermezzo 
 

mesélő tetszése szerinti hosszúságú 
időszak, amikor a karakterek sza-
badon cselekedhetnek. Ha valaki  
az eső ellenére be akarja járni a 
kolostort, Helga megpróbálhat 
elcsábítani egy kalandort, hogy ölje 

meg a férjét, cserébe megkapja a nála lévő hitelleve-
let, és az ő még ennél is becsesebb szerelmét. Az 
öregember untathatja a karaktereket a gabonakeres-
kedelem részleteivel. Ha bárki bemószerolja nála az 
asszonyt, nem hisz neki. Sámsonnal lehet kártyázni, 
Pierre pedig változatlanul párbajt provokál, ha hozzá-
szólnak. A jámbor Jozef bárkinek örömmel elmeséli 
Jesus Archangelo mártíromságának igaz esetét, és 
különösen mosolyog hozzá. Amikor a mesélő úgy 
ítéli meg, jöhet a vacsora. 
 

 
 

A kolbászok támadása. Valami nem 

stimmel! 
 

z ebédet a kolostorban tartják. A 
figyelmesebbeknek ismét feltűnhet, 
hogy valami nincs rendben, a szer-
zetesek ugyanis nem mondanak 
asztali áldást, és nem is imádkoznak 
az étkezés előtt, hanem csak egy 

víg „Nosza, lássunk neki!” telik tőlük. Ha rájuk 
szólnak, zavart heherészéssel próbálják elütni a gya-
nút, majd Felix vezénylésével mormolni kezdenek, 
de akik megdobják Nehéz Hallgatózás próbájukat, 
kivehetik, hogy igazából nem imádkoznak. 

Az ebéd nem más, mint a korábbi, disznóvá lett 
vendégekből készült, jó fűszeres kolbász. Annyi van, 
hogy mindenki bőségesen belakhat belőlük. Hogy ki 
mennyire éhes a nemjátékos karakterek közül, azt 
1d3 dobással határozzuk meg, vagy számoljunk átla-
gosan két szállal. Alaphelyzetben  a karaktereknek is 
ennyi jut. 
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De alig harapnak bele az első szálba, ijesztő ese-
mény történik. A kolbászok elmásznak az éhes szá-
jak és villák elől, és lebegve-repülve támadásba len-
dülnek. A magas Virtussal bírókat nem támadják 
meg, a közepes Virtusúaknak csak kábító sebzést 
okoznak, az alacsony Virtusúaknak viszont fizikait, 
még ha csak ütésenként egy pontot is. Az erényes 
karaktereknél lévő kolbászokat egyenlően osszuk el 
a rosszabb természetűek között! 

Miután legyőzték a kolbászokat, a csata kimene-
telétől függetlenül feszült a hangulat, ha pedig halot-
tak is vannak, akkor még inkább paprikás. A „szerze-
tesek” nem értik, mi történt. Felix igyekszik meg-
őrizni a hidegvérét, de nehezen megy neki, szent 
emberhez méltatlan módon ördögöt-békát emleget.  
Mielőtt a káosz elszabadulna, az eddig higgadt Jozef 
erőnek erejével addig kiabál, ameddig rá nem figyel-
nek, és belekezd a mondókájába, miszerint ezt nem 
lenne szabad elmondania, de egy szent ereklye van 
nála, ami eddig a családjához tartozott, de most a 
városba vinné, hogy ott méltó módon eltemessék. 
Elő is vesz egy bársonnyal bérelt kis dobozkát, ami-
ben egy kisujj van. A férfi elmeséli a kilapított szent 
történetét, aki utolsó földi tettével nyílt színen 
leplezett le egy ördögimádó nemest, aki ezért bosz-
szúból sátáni mágiájával kioltotta Jesus Archangelo 
atya, a tudós jezsuita életét. A nagytiszteletű férfiú-
ból csak a kisujja maradt épen. Az ereklyéről annyit 
tud, hogy apja szerint a gonoszságot leleplezi, így 
aligha lesz nehéz a nyomára járni, milyen ördögi 
erők tették tönkre a vacsorát, és kísértik a kolostort.  

Felix gyorsan kapcsol, térdre veti magát, hálál-
kodik. Az emberei követik. 

 

 
 
 

II. Intermezzo 
 

amar megszületik a terv. Az apát 
azzal a kifogással, hogy el kell 
mélyednie a szent könyvekben, 
visszavonul a lakrészébe, hogy 
elkészítse a port, amivel majd 
átváltoztatja a karaktereket. A 

helyettese, Silvio de Napolitaner vezeti az „ördögva-
dászatot”. A férfi tudja, mi a feladata: kivárni az 
ideális alkalmat, és megszabadulni a szent ujjától, és 
annak hordozójától.  

Sámson megvadul, és közli, hogy egy perczet 
sem marad ebben az ördög buzerálta kolostorban. A 
karaktereknek vagy megakadályozzák, hogy elmen-
jen, vagy nem. Ha nem sikerül, Felix megkéri, hogy 
kísérje el a lakrészébe, ahol majd elbeszélget vele. 
Majd, amikor látja, hogy a férfi hajthatatlan, a meg-
maradt tartalék port a borába öntve kossá változtatja, 
vagy ha már nincs por, orvul megöli. (Ne dobjunk, 
megtörténik) Teste egy lepellel letakarva az apát 
lakrészében marad.  

Ezután közli mindenkivel, hogy az erőművész-
szel nem lehetett mit tenni, megszökött a falon 
keresztül. Pierre, ha haragban áll az egyik karakter-
rel, nyíltan boszorkánysággal vádolja. Aki akar, imád-
kozhat a szent ereklyénél, ennek hatását lásd a kaland 
végén. Helga a veszély hevében lehet, hogy még 
inkább össze akar ismerkedni egy kalandorral, Hans 
sopánkodik, elmeséli a reumáját, és megjegyzi, hogy 
ötven év alatt sok gabonát eladott, de sose támadta 
meg kolbász. Ha a karakterek visszakérnék a fegyve-
reiket, az apát azzal próbálja lehiggasztani őket, hogy 
az ördög ellen hit kell, nem kard és pisztoly, és 
„szentelt botokat”, azaz, ócska, 1d3-at sebző husángo-
kat ad nekik. 
 

  
 

Dologidő 
 

szerzetesek vállalják, hogy „buzgó 
imáikkal” őrzik a szerzeteslakot. 
Silvio atya összesíti az erőket. Ha 
valaki ki akar bújni a munka alól, 
nem erőlteti, sőt a Brüchen-
házaspárt beküldi a szobájukba, 

hogy ott imádkozzanak. A megmaradt csapattal 
átnézi a kolostort. A még mindig szemerkélő eső -3-
at ad arra az esetre, ha valami olyat akarnának meg-
vizsgálni, ami távolabb van tőlük.  

Silvio arra kéri Jozefet, folyamatosan legyen 
mellette. A terv az, hogy Isten áldásával csapatokra 
szakadnak, és így fésülik át az egész kolostort. Silvio 
Jozeffel megy, a többi csoportot alakítsák ki a játé-
kosok. Pierre nem hajlandó Sámsonnal egy csapatban 
lenni. 
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Az alábbi helyeket lehet megvizsgálni. Hagyjuk, 
hogy a karakterek kutakodjanak, ha van bármiféle 
őrült elképzelésük, egy kicsit adjuk alájuk a lovat. 
Eddigre már gyanakodniuk kellene elvileg, hogy 
valami nagyon nincs rendben: ha nem esett le nekik, 
így jártak. 

Ha valakinek leesik, hogy alighanem a szerzete-
sek körül valami nem stimmel, megpróbálhat bejutni 
a szerzeteslakba, hogy nyomozzon, vagy visszasze-
rezze a fegyvereket. Fény nem nagyon van, így aki 
nem kerít megfelelő fényforrást, az csak tapogatózva 
haladhat. Ha a játékosok húzzák az időt, fussanak 
csak bele Vernyogiba (lásd táblázat!). Opczionálisan 
lehet minden mezőnél d12-vel dobni, ha 12-es jön ki, 
ott a macska. 
 

Emésztőgödör. Silvio és Jozef e körül vizsgá-
lónak, ez fix. 

 
Állatkarámok. Rosszkedvű, rettegő állatok-
kal teli karámok. A jószágok kétségbeesetten 

bégetnek, kukorékolnak, röfögnek, és hápognak. A 
figyelmesebbeknek feltűnhet, hogy irreálisan kevés a 
takarmány, és az egész apátságot felveri a gaz, holott, 
a kecskék lelegelnék. Ha bemennek a karámba, az 
állatok nem támadják meg a karaktereket, ha nem 
agresszívak velük szemben, de a kapu felé taszigálják 
őket, hogy nyissák ki a karám kapuját. 
 

Veteményeskert. itt senki sem járt jó ideje. 
Elhanyagolt, dudva nő benne. A veteményes-

ben található pár rozsdás szerszám (kapa, sarló, stb). 
 

Istálló. Poros és elhanyagolt, s ha a postakocsi 
lovait be nem kötötték, teljesen üres. 

 

Kút. A világon semmi érdekes nincs benne, de 
nem lehet lelátni az aljára, és igen baljós kinéze-

tű. Kis ügyességgel és ráhatással elérhetjük, hogy 
egyes játékosok megpróbáljanak lemászni. 
 

Vendégház. Magától értetődik. Ha valaki 
suttyomban át akarja kutatni a többiek szobáját, 

megteheti, ha megdobja Közepes Zárnyitás próbáját, 
és kisiklatja az ajtón lévő reteszt. 
 

Refektórium. Itt zajlott a jeles lakoma – most 
csak az asztalt és székeket látni. 

 
Kápolna. Itt imádkoztak régebben a szerzete-
sek. Most épp a blattot verik egy mécses fé-

nyénél, a feszület alatt. Ha valaki el akar mellettük 
lopakodni, ellenpróbára van szükség. Ha hallják, 
hogy jön valaki, elteszik a kártyát, ha nem tudják 
kimagyarázni a helyzetet, ölnek. 
 

Közös hálók. Szalmazsákok, szekrények, 
polczok, minden ami logikus. A Biblia hiánya 

jel lehet. át lehet őket kutatni, de minek? Hát azért, 
mert Közepes Megfigyeléssel az alábbiakat találni (ha 
valamit megtaláltak, húzzuk ki a listáról): 

 

1d10 Zsákmány 

1 1d10 ezüstpfennig 

2 

Vernyogi, a macska.   +2-vel nyávog.  A 
szerzeteseknek dobjunk próbát, 
meghallják-e, s ha nagyobbat dobnak, 
igen, ha kisebbet, nem.   

3 
Egy tőr, mely igen kicsi és könnyű (nem 
foglal helyet, elrejtéséhez +2 járul,  de 
csak 1d3-at sebez) 

4 Butykos (karczos pálinka) 

5 

„Doktor Végzet pajzán históriái”   
(kicsinyke könyv, minek elolvasása, 
miután felhívják rá a játékos figyelmét, 
hogy pajzán rajzokkal, és istenkáromló 
ideákkal van tele, 2  Virtuspontos bűn.  ) 

6 

Egy bizonyos Attilanus Machinarius 
naplója.  Érdekes dokumentum, egy 
mediczina-készítő gépezet tervrajzaival,  
amit talján mesterekkel akart 
elkészíttetni (nem működik)  . 

7  Koczka (ólmozott, mindig ötöst dob) 

8 Pakli kártya, de a tök alsó hiányzik. 

9 

Furcsa ízű czukorkák, melyeket ha 
megkóstolnak, elmúlik minden bajuk 
(1d2 Hp).  A doboz szerint, amiben 
vannak, Pemete Ágoston magyar 
czukrász és gyógyszerész édessége, az 
Ágoston-czukor.   

10 

Egy lándzsát tartó, szakállas,  torzonborz 
figurát ábrázoló festmény.  Nehéz 
Intelligenczia vagy Teológia dobással 
megállapítható, hogy Frederick Lancer, 
egy angol szabadgondolkodó van rajta.  
Értéke 5 at, és az inkvizíczió figyelme. 
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Kamra. Élelmiszer, fegyverek, és az esetle-
ges hullák, mínusz Sámson, akit az apát a 

saját lakrészében tart (a fene fog czipelni egy ekkora 
embert.) Az ajtó, ha nem emelik ki, hogy óvatosan 
kinyitják, nyikorog, és ezt, ha megdobják Nehéz 
Hallgatózásukat, a szerzetesek meg is hallják. A 
játékosoknak feltűnhet a példátlan, szerzetesi élethez 
nem méltó bőség jó falatokban és borban. 
 

Az apát lakrésze. Felix lakhelye, külön 
szoba. Az ajtón nehéz zár. Ha benyitnak 

hozzá, azt láthatják, hogy laborjával ügyködik, eset-
leg ott hever a földön Sámson teste. Felix ebben az 
esetben azonnal támad. Ha volt pisztoly a karakte-
reknél, az töltött állapotban az asztalán hever. 
 

  
 

A reterátrém támadása. Most már 

tényleg nem stimmel valami! 
 

ilvio arra jut, a legjobb az lesz, ha az 
emésztőbe dobja az ujjat, és leszúrja 
Jozefet. Így is tesz, s az utazótól az 
ereklyét könnyen elragadja. Ám 
ahelyett hogy azt elnyelné a feká-
lia, az fejmagasságban lebegni és 

világítani kezd, és az emésztőben lévő bűzös massza 
pedig hangos rotyogás és dögletes szagok közepette 
egy iszonytató szörnyeteggé áll össze. Silvio velőt 
rázó üvöltésére alighanem mindenki odaszalad, kivé-
ve Brüchenéket és a kocsist. 

Amikor a vendégek egyaránt odaérnek, döbbene-
tes látvány tárul a szemük elé. A hatalmas ürülék-
kupacz méretéhez képest igen fürgén kergeti a férfit, 
aki kegyelemért rimánkodik, és könyörög, hogy Isten 
mentse meg. Jozef csak áll és döbbenten néz. 

A karaktereknek egy körük van cselekedni. Ha 
nem lépnek semmit, Silviot elnyeli a massza, és a 
gazficzkó menthetetlenül megfullad. A reterátrém 
ezután szétfolyik. Magas Virtusúak erőteljes rózsa- 
és tömjénillatot éreznek, az alacsonyak pedig a pokol 
kénköves bűzét. Az ujj a szétomló massza fölött 
lebeg és kékes színnel világít.  Ha küzdelembe bo-
csátkoznak vele, a rém az alacsony Virtussal bírókat 
támadja, a többieket nem, és akkor folyik szét, ha 
megsemmisítik.  

A „szerzetesek” a csata végén, vagy Silvio halála 
után érkeznek oda, vagy a karakterek fegyvereivel, 
vagy tőrökkel. Felix, hogy mentse a helyzetet, bo-
szorkánysággal vádolja Jozefet, és arra bátorít min-
denkit, hogy fogják el, az ujj pedig biztos nem erek-
lye, hanem valami ördögi machináczió eszköze. Jozef 
elmondja, hogy ez hazugság, Silvo kapta ki a kezéből 
az ereklyét, és meg akarta szentségteleníteni, de nem 
járt sikerrel. Ha a karakterek nem engedelmeskednek 
a szerzeteseknek vagy kérdőre vonják őket, hogy 
miért vannak nála a fegyverek, Felixnél betelik a 
pohár. Megkezdődik a harcz! 

Finálé 
 

a elhitték az apát meséjét, akkor 
Jozefet alighanem leölik, bár az 
ereklye ereje védi. (Ő +4-et kap 
VO-jára és dobásaira, ellenfelei -4-
et.) Az ereklyét ezután Felix 
magához veszi, hogy gondosan 

elzárja egy vasládába.  
A csapat ezt követően diadallakomát ül.  Felix 

tréfálkozik is azon, hogy most nem támadnak a kol-
bászok. A még életben lévő NJK-k is jellemük sze-
rint vesznek részt a társalgásban. Adjunk a játéko-
soknak pár perczet, amit csevegéssel tölthetnek! Aki 
rákérdez, vagy megdobja Nehéz Megfigyelés próbá-
ját, észreveheti, hogy a szerzetesek csak mímelik az 
étkezést, és dönthet úgy, hogy ő is úgy tesz. Aki 
viszont rendesen étkezik, annak nincs remény. Ha-
csak nem dob egy Hősies Akaraterő mentőt, az 
animalizáczió keserű pora hatni kezd, és egyetlen 
kör alatt átváltoztatja! Ha valakire esetleg nem ha-
tott, azt az ál-szerzetesek támadják le.      

Ha arra jutnak, hogy valami nem tiszta, és nem 
mennek bele a játékba, Felix megunja a 
herczehurczát, és kiadja az embereinek, hogy támad-
janak. Ha a karaktereknek volt annyi eszük, hogy 
gondoskodjanak a maguk védelméről, a csata nem 
jelenthet gondot. Ha nem volt, jobban teszik, ha 
megpróbálnak menekülni. A nemjátékos karakterek 
közül Sámson, ha életben maradt, és nem szökött el, 
komoly erőt képvisel, ha pedig Pierre kap egy fegy-
vert, szintén hasznos lehet. A Brüchen házaspár a 
szobájában reszket, és csak a csapaton múlik, mi lesz 
velük. Jozef nem fut el, harczol. 

 

  
 

Jutalom 
 

karakterek jutalma, ha átkutatják az 
egész kolostort, összesen, 30+1d10  
ezüstpfennig. Ennyi maradt a 
korábban kelepczébe esett vendé-
gek után. Kétszer dobjunk, s a jobb 
eredmény számít. Akad még 1d12 

közrendű, 1d12 utazó és 1d4 előkelő ruha, valamint 
egy 1d20 aranytallér értékű gyűrű az apát lakrész-
ében. Kisebb-nagyobb apróságokat is találhatnak, 
ezek kidolgozása a mesélőre van bízva.  No meg ott 
vannak a korábban felsorolt kincsek. Övék a fekete 
könyv is, aminek megsemmisítése 3 pontos jótett. A 
por kikeveréséhez szükséges alapanyagok is akadnak. 
(lásd később.) A nagyobb zsákmányok közé tartozik 
még Felix utazó alkimista laboratóriuma, valamint 
egy adag Dr. Kiesow életesszencziájából. Silvionál 
található egy bőrerszényben egy valódi Dr. 

10. 

11. 
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Theodore-féle szakállhagyma. Ha Sámson és Pierre 
élnek, elkérik a részüket a zsákmányból. 

A szegény átutazók még mindig állatokká van-
nak változtatva. Tesznek értük valamit a karakterek, 
és kiderítik, mi az ellenpor reczeptje? Vagy ők 

veszik át a szerzetesek helyét? Esetleg, nekikezde-
nek az Animalizáczió Keserű Porának előállításához? 
Vajon a kocsis tényleg beteg, vagy csak egy jó szí-
nész és egyben czinkos? Lesz-e párbaj Pierre-el? 
Helga elcsábított-e bárkit is? 

ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ â â â ÇÈÇÈÇÈÇÈÇÈÇ 

III. Függelék 
 

Az ereklye 
 

szent ujja, ami nem csak csont, 
hanem egy isten kegyelméből rom-
latlan húsú, testhőmérsékletű kisujj, 
mágikus hatással bír. Túl azon, 
hogy megkeseríti a gonoszok életét, 
az alábbi tulajdonságai vannak: min-

denekelőtt harmadik szintű ereklyének számít, ho-
lott belőle csak a Tartalmas Prédikáczió varázslatot 
lehet eltanulni. A magas szint oka, hogy aki meg-
érinti, és elmormol egy imát, azzal egyetlen alka-

lommal egy csodás, vagy éppen rémálomba illő dolog 
történik.  

• Ha Virtusa magas, kap még 1d2 pontot, és a 
mesélő dobjon neki jutalmat.  

• Ha közepes, az 1d2 pontnyi Virtus akkor is 
jár.  

• Ha alacsony, abban az esetben 1d4+1 pontot 
kap, de a szent egyben penitencziát is ki-
szab rá.  

A hatás Virtus-szintenként egyszeri, azaz csak akkor 
hat újra, ha a karakter Virtus-szintje megváltozik. 

 

 
 

Kilapított Szent Jesus Archangelo del Montoya kisujja 
1d8 Jutalom Penitenczia 

1 Az összes reze arannyá változik. 

Az összes pénze, és 40 at-nál 
értékesebb, nem mágikus tárgy, ami 
a testén van, lóczitrommá változik 
1d6*10 perczel az ima után. 

2 
+1  a legalacsonyabb mentődobásához 
egy hétig.  Egyenlőség esetén 
mesélő dönt. 

-1  az összes mentődobásából 1  hétig 

3 
Amikor a legközelebb felcsapja a 
Bibliát,  két percze van átolvasni a 
lapokat.   

Amikor a legközelebb felcsapja a 
Bibliát,  a passzus nem hat. 

4 A következő támadás nem sebzi. 
A következő támadás maximumot 
sebez ellene, de nem ölheti meg, 1  
Hp-je biztosan marad.    

5 +1  a képzettségdobásokra 1  hétig. Az orra minden hazugság után nő 
egy kicsit,  de jól láthatót.   

6 +1  VO 1 hétig. Ha káromkodik, férgek és bogarak 
szaladnak ki a szájából 

7 
+1d6 ÉP egy hétig, maximum fölé 
is mehet.   

Ha rosszat tesz a kezével, az egy 
napra megbénul, mielőtt 
elkövethetné a tettet 

8 
A következő varázslat, amit 
ráolvasnak és ártana neki, nem hat rá.   

A következő éjszaka borzalmas 
rémálom a pokolról,  -1  minden 
dobására egy hétig. 
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Az Animalizáczió Keserű Pora 
 

por alapanyagai a következők: egy 
hétéves kecske ganéjából tizenhá-
rom szemre egyforma bogyó, hi-
gany (5at), fakéreg egy olyan tölgy-
fáról, amit az ágából kifaragott 
nyelű fejszével vágtak ki és egy 

hétig boreczetben áztattak, és ritka és egzotikus 
fűszerek 20 aranytallér értékben. Ezeket kell össze-
keverni és addig hevíteni, ameddig össze nem áll az 
egész, majd porrá kell őrölni.  

A por mind lenyelve, mind belélegezve hat. A 
por elkészítése Nehéz Alkímia próbát igényel, siker 
esetén 1d6 adag készül el, de csak egy órán át használ-
ható. Ahhoz, hogy tovább is jó legyen, hozzá kell adni 
egy hazug ember, csepűrágó vagy jól prédikáló pap 
kitépett nyelvét. Használata 3 Virtuspontos vétek! 

 

1d6 Eredmény 

1–2 Kacsa 

3–4 Disznó 

5–6 Bakkecske 

 
Karakterek 
 

karaktereknél csak a fontos statiszti-
kákat és képzettségeket tüntetem 
fel. A felszerelésnél csak a fontosabb 
dolgokat írtam le, nyilván a kereske-
dőember Hansnak van váltás ruhája, 
a piperkőcz Pierre-nek kesztyűje, 

stb. 
 
Az elfajzott szerzetesek 
Felix Flixenward, elvetemült alkimista:  (alacsony 
virtus): Sz Vagabund 3; VO 12 (csuha); Tám +2 tőr 
1d4 vagy a karakterek egyik fegyvere; Specz Kez-
deményezés +4, orvtámadás +2d6, Előadóművészet 
(hazudozás) +4, Megfigyelés +2; +1/+3/+1; 
11/9/11/15/9/16; V 4; pakli kártya (a mesélő a csata 
előtt húzzon neki két lapot, és kapjon bónuszokat). 
Kenetteljes beszédű ál-apát, kinek mézesmázos külse-
je az ördögöt rejti. 
Hp 12 
 
Silvio de Napolitaner, Felix alvezére: Vagabund 3; 
VO 14 (csuha, Ügy); Tám +2 tőr 1d4 vagy a karak-
terek fegyvere; Specz Kezdeményezés +6, orvtáma-
dás +2d6, Előadóművészet (hazudozás) +4, Megfi-
gyelés +3; +1/+5/+1, 10/16/10/13/9/13; V 6. 

Őszbe csavarodó hajú férfiú, látszatra vén bölcs öreg, 
holott többeket hátba döfött már élete során.  
Hp 20 
 

Szerzetesek (4): Sz Vagabund 1+1; VO 13 (csuha, 
Ügy); Tám +1 tőr vagy a karakterek fegyverei; 
Specz orvtámadás +1d6, Előadóművészet (hazudozás) 
+2, Megfigyelés +2; +1/+3/+1; V 6, 10, 8, 5. 
Szentnek tűnő haramiák 
Hp 6  6  7
 5 
 

A kocsi utasai 
Hans Brüchen: Sz 1; VO 8 (Ügy); Tám -2; +0/-
2/+0; 5/5/4/11/11/9; V 11; 70 arany értékű, bemuta-
tóra szóló hitellevél. 
Hetven és a halál közötti vénember, kinek unalmas 
történetei bárkit képesek álomba ringatni.  
Hp 2 
 

Helga Brüchen: Sz 1; VO 10; Tám +0; +2/+0/+0; V 
6; tükör, 14 aranyat érő ízléstelen nyakláncz. 
Hans hűnek távolról sem nevezhető, kikapós asszo-
nya.  
Hp 3 
 

Sámson, a Rettenetes: Bajnok 2; VO 8 (Ügy); 
Tám +5 lánczok 1d8+3 (ha visszakapja őket) vagy +5 
ököl 1d4+3 (kábító sebzés); +7/-1/+0; 18/5/18/8/8/7; 
V 11; vastag lánczok. 
Vásárok hírhedt korhely erőművésze, ki lánczok 
szaggatásával keresi kenyerét, vagy épp ellenfeleit 
veri össze jó pénzért. Beszéde közönséges, de a férfi 
nem rosszindulatú, vagy gonosz.  
Hp 26 
 
Pierre Garnier: Párbajhős 2; VO 17 (lánczing, vítőr, 
Ügy); Tám +3 rapír 1d6+1 (ha visszaszerzi) vagy +3 
pisztoly 1d10+ [újratöltés 1 kör] (ha visszaszerzi) vagy 
+3 ököl 1d4+1 (kábító sebzés); Specz támadás VO-ra, 
egy ember megvédése, +2 harczi manőverekre; 
+4/+2/+2; 13/12/14/12/13/4; V 8; arczra való haszon-
talan, de büdös kenőcsök, melyek csak súlyosbítják a 
nyavalyát, golyóbis és por*4. 
Piperkőcz, de igen ronda franczúz, ki ha teheti, 
párbajokat provokál. Orra hegyén jókora szemölcs, 
arcza pedig ripacsos. Ruhái ellenben legújabb franczia 
módik, és rózsavízillat lengi körül. (Mivel nem go-
nosz, csak hirtelen haragú, a virtusa induláskor köze-
pes, de ha párbajra kerülne sor, alacsony lesz.) 
Hp 14 
 

Josef Michlik: Sz 2; VO 10; Tám +2 ököl 1d4 
(kábító sebzés); +3/+1/+1; V 16; az ereklye. 
Húszas évei közepén járó férfi, kinek hiténél csak 
szíve jósága nagyobb. 
Hp 16 
 

A kocsis: Oly jelentéktelen személy, hogy aligha 
vesz rajta bárki bármi említésre méltót. Statisztikaira 
nem szükség a modul során, mert betegen fekszik. 
Egy szúrás, egy ütés, vagy bármi egyéb, és vége. 
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Minden más 
Reterátrém: Sz 5; VO 9; Tám +4 szörnyűséges 
matéria 1d6 vagy +4 elnyelés; Specz elnyelés, szag, 
sebzésellenállás 
Elnyelés: +5-ös manőverrel, minekutána a sebzés 
körönként 1d12 pont, és szinte garantált a fulladás – 
de csak alacsony virtusúak ellen alkalmazza. 
Szag: a belőle áradó penetráns bűz miatt akinek 
alacsony vagy közepes a Virtusa, és nem dobja meg 
Kitartás mentőjét, rosszul lesz (-2 VO és támadás). 
Sebzésellenállás: a lőfegyverek 1 pontot sebzik, a 
vágó és szúróké negyedelődik. A tűz igen hatékony 
ellene (1d6 Hp/kör), de a szagtól mindenki rosszul 
lesz (Kitartás), és nem jön ki a ruhákból. 
Undorító pöfeteg, melyet leírni a jó ízlés ellen való 
vétek. A magas Virtusúakat nem támadja, a közepes 
Virtusúaknak csak kábítás sebzést okoz. 
Hp 32 
 
 

Kolbászok (specz):  Sz 1-1; VO 15 (apró, repül); 
Tám +0 kolbász 1 Hp (kábító sebzés). 
Ízletes finomságok, mik azonban állattá változtatott 
emberekből lettek készítve.  
Hp 1  1  1
 1  1  1
 1  1  1
 1  1  1
 1  1  1 
 1  1  1
 1  1  1
 1  1  1
 1  1  1
 1  1  1
  
Fejenként 1d3, vagy fixen 2 kolbász van, plusz még 
1d4 darab: 6 szerzetesre, 5 utasra és 4 játékos karak-
terre kb. 30. Csak a közepes és alacsony Virtussal 
bírókat támadják. 
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 
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Jogi Függelék
 
This version of A Kolostor Rejtelme is done under 
version 1.0a of the of the Open Game License, below, 
by permission of Wizards of the Coast, Inc.  
Notice of Open Game Content: This product 
contains Open Game Content, as defined in the Open 
Game License, below. Open Game Content may only 
be Used under and in terms of the Open Game License. 
Designation of Open Game Content: All text 
containing game rules and statistics within this book is 
hereby designated as Open Game Content, subject to 
the Product Identity designation below. 
Designation of Product Identity: The following items 
are hereby designated as Product Identity as provided in 
section 1(e) of the Open Game License: all artwork, 
illustrations and maps or other visual references, plot 
elements, description of geographic features or areas, and 
all text not specifically designated as Open Game 
Content, or data derived from OGL licensed material. 
 
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the 
Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of 
the Coast, Inc. ("Wizards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: (a) "Contributors" means the copyright 
and/or trademark owners who have contributed Open 
Game Content; (b) "Derivative Material" means 
copyrighted material including derivative works and 
translations (including into other computer languages), 
potation, modification, correction, addition, extension, 
upgrade, improvement, compilation, abridgment or other 
form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) "Distribute" means to 
reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly 
display, transmit or otherwise distribute; (d) "Open 
Game Content" means the game mechanic and includes 
the methods, procedures, processes and routines to the 
extent such content does not embody the Product 
Identity and is an enhancement over the prior art and 
any additional content clearly identified as Open Game 
Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, including 
translations and derivative works under copyright law, 
but specifically excludes Product Identity; (e) "Product 
Identity" means product and product line names, logos 
and identifying marks including trade dress; artifacts; 
creatures; characters; stories, storylines, plots, thematic 
elements, dialogue, incidents, language, artwork, 
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, 
concepts, themes and graphic, photographic and other 
visual or audio representations; names and descriptions 
of characters, spells, enchantments, personalities, teams, 
personas, likenesses and special abilities; places, locations, 

environments, creatures, equipment, magical or 
supernatural abilities or effects, logos, symbols, or 
graphic designs; and any other trademark or registered 
trademark clearly identified as Product identity by the 
owner of the Product Identity, and which specifically 
excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" 
means the logos, names, mark, sign, motto, designs that 
are used by a Contributor to identify itself or its 
products or the associated products contributed to the 
Open Game License by the Contributor; (g) "Use", 
"Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, 
format, modify, translate and otherwise create 
Derivative Material of Open Game Content; (h) "You" 
or "Your" means the licensee in terms of this agreement.  
2. The License: This License applies to any Open 
Game Content that contains a notice indicating that the 
Open Game Content may only be Used under and in 
terms of this License. You must affix such a notice to 
any Open Game Content that you Use. No terms may 
be added to or subtracted from this License except as 
described by the License itself. No other terms or 
conditions may be applied to any Open Game Content 
distributed using this License.  
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game 
Content You indicate Your acceptance of the terms of 
this License. 
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: 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: You must update the 
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to 
include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE 
of any Open Game Content You are copying, 
modifying or distributing, and You must add the title, 
the copyright date, and the copyright holder's name to 
the COPYRIGHT NOTICE of any original Open 
Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: 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: 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: 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: You MUST include a copy 
of this License with every copy of the Open Game 
Content You Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market 
or advertise the Open Game Content using the name of 
any Contributor unless You have written permission 
from the Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: 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: 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: 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 Copyright 2000, Wizards 
of the Coast, Inc. 
System Reference Document Copyright 2003, 
Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, 
Monte Cook, Skip Williams, based on original material 
by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
Helvéczia Copyright 2013 by Lux Gábor.  
Helvéczia: Mesélői Almanach Copyright 2013 by Lux 
Gábor. 
A Kolostor Rejtelme Copyright 2015 by G. László 
Krisztián. All rights reserved. 

 



 

 
 

::: Ki milly magasra hág ::: 
::: Olly nagyot is bukik ::: 


