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I. A kígyóvá változott leány 
 

Háttér 
 

szépséges hajadont, Berma Grün-
waldot nagy csapás érte az esküvő-
jén: a nagyhatalmú és féltékeny 
varázslónő, Mona Kalamar elvará-
zsolta az egész násznépet. Bermát 
kígyóvá változtatta, a vőlegényét, a 

délczeg Philbertet pedig egy üvegpalaczkba zárta. 
Történetünk kezdetén az elvarázsolt Berma segítsé-
get kér hőseinktől: szabadítsák meg siralmas helyze-
tükből őt és a vőlegényét. Mona közben elajándé-
kozta az üvegpalaczkot, és az immár a Gazda, egy 
szúrós szemű garaboncziás mester tulajdonában van. 

 

 
A szereplők 

A násznép 
Berma Grünwald, szépséges hajadon, elvarázsolták, 
keservesen zokog 
Phibert Ostbruch, délczeg dalia, palaczkba zárták, 
némán veri az üveget 
Otto Grünwald, tisztességben megőszült borász, 
most kecskévé varázsolva küzd a varjakkal 
Egyéb személyek, kiket szintúgy elvarázsoltak 
 
Az ellenlábasok 
Mona Kalamar, féltékeny varázslónő, elvarázsolta a 
násznépet, gúnyosan kaczag 
Gazda, a garaboncziások mestere, tagbaszakadt és 
nagybajuszú 
Lorenzo, Karl, Jean, Ignacio, Hans és Gerald, a 
Gazda legényei 
 
További személyek 
Glockenturm atya, fondor lelkületű egyházfi, aki 
sokat tud és beszél, de csak keveset mond el 
Gábor, Mihály és Rafael, a hangászkarnak tagjai 
hárman, igen vidám czimborák 
Valdemar, meglánczolt és elátkozott kitaszított, igen 
elvetemült és erőst őrült 

 

 

Helyszínek 
 

helyszínek egy félreeső, ellipszis-
alakú völgyben és a völgy felett 
húzódó erdős hegyoldalban találha-
tók. A völgy nem nagy, gyalog is 
hosszában félnap, széltében két óra 
alatt végig lehet járni. A 

Csonkatorony a szőlőskerttől gyalog hatórányira, a 
garaboncziások tanyájától négyórányira van. 
 

 
Véletlen találkozási táblák 

Egy helyszín meglátogatásakor, vagy ha zajonganak, 
1:6 eséllyel. Dobj 1d6-tal! 
 
A völgyben 
1-3: kóborló háziállatok, valójában elátkozott vendé-
gek (1d6) 
4-5: a Gazda legényei (1d3) 
6: Valdemar (1) 
 
Az erdőben 
1: a Gazda legényei (1d3) 
2-5: Valdemar (1) 
6: Mona Kalamar (1) 
 
A Sövényben 
1: a Gazda (1) és a legényei (1d3) 
2-5: koboldok (2d6) 
6: szépasszonyok (1d3) 

 
 

Parlagon hagyott szántó, rajta kút. A nap 
erősen tűz, és igen meleg van. A kútban víz, a 

vízben veder, a vederen láncz, a vederben a kígyóvá 
változtatott leány sír-rí keservesen. 
 

Szőlőskert árválkodik a közeli dombon, dús 
fürtjei javát már leszüretelték, a többit varjak 

czsipegetik, kiket egy vén kecske (az öreg Otto 
Grünwald, elvarázsolva) próbál elkergetni. Ha segí-
tenek a dologban, a kecske hálásan mekegve a kápol-
nához vezeti őket. 
 

Borospincze gádora nyílik a domb oldalában, 
a szélesre tárt tölgyfaajtó felett egy fából fara-

gott táblán a Grünwald-család czímere. Az ajtó 
mögött kopott, meredek lépcsősor indul a mélybe, s 
lentről vidám nótaszó jő. Odalent, a két sorban hú-
zódó hasas hordók között a lagzira érkező hangász-
kar három tagja vígad: iszogatnak, eszegetnek, és 
húzzák a talpalávalót, jobb híján maguknak.  

  

1. 

2. 

3. 
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Vidám legények, és igen szépen muzsikálnak, 
ami nagy segítség, ha az üvegpalaczkot a Gazdától 
megszerzik, mert a szép muzsika kiugrasztja a dugót. 
Az egyik zugban nagy só koczka; ha a vén kecske 
elé vetik, képes lesz beszélni. 
 

Árnyékba borult tanyaház, melyen Mona 
Kalamar rettenetes átka ül. Ajtaja tárva-nyitva, 

de sűrű, ködszerű sötétség türemkedik ki minden 
nyílások és résen. Itt élt a Grünwald család, de ami-
kor Berma leányuk elszerette a délczeg Philbertet a 
boszorkánytól, az szörnyű bosszút állt rajtuk. Nem 
csak a násznépet változtatta állatokká, de a házukat is 
elvarázsolta: déli verőben is sűrű sötétség leple borul 
a tanyára. 

A kavargó homály megriasztja az oktalan állato-
kat, és nappal még az embereknek is bátorságos fel-
adat átlépni a megfeketedett szemöldökfa alatt (Kö-
zepes Bátorság). Aki a megmagyarázhatatlan félelmet 
és a benti vaksötétséget leküzdi, az a lagzihoz fel-
halmozott ételt (kéttuczatnyi embernek egy napi 
élelem, de a fele hamar megromlik) és értékeket 
(VI. szintű kincs, mi varázstárgyat nem, ékszert 
viszont biztosan tartalmaz) meglovasíthatja, habár ez 
igen ocsmány és gonosz cselekedet (legalább 2 pon-
tos Bűn). Jól vigyázzon azonban az, ki az elátkozott 
falak közé lép, ugyanis tizenkét dühös fantom kísért 
a falak között (közülük egyszerre 1d12 támad)! 
 

Mákonyos Szent Isérac kápolnája, benne 
a szent fából faragott, csodálatosan részlet-

gazdag szobrával. A kápolnában legalább óra hosszan 
imádkozva, avagy önkívületig mámorosan éjszakázva 
elérhetővé válik A Csodálatos Mediczina nevű ige, 
utóbbi módon tisztaszívű, azaz magas Virtusú laiku-
sok számára is. A kápolna melletti kis vályogviskó-
ban él Glockenturm atya, a fondor lelkületű egyház-
fi, aki a Gazda kincsei után vágyakozva nem habozik 
ráuszítani a kalandorokat, de Mona Kalamartól még 
ő is fél. A kápolna előtt sok háziállat – disznók, 
birkák, tehenek és csirkék – kóborol: ők az elvará-
zsolt násznép. 
 

A garaboncziások tanyája egy vaskos 
gerendákból összerótt, verandás tanyaház egy 

kisebb mészkőszirten. Az ablakokat zsalu, a tetőt 
mohos fazsindely fedi. A földszint három helyiség-
ből áll: egy konyhaként és étkezőként is szolgáló 
nagyteremből, egy kamrából, ahol az élelmet és a 
rabolt holmit tartják, valamint a Gazda szobájából. A 
padlást fal választja ketté: a nagyobbik részbe a nagy-
teremből vezet fel egy létra, és itt alszanak a legé-
nyek; a kisebbik rész csak a Gazda szobájából köze-
líthető meg, aki itt tartja az értékesebb kincseit. A 
nagyteremben van egy kályha, annak párkányán áll 
egy zöld viaszpecséttel lezárt, füstös üvegpalaczk, 
amibe a varázslónő Mona Kalamar belebűvölte a deli 
Philbertet. 

Igen sűrű csipkebozót veszi körül a mész-
kőszirtet, amelyen a garaboncziások tanyája áll. 

Lóval csak egyetlen biztonságos út vezet rajta át, de 
gyalogszerrel több ösvényt is talál az, ki nappal a 
Közepes, éjjel a Nehéz Nyomolvasás vagy Vadonis-
meret próbát megállja. Ki erre nem képes avagy nem 
vállalkozik, a bozóton izomszakasztó munkával (és 
nem csekély zajjal) utat vághat, avagy általóvakodhat. 
Utóbbihoz sikeres Egyensúlyozás (Közepes) vagy 
Osonás (Nehéz) próba szükséges. Vétés esetén a 
próbálkozó fennakad a bozóton, amiért jutalma 1d3+a 
saját Erő módosítójának megfelelő sérülés, és a ki-
szabaduláshoz sikeres Közepes Erő vagy 
Szabadulóművészet próba szükséges (sikertelenség 
esetén újra sérül). Három elrontott próbálkozás után 
a botor lélek áttéved a Sövénybe, ahol koboldok és 
szépasszonyok járnak, és ahonnan Tündérországba is 
el lehet jutni. 
 

A Sövény – bár első pillantásra csak méretei-
ben és vad színeiben különbözik az igen sűrű 

csipkebozóttól – szerfölött veszedelmes vidék, mi a 
szép helvét tájat – és általánosságban a keresztény 
lelkek lakta világot – a barbár és pogány csodákkal 
teli Tündérországtól elválasztja. Ki roppant elővi-
gyázat nélkül (úgymint derékra kötött erős zsineg, 
avagy kötél, illetve útjelzők hagyása, és így tovább) 
merészkedik be, az menthetetlenül eltéved, és csak 
sikeres Nyomolvasás (Közepes) vagy Vadonismeret 
(Hősies) próbával talál vissza; melynek hiányában 
csak az Úristen kegyelmében, valamely fortélyos 
varázslatban vagy a jó szerencsében bizakodhatik 
(utóbbi az Árkon-berken táblázaton tett dobást je-
lent). Ráadásul, ha ez nem volna elég, a Sövényben 
bolyongók bármikor Tündérországban találhatják 
magukat. Hogy Tündérországban – mely igen nagy 
kiterjedésű s roppant különös ország – a karakterek 
miféle csodák és szörnyűségek tanúi lehetnek, és 
hogy onnan miféle módokon juthatnak vissza a ha-
landó világba, az már egy másik értekezésre tarto-
zik... 
 

A Csonkatoronyban él Mona Kalamar, a 
féltékeny varázslónő. Maga az épület egy 

háromszintes, félig romba dőlt torony a völgy feletti 
erdős hegyoldalban. A garaboncziások tanyájáról és a 
szőlőskertnek a borospinczével átellenes végéből is 
vezet hozzá egy-egy ösvény. A földszinten található 
a konyha, ahol egy süketnéma öregasszony lakik, ő 
végzi a házimunkát. Az első emeleten kényelmesen 
berendezett szalon van. A másodikon két helyiség: 
egy budoár baldachinos ággyal és egy alkimista labo-
ratórium. 

 

  
 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Statisztikák 
 
Berma Grünwald, a kígyóvá változtatott leány 
Szint: 1+3* 
VO: 15 
Támadás: +4 harapás 1d6+méreg (Közepes, 1d6 
Hp/2d6 Hp) 
Specziális: méreg, Mászás +4, Osonás +4, Rejtőzés 
+4 
Mentők: +4/+6/+4 
Virtus: 15 (magas) 
Hp 4 
Egy szerelmes csók megtöri az átkot, de ha erre nem 
vigyáznak, közben önkéntelenül is megmarja 
Philbertet. 
 
Philbert Ostbrech 
Párbajhős 1+1 
VO 14 (posztó, vítőr, Ügy) 
Támadás: +2 rapír 1d6+1 [+2 HM] 
Specziális: támadóérték átvitele VO-ra, +2 HM 
Mentők: +3/+1/+1 
Virtus: 12 (közepes) 
Hp 5 
Deli legény, már amikor nem egy üvegpalaczkba van 
bebörtönözve. Nem csoda, hogy megakadt rajta 
Mona Kalamar szeme is, de ő Berma Grünwaldot 
szereti, amit a varázslónő rosszul fogad. 
 
Mona Kalamar, a varázslónő 
Deák 5+2 
VO 13 (selyemköntös, Ügy) 
Támadás: +5 korbács 1d3+2 [+2HM] vagy +5 tőr 
1d4+2 
Specziális: Asztrológia +7, Osonás +7, Méregkeverés 
+7, varázslatok 
Mentők: +4/+4/+6 
Virtus: 8 (közepes) 
Halotti gyertya [4], szemüveg [2], tükör és strucztoll 
[3], útálatos szappan [2], frissítő tonik [2], rózsaszirom-
por [2], kipreparált kígyóbőr [2], láthatatlan színű 
festék [2], hegedű és aranyhúrú vonó [2] 
Varázslatok: 3+1/2+1/1; 1: Lidérczfény, Dr. Mabuse 
Mesmerikus Delejezése*2, Narcissus Tükre, Rútság 
és Ragya, Vénusz Áldása, Világszép Ludmilla 
Pörgetővarázslata; 2: Altatás, Ottokar Hus Szala-
mandrája, Polimorfizmus*2, Világszép Ludmilla 
Elhozatala; 3: Láthatatlanság, Tánczos Vigadalom 
Hp 30 
Borzalmas tette ellenére nem gonosztevő, csak félté-
kenység és sértett büszkeség mozgatja. Kellő hízel-
géssel elnyerhető a bizalma, és megfelelő érvekkel rá 
lehet beszélni, hogy visszaváltoztassa a násznépet. 
 
Gazda, a garaboncziások mestere (1) 
Deák 3+2 
VO 14 (bőrzeke, Ügy) 
Támadás: +5 fejsze 1d6+2 vagy +5 tőr 1d4+2 vagy +5 
pisztoly 1d10+ 

Specziális: asztrológia +5, okkultizmus +5, alkímia +5, 
varázslatok 
Mentők +3/+3/+5 
Virtus: 6 (alaczsony) 
Bolondok aranya [4], akasztott ember ujja [3], rézinga 
[2], halotti gyertya [2], különféle matériák labdacsa [3], 
kén-salétrom tinctura [2], asztrológiai térkép [1] 
Varázslatok: 2+1/1+1; 1: Cagliostro Erszénye, A 
Csontkulcs, Dr. Faustus Hordója, Lidérczfény, 
Ördögi Harsona; 2: Beszéd A Holtakkal, Lángoló 
Kezek, Az Ördög Asztrológiája 
Hp 17 
Kincsek: egy jól felszerelt alkimista laboratórium a 
tanyájuk emeletén, egy gondosan bezárt vasládában 
V-ös típusú kincs, rejtett padló padlórekeszben a 
varázskönyve 
Tagbaszakadt, hosszú bajuszú és nagyhangú férfi. 
Igazi rafinált gazember. 
 
Lorenzo, Karl, Jean, Ignaczio, Hans és Gerald, a 
Gazda legényei (6) 
Bajnok 2 
VO 13 (kivert bőr) 
Támadás: +2 buzogány 1d8 vagy +2 hosszúkard 1d8 
vagy +2 birkózás 1d6 [+2 HM] 
Mentők: +4/+2/+2 
Virtus: 2d6 
Hp 13  18  11
 10  5  15 
Hat marczona legény, akik a Gazda tanítványai. A 
világ minden tájáról jöttek, van köztük olasz, német 
franczia és még hispán is.  
 
Glockenturm atya, fondor lelkületű egyházfi (1) 
Pap 3+1 
VO 13 (csuha, Ügy) 
Támadás: +3 edzett husáng 1d8+1 
Specziális: gyógyítás, ördögűzés, varázslatok 
Mentők: +4/+2/+4; 
Virtus: 9 (közepes) 
Varázslatok: gyógyító erő (1d6)*3, A Csodálatos 
Mediczina*1 
Hp 9 
Ösztövér és igen magas, őszülő halántékú, ravasz és 
fondorlatos egyházfi, aki nem habozik kihasználni a 
különös kavarodást, hogy leszámoljon a Gazdával. 
 
Gábor, Mihály és Rafael (3) 
Vagabund 2+1 
VO 13 (köpönyeg, Ügy); 
Támadás: +2 rapír 1d6+1 vagy +2 számszeríj 1d10 
Specziális: Mondák +3, Előadás +3, úti szerencse 
Mentők: +1/+3/+1 
Virtus: 3d6 
Hp 17  7  16 
Zenész czigányok, akiket az öreg Otto Grünwald 
fogadott fel, hogy a lagziban húzzák a talpalávalót. 
Eleinte semmit sem tudnak a kavarodásról. 
 
 



7 
 

Valdemar, elátkozott lélek (1) 
Szint 3+1 
VO 14 (csuha, lánczok, Ügy); 
Támadás: +4 lánczok 1d6+1+megkötözés, rikoltás 
(Közepes Bátorság vagy futás öt perczig, utána meg-
lepetésből támad) 
Specziális: átok, lánczok, lassú 
Mentők: +1/+3/+1 
Virtus: 3 
Hp 23 
Kárhozott lélek, aki az erdőben bolyong, folyamato-
san motyogva („Bűn, bűn, bűn, bűn, bűn…”), és rá-
támad azokra, akik ne térnek ki az útjából. Ha közel 
ér az áldozataihoz, nagyot rikolt, majd a meghökke-
nést kihasználva támad a lánczaival. Haláláig küzd. 
 
Fantom (1d12) 
Szint: 2 
VO: 12 
Támadás: +2 érintés 1d6 + jégfélelem 
Specziális: jégfélelem, immunis a hidegre 
Mentők: +1/+3/+1 
Virtus: 1d3 
Hp 9  9  6
 11  13  4
 8  9  9
 15  5  15 
Jégfélelem: minden találat után -1 módosító jár min-
denre, s akinél eléri a -3-at, annak Kitartást kell dob-
nia, vagy elfut; s ha elfutni nem tud, ott menten 
szörnyethal. 
 

Kobold (2d6) 
Szint: 1+1 
VO: 13 
Támadás: +2 karmok 1d6+1 
Specziális: láthatatlanság (naponta egyszer, ha nem 
nézik; megszűnik, ha támad) 
Mentők: +1/+3/+1 
Virtus: 1d3 
Hp 5  6  5
 4  6  4
 5  5  8
 8  9  2 
Gonosz kis tündérszerzetek, akiknek csak az ízléste-
len csínyeken és zabáláson jár az eszük. 
 
Szépasszony (1d3) 
Szint: 3+1 
VO: 15 
Támadás: +4 érintés 1d4+1 [+1d6 Bölcsesség veszteség 
(átmeneti)] 
Specziális: immunis a bűbájosságra, altatásra és káprá-
zatokra; kábító érintés 
Mentők: +4/+4/+2 
Virtus: 1d3 
Kincs: 1:6 rejtett kincs IV. 
Hp 19  15  21 
Asszonyforma tündérszerzet. Ha valamit kér tőle, a 
férfiembernek csábítás elleni mentődobást kell ten-
nie, vagy üstölvést engedelmeskedik. Akinek a Böl-
csességét teljesen elszívják, az a rabszolgájuk lesz, és 
bármit megtesz nekik.
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II. Az eltűnt lány esete 
 

Háttér 
 

karakterek eldugott kis falu, bizo-
nyos Walderstief falu kocsmájában 
múlatták az időt, minek során a 
kelleténél kicsit jobban felöntöttek 
a garatra, és... szó mi szó, lánczra 
verve ébrednek. Homályos emléke-

ik vannak mindössze holmi életre szóló barátságokról 
való fogadkozásokról, verekedésről és kiabálásról, de 
semmi több. 

Amikor a helyi bíró magához hívatja őket, nincs 
sok választásuk, mint lánczaikat csörgetve elé botor-
kálni. A karakterek kezdetben a bíró jókora házának 
efféle vendéglátásra átalakított borospinczéjében 
vannak elszállásolva közös helyiségben. Több czella 
is akad az övéken kívül, mind vasalt faajtóval és kis 
kémlelőnyílással. Efféle helyeken rendszeresen meg-
forduló egyének megállapíthatják, hogy a hely meg-
lepően tiszta és száraz, még a bilincseken se akad 
rozsda mutatóba se. 

Hamarosan nagybajuszú, sárga plundranadrágos 
porkoláb érkezik a kantonbéli sereg kopott egyenru-
hájában, kezében régimódi alabárddal, amellyel alapo-
san megküzd a szűk helyen. Egyik szeme alatt lila 
karika, láthatóan neheztel a csapat legtermetesebb 
tagjára. Hivataloskodó hangon közli velük, hogy a 
tiszteletreméltó Klaus von Walderstief bíró úr látni 
kívánja őket. Ellenvéleményt nem fogad el. 

A nagytiszteletű bíró őszülő szakállas, mélyen 
ülő szemű férfi. A háta mögötti polczon impozáns 
bőrkötéses jogi traktátusok egész sora, éppen ezek 
egyikét bújja, mikor megérkeznek. Némiképp le-
ereszkedő stílusban, sajnálkozva előadja nekik, hogy 
az elmúlt éjjel okoztak némi rendbontást a faluban. 
Felmérve az ügyüket konzultált könyveivel, és bírói 
tapasztalata alapján úgy találja, hogy efféle tettek 
esetében harmincz nap elzárás a megszokott. Viszont 

mivel megérti, hogy efféle “uraknak” (netalán höl-
gyeknek) minden bizonnyal egyéb terveik is vannak, 
kiválthatják a büntetést a közösség részére végzett 
apróbb feladattal.  

Két napja eltűnt az erdőben egy Agnes nevű fi-
atal, de szép helyi lány. Mivel még mindig nem 
került elő, a legrosszabbtól tartanak. A feladatuk – 
persze csak ha elvállalják – az ő megkeresése lenne. 
Mivel az erdő veszélyes hely, a fegyvereiket vissza-
kapják, de mivel vagyonra vagy bármiféle iratukra 
ott aligha lesz szükségük, addig ezekre ő maga vi-
gyáz (az esetleges varázskönyvekre is, de erre külön 
nem tér ki). Ezeket természetesen a feladat végezté-
vel visszakapják, de reméli megértik, hogy igazán 
nem szeretné, ha netalán világnak mennének, mert a 
kantonbéli körözés kiadása rengeteg vesződséggel jár. 
Segítségképp melléjük adja egykori börtönőrüket, 
akit természetesen Hansnak hívnak. 

A falu népének nem lopták bele magukat a szí-
vükbe, de szép szavakkal megenyhíthetők. Különö-
sen a kocsmáros haragszik rájuk, ki éppen most söp-
rögeti tegnap esti csetepaté a törött üveg-
palaczkjainak cserepeit.  

A lány szülei semmi egyebet nem tudnak mon-
dani nagy zokogás közepette, mint hogy egyetlen 
gyermekük két napja kora délután szépséges virágo-
kat gyűjteni indult az erdőbe, és azóta nem tért 
vissza. A keresésére küldöttek nem találtak semmit, 
csak üres kosarát egy virágos mező szélén. Farkas, 
medve nem merészkedett le a hegyekből ilyen mesz-
szire időtlen idők óta. 

A legtöbbet talán a helyi kecskepásztoroktól 
tudhatják meg, akik a környéken mindenfelé legelte-
tik kecskéiket. Tőlük megtudhatják, hogy bizony 
több állatuk is eltűnt az utóbbi időben, és aligha 
vadállatok ragadták el őket, mert azok tudvalevőleg a 
környéken nincsenek. Jólértesültebbjeik még magát 
Komámuramat is látták, amint hóna alá csap egyet, és 
szalad, de ezt csak halk hangon, rémülten merik 
előadni. 

Ezen túl a helyiek szinte mindegyikének meg-
van a maga elmélete, hogy mi történt, és ki tudja, 
némelyik talán még igaz is. Innen három opczió 
szerepel – a mesélő válassza ki, melyik tetszik neki, 
vagy akár többet is felhasználhat belőle (bár lány csak 
egy van). 

A mezőn a falusiak eléggé összetaposták a nyo-
mokat (Nehéz Nyomkeresés), de ha kicsit távolabb is 
keresgélnek (Könnyű Nyomkeresés), érdekes dolgo-
kat találhatnak. 
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Első opczió: A felszínre került templom 
 

alaha rég, még a rómaiak megszállása 
idejében egy itteni Bacchus szentély-
be egy csaknem kihalt faj, a szatírok 
(avagy szatüroszok, netán faunok) 
mára talán utolsó példányait börtö-
nözték. Most felébredtek évezredes 

álmukból és borra, húsra, múlatságra éheznek. 
 
Nyomok: Sikeres Nyomkereséssel hatalmas, férfite-
nyérnél is nagyobb kecskenyomokat találhatnak 
mindenfelé, amelyek egy barlanghoz vezetnek. Ta-
pasztalt erdőjáró akár még azt is megmondhatja, 
hogy ez a kecske bizony két lábon járt! Ha bemene-
tel előtt keresgélnek még egy darabig, elveszett 
kolompokból és más effélékből az sem lehet kétsé-
ges, hogy hova tűntek a falu eltűnt kecskéi. Ha nem 
túl sikeresek a nyomok olvasásában, elszórt virágokra 
lehetnek figyelmesek, amelyet az eltűnt lány hulla-
tott el a valami csoda folytán a kezében maradt cso-
korból, hogy az utat megjelölje. 
 

A szentély egy hatalmas barlang mélyén rejtőzik. 
A maga idejében impozáns látvány lehetett, de bejára-
tát elnyelte a föld, csak nemrég került napvilágra. 
Hogy végzete valami korai keresztény szent, az 
óidők egy hatalmas mágusa vagy valamely földmozgás 
közreműködése következtében érte egykor utol, az 
mára feledésbe merült. Amikor azonban pár hete a 
bejáratát takaró sziklafal leomlott, ezer év után először 
ismét fény vetült be ajtaján, s lakói felébredtek... 

Elölről, a tágas barlangnyílás felől nézve jókora 
faragott oszlopok tanúskodnak arról, hogy aligha 
természetes képződmény. Befelé a kicsiny előtér 
jókora, ajtó nélküli kapuban folytatódik, mely fölött 
egy igen szép domborművön mulatozó férfiak, nők s 
félig kecske lények ropják a tánczot egy szőlőleve-
lekből font koszorút viselő gyönyörű férfiú körül.  

Odabent kisebb oszlopok sora határolja a jókora, 
harmincz méternél is hosszabb termet, amelynek 
legvégén kisebb medenczényi bor dereng sárgás 
fénnyel. A középső területet ugyan karmos kezek 

megtisztították, de a falak és az oszlopok között még 
mindig elszáradt szőlőindák sokasága teszi szinte 
lehetetlenné az átjárást. Az indák alól igen pajzán 
mozaikok villannak elő. Ha valaki alaposabban meg-
szemléli őket, netán a tudás érdekében itt-ott a nö-
vényzetet is megritkítja, igen érdekes tapasztalatok-
kal gazdagodhat (-1 Virtus). 

A padlót mindenféle szemét, főként kecske-
csontok és törött korsók (amfórák) szilánkjai borít-
ják, így a lopódzás raja igen Nehéz. 

A terem közepén jókora tűz parázslik, amelyet 
részben szőlővenyigéből raktak. Mögötte úgy tűnik, 
mintha holmi bundák alatt egy alak hortyogna, de ha 
felébred, igen gyorsan kiderül, hogy a csapzott bun-
da ennen testének része. Ez bizony az óidők egyik 
szörnyetege, egy szatír! Macskajajtól zúgó feje okán 
igen mérges, s ennek okán hangos mekegéssel esik 
hőseinknek. 

Hogy életük ne legyen fenékig tejfel, a ször-
nyeteg mekegő ordítására a szőlőbozót mélyéről 
hamarosan (két kör) elősereglenek társai is – három 
további szatír. Ráadásul ezek egyike rendelkezik egy 
elvarázsolt pánsíppal is, melyen rögvest játszani kezd. 
Mindenki, aki hallja, rögvest tánczra kell perdüljön 
(Közepes Akaraterő mentődobással kivédhető), 
melynek során igen nehéz a küzdelem (-2 Támadás 
és VO). A szatírokra másképpen hat, rajtuk szent 
őrület vesz erőt a dallam hallatán (+2 Támadás, -2 
VO). Mindaddig tart, míg a zenész játszik, de ő 
maga ez idő alatt mást nem tesz. A pánsíp ember 
kezében csak ócska kaczat (kivéve ha netán túl sokat 
ivott Bacchus borából…), de az álnok czéllal innen 
vitt bor megőrzi hatását. 
A terem végében lévő medenczét a pogány Bacchus 
istenségnek szentelték – színültig van ízletes borral, 
amely soha nem fogy ki. Ha azonban valaki óvatla-
nul részegedésig iszik belőle, maga is szatírrá válik! 
Ha valaki pedig balgaságában megfürdik benne (neta-
lán beleesik), akkor azon minutában kecskévé válik.
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Szatír (4): Sz 3+2*; VO 15; Tám +5 harapás 1d6+2 
és +5 karmolás 1d6+2; Specz Mászás +5, Ugrás +5; 
+5/+3/+3; V 1d3: 3, 1, 3 
 

Ha részletesen átkutatják az elősereglett rémek 
alvóhelyét, megtalálhatják a szőlőindákból font kötél-
lel összekötözött, kipeczkelt szájú Agnest. A szatí-
rok azt tervezték vele, hogy megfürdetik a 
medenczében, majd megeszik, mert igen szeretik a 
kecskehúst. Neki magának nagyobb baja még nem 
esett, de egykori ártatlansága nem biztos, hogy nem 
szenvedett kárt (Mesélő döntése). 
 

  
 

Második opczió: A hamis krampusz 
 

bben az opczióban az eltűnt lyány 
önszántából rejtezik az erdőben egy 
távolra keveredett szerecsennél. E 
szerencsétlen nem sok ideje keve-
redett ide a messzi Afrika földjéről. 
Tiszteletlenül szólt odahaza valami 

helyi sámánhoz, aki pogány istenei segítségével ha-
talmas füstködöt támasztott, s a következő minutá-
ban barátunk e számára idegen földön találta magát. 
Jó vadászként efféle vadban gazdag vidéken könnye-
dén eltartja magát, kényelmes menedéket rendezett 
be, de az itteni őszi idő túlontúl hideg neki. A hideg 
ellen vaskos prémekbe burkolózik, így fekete képé-
vel az őt futólag megpillantó szemlélők már többször 
nézték krampusznak. 
 
Nyomok: Sikeres Nyomkereséssel megtalálhatják, 
hogy Agnes saját lábán indult el valamerre, majd 
hosszas keresés után őt magát is fellelhetik különös 
társaságban. 
 

Az idegenről csak a falu asszonyai tudnak, akik 
közül többen találkoztak már vele rőzsegyűjtés és más 
hasonló tevékenységek közepette, s utóbb igen elis-
merően nyilatkoztak róla barátnőiknek. Az egyetlen, 
aki még tudhat róla, a falu vadásza, de ő szent eskü-
vést tett feleségének, hogy egy szót se szól róla sen-
kinek. Makranczos asszonya pedig cserébe hasonló 
esküvést, hogy ő maga soha el nem tévelyedett az 
erdőnek azon részén. Így vagy úgy, a vadász csak 
jelentős mennyiségű ital hatására kotyoghatna ki bár-
mit is, de zord hallgatása is árulkodó lehet a témában. 

Az asszonyok férfiembernek szót se szólnak 
minderről, de kellően ügyes fehérnép előtt elko-
tyoghatnak ezt-azt. Főként azt hogy a lány pár nap 
múlva bántatlanul, ha nem is érintetlenül kerül majd 
elő az erdőből. Történt már korábban is ilyen, de 
tisztességes keresztyén ember ilyesmiről csak azért 
sem beszél, főként idegenek előtt nem. 

Bár a szerecsen különös lándzsáit igen jól forgat-
ja, nem árt ő senkinek, német nyelven is alig pár szót 
tud makogni. 
 
A Szerecsen: Bajnok 3+2; VO 15 (prémek, nagy 
fapajzs); Tám +5 lándzsa 1d8+3 vagy +4 íj 1d6; 
+6/+4/+4; V 10. 
Hp  30 
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Harmadik opczió: A kéjvágyó bíró 
 

falu romlott bírája, kit meglegyin-
tettek a kor első szelei, rendszere-
sen fiatal, ártatlan leányzókat rabol, 
akiken kiélheti alantas vágyait. 
Messze földről hozatott tudós 
könyvekből szerzett bűbájaival 

gondoskodik róla, hogy férfikedve ne lankadjon, de 
ez egyre inkább kecskére hajadzó arczvonásain kezd 
meglátszani.  
 
Nyomok: Sikeres Nyomkereséssel megtalálhatják, 
hogy Agnes a saját lábán távozott a mezőről, még-
hozzá két másik ember nyomai társaságában. Egyi-
kük drága czipőt viselt és sétapálczával járt, másikuk 
pedig valamiféle bottal. A nyomok egyenesen visz-
szavezetnek a faluba. 
 

Agnes lent raboskodik a bíró háza alatt, kikö-
tözve egy hasonló czellában, mint amelyben ők is 
raboskodtak. Akad még ott mindenféle korbács és 
egyéb kínzószerszám, melyekre itt nem térnénk ki. 

Ha netán az elvetemült bírót szembesítik tetté-
vel, nem átall a falu népének kétségbeesetten “Gyil-
kos! Gyilkos!”-t kiáltani egy nyitott ablakon át, majd 
álnok varázslataival próbálja ellenfeleit elbájolni. Ha 
jelen van, Hans mindhalálig védelmezi, de feltehető-
en így sem győzedelmeskedhetnek a túlerővel szem-
ben. Az egyik szép bőrbe kötött jogi traktátus rejti 
varázskönyvét, s asztalát felfeszítve még hetven 
ezüstpfenniget találhatnak. Hamarosan viszont hőse-
ink magyarárázhatják a falu lincshangulatban összese-
reglett népének, hogy miért mészárolták le szeretett 
bírájukat. 
 

Klaus von Walderstief: Deák 2+1; VO 13 (köpö-
nyeg, Ügy); Tám +3 tőrös bot 1d6+1; Specz tudo-
mányok; +2/+2/+4; V 1; szemüveg [2], frissítő tonik 
[4]. 
Varázslatok: 2+1; 1: Dr. Mabuse Mesmerikus Deleje-
zése, Vénusz Áldása, Világszép Ludmilla 
Pörgetővarázsa. 
Hp  14 
 
Hans: Fegyvermester 2+1; VO 14 (plundra, Ügy); 
Tám +4 alabárd 1d10+3 [HM +2] vagy +4 bunkósbot 
1d6+1; +4/+2/+2; V 4. 
Hp 15 
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III. A boszorkány átka 
 

Háttér 
 

ttilia Blutdorfer, a steinburgi bo-
szorkány egy megrontott, meggya-
lázott apácza, aki Meinhardtus atya, 
a pap ármánykodása miatt vált kita-
szítottá. Amikor elment hozzá a 
szokásos gyónására, a bűnös atya 

megerőszakolta, s hogy gonosz tettét eltitkolja, le-
ütötte és a testét elrejtette az erdőben. Szerencsét-
len Ottillia mezítelenül, összezavarodva a fejére mért 
ütéstől, a rengetegben kóborolva próbált visszatalálni 
a zárdába. A babonás helyiek azonban megrémültek a 
telihold fényében az erdőben kóválygó mezítelen 
nőtől, és rögtön Meinhardtus atya segítségéhez 
fordultak – aki megerősítette őket benne, hogy a 
leány lepaktált az Ördöggel. Mikor a zárdához ért, 
zárt kapu és kőzápor fogadta. 

Végül a kiátkozott, kergetett, éhező, fázó, resz-
kető nő valóban nem tudott mást tenni, mint az Ör-
dög segítségét hívni, aki az erdőből előjőve rögtön 
előtte is termett. Szentségtelen megmenekülésének 
rettentő ára volt. Az Ördög, kiélvezvén, hogy egy 
korábban istenfélő apácza lelkét kaparintotta meg, 
annak életéért cserébe szolgálatot kért, ez pedig 
Steinburg nyomorgatása lett. A gonosz mágiával fel-
vértezett Ottilia feladata a továbbiakban Steinburg 
elzárása lett a külvilágtól. Az odautazókra és az onnan 
elmenekülni vágyókra kellett támadnia mágiával, 
mérgekkel, cselvetéssel, amire csak megrontott elmé-
jéből tellett. Az így elpusztult lelkek pedig az Ör-
döghöz kerültek, megfosztva az üdvösségtől. 

Ottilia így garaboncziásként folytatta bosszúhad-
járatát a vele rosszul bánó helyieken. A papot nem 
tudja bántani, mert helvét őrök és a burgermeister 
katonai őrjáratai vigyázzák a templom és az atya 
épségét – bosszúját hát másokon kell beteljesítenie. 
 
Szereplők: 
Ottillia Blutdorfer, garaboncziás 
Samuel Lastkahn, bürgermeister 
Thaddeus Tinz, kincstárnok 
Gunnar Stark, főbíró 
Viktor Ruggbroder, első bíró 
Gunther Kaldacher, második bíró 
Jorge Wendorfer, zsidó kereskedő 
Sighard Draken, a banditák vezetője 
Urban, Matheus, Wulf, banditák 
Hildemar, fogadós 
Elsina, a fogadós felesége 
Robb Gawinus, katonatiszt 
Sweideger, Hultz, Rudeger, Otnand, Waliwan, 
Manegold, stb., katonák (akár mindnek lehetséges a 
névadás, de vélhetően a karaktereket nem fogja ér-
dekelni) 

Jonas Pfannenschmidt (valódi neve: Ortlip 
Heidmann), hamis inkvizítor, valójában vagabund 
Ewald Klemperer, az igazi inkvízítor  (ha a vaga-
bundnak hisznek, akkor imposztornak vélik majd) 
Meinhardtus Kursh, pap 
Telute, Martin, kunyhóban lakó fiak: 
Gretchen, anyóka 
 

 
 

Alapszituáczió 
 

teinburg városában járva Ottillia 
megátkozza a csapatot, majd eltű-
nik. A karaktereknek három napjuk 
van megtalálni az ellenszert, hogy a 
halált elkerüljék. A megmenekülés-
re két módjuk van: 

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

A mérgezés tetszőlegesen felcserélhető átokkal, vagy 
a boszorkány gonosz cselvetésével is, hiszen képes 
bárkinek álczázni magát, s akár rá is uszíthatja a gya-
nútlan kalandozókat a városra, vagy amit csak a mesé-
lő ki tud találni. Ha a mérgezést választja a mesélő, 
akkor nem kötelező három napot adni a csapatnak. 
Lehet korlátlan az idő is, folyamatosan romló fizikai 
állapotokkal, de lehet 1 hét vagy akár egy hónap is. 
Csak arra kell ügyelni, hogy érezhető ártalmakat 
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szenvedjen el a csapat, hogy motiváltak legyenek arra, 
hogy felvegyék a kesztyűt a boszorkány ellen. Kevés-
bé aktív vagy önálló csapat ellen a méreg a leghatéko-
nyabb mozgatórugó, de folyamatosan matató, kutató, 
a mesélő noszogatása nélkül is moczorgó csapat szá-
mára elégséges lehet a puszta tény, hogy van valahol 
egy boszorkány (de őket is érdemes legalább megát-
kozni, hogy érezzék a törődést). 

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

 
 

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

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

A házikó felé vezető nyom megtalálható az 
inkvizítor nélkül is, ha úgy döntenek, hogy átkutat-
ják a templomot. Egy titkos rekeszben talált iratból 
kiderül, hogy a pap ismeri a hollétét, de nem árulja 
el, mert amíg van boszorkány, addig nagyobb a né-
pek hitbuzgalma, vagyis az ő pozícziója is erősebb. 
Az inkvizítor alapból nem tudja, hogy a pap lelke 
hamis, s nem végzi rendesen a dolgát. 
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Ha nem kutatják át a templomot, akkor csak az 
inkvizítor segedelmével lelhetik meg a boszorkányt. 
Ez csak annyiban gond, hogy az inkvizítor minden-
képpen meg próbálja ölni, és a karakterekre is rátá-
mad, ha megpróbálják czéljában megakadályozni. 

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

 
 

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

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

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