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Dungeons & Dragons, 5. kiadás 

Mesélő: Papp Zsolt 

 

      
 

Gyilkosság Tölgyhídon 

Dungeons & Dragons, 3.5 kiadás (Eberron) 

Mesélő: Zagor 

Tölgyhíd egy menedék a Tornyok Városában, egy viszonylag 

csendes negyed, barátságos szomszédokkal és otthonos 

hangulattal. De még egy olyan nyugodt hely, mint Tölgyhíd 

sem lehet teljesen védett az Utolsó Háború 

következményeitől. Egy gyilkos érkezett a városnegyedbe, és 

nem hagyja abba a mészárlást, míg be nem teljesíti célját vagy 

amíg meg nem állítják. 

 

Karakterek: 5.szintű, előre gyártott, a sharni városőrség 

gyilkossági részlegének a tagjai.  

 

 

 

      

 

A forgó kerekek 

Dungeons & Dragons, 0. vagy 5. kiadás (3. szintű karaktereknek) 

Mesélő: Czgiány Peti 

Smaragdfal a vadon szélén fekvő bányászfalu volt a hegy 

oldalában. Most, hogy a föld kincsei kiapadtak, a lakók 

megtakarított vagyonukkal visszaköltöztek a kicsit 

biztonságosabb és sokkal otthonosabb Árnyastölgybe. Itt 

kaptátok a fülest, miszerint az elhagyott bánya felé 

vezető út mentén egy vagyon van elrejtve egy 

enyészetnek otthagyott üres fogadónál. A forgó 

kerekekhez címzett fogadót nem volt nehéz megtalálni. 

Azonban a hellyel kapcsolatban valami bűzlik, és nem 

csak a fogadó előtti szobor lábainál tornyosuló hullahalom. 

A forgó kerekek egy igazán kegyetlen kaland a nehéz feladványok szerelmeseinek. Vigyázat: dungeon! 

A szabályokról (hogy 0E vagy 5E játék lesz) azok tudnak dönteni, akik jelentkeznek, vagy jelzik érdeklődésüket 

Petinél.  
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Cross my heart, Hope you die 

Call of Cthulhu, 7. kiadás 

Mesélő: Cápa 

Stílus: horror, nyomozós, 90es évek Anglia 

Ding dong bell, Pussy's in the well, 

Who put her in? Little Johnny Green. 

Who pulled her out? Little Tommy Stout. 

What a naughty boy was that, to try and drown poor pussy cat. 

 - Children’s nursery rhyme 

A modul alapjául Ramsey Campbell (ma is él, a világ egyik legnagyobb horror 

írójaként tartják számon) írásai szolgálnak. 

A kaland a 90es évek Angliájában játszódik, ahol egy esős reggelen egy 30 év 

körüli kreol, rövid barna hajú hölgy keresi meg a nyomozókat. A hölgy arra 

kéri fel őket, hogy segítsenek rájönni, mi történhetett a gyermekével; a 

szegény pulyával néhány napja történhetett valami aminek hatására nem 

eszik rendesen és már elaludni is csak a lámpa fénye mellett tud... 
 

 

 

      

 

Wretched 

Shadow of the Demon Lord 

Mesélő: Roonel 

Fimorran mindig egy békés falu volt. A frissen fogott hal 

szaga, a játszadozó gyermekek hangja és a hazatérő 

favágók fáradt mosolya tette tökéletessé ezt a helyet. 

Azonban a vidámság és kellemes élet gyorsan megszakad, 

amikor a falu gyermekeit egyszerre kapja el a halálos láz. 

"Szörnyűség" - mondják a falusiak. "Megharagudtak ránk 

az istenek?" - kérdezik. De végül mind összenéznek, 

hiszen tudják, hogy a válasz a falu melletti mocsárban 

rejtőzik. A bűnös nem maradhat bűntetlenül, az átkot 

meg kell törni. 

 

A Shadow of the Demon Lord egy dark fantasy és horror rpg, ami egy haldokló világon játszódik, ahogy a Demon Lord 

befolyása kiterjed a világra és megrontja a földeket és az embereket egyaránt. Az Árnyéka alatt démonok születnek a 

Void-ból, az emberek sötét kultuszokat követnek, élőholtak másznak elő sírjaikból és a mágia furcsán csavart és 

veszélyes lesz. 

 

A SotDL leginkább egy Warhammer Fantasy Roleplay és Dungeons & Dragons Ravenloft szerelem gyerekének 

mondható néhány steampunk elemmel. Gyors karakter alkotás, kötöttség mentes kasztok, veszélyes harcok. 

 

A játékon 3-5 főnyi, expert (5.) szintű karakter vehet részt, helyszíni karakteralkotással és/vagy premade 

karakterekkel. 
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A másik oldal 

MAGUS 

Mesélő: Mazsinó 

Játszottál már élőholt karakterrel a MAGUS világában? 

Érezted már, hogy mindenki rád vadászik és csak az 

intrika, meg a hatalmas mágikus erőd véd meg a 

pusztulástól?Itt az alkalom, most kipróbálhatod! 

 

Lidérc, vámpír, crantai kóborló, fekete láng, 

homonkuluszember, megszállott, vérfarkas és egyéb 

élőholt karaktereket is kipróbálhatsz! 

 

Létezik egy átok, egy ígéret vagy csak az égiek hatalma, 

ami még ezen a világon tart! Vissza akarsz térni az élők 

sorába, vagy csak élvezed a hatalmat és a kihívást, rajtad 

áll!  

Teljesen kezdőknek is ajánlom, minden segítséget megkaptok! Elképzelést hozz magaddal, ne karakterlapot! ;) 

 

      

 

Debts to Pay 

Star Wars: Edge of the Empire 

Mesélő: Gothpunk 

A peremvidéken tevékenykedő zsivány csapatnak eljött a 

pillanat az életében, amikor törleszteniük kell. Bargos, a 

Hutt az, akinek tartoznak, ráadásul nem is kevéssel. Vajon 

mivel bízza meg őket? 

 

Star Wars kaland, helyszínen készített karakterekkel! 
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Vermonti vadászat: a Mennydörgés gyermekei 

Werewolf: the Apocalypse 

Mesélő: Sára Zoli 

„Mikor kiértünk Brattleboróból, szorongásom és baljós 

előérzetem fokozódott, mert ez a zöldellő hegyvidék, 

sötéten toronyló, nyomasztó, fenyegető gránitszirtjeivel 

elgondolhatatlan ősidők komor titkait és maradványait 

idézte, melyről nem tudni, ellenségesek-e az ember iránt.” 

 - H. P. Lovecraft: Suttogás a sötétben  

A vérfarkasok ősidők óta élnek ezen a vadregénybe illő 

vidéken. Az elsők természetesen a Tiszták voltak, a 

kroatan, vendigó és uktena törzsek, de elsősorban 

vendigók. 

Az Óvilágból érkező telepesekkel természetesen 

megérkeztek a testvérnépeiket követő garou törzsek is, 

elsősorban Fenris ivadékai, ezüstagyarok, fiannák, és csontrágók. Őket a bennszülött törzsek Féreghozóknak 

keresztelték el és nem igazán szívelte egymást a két csoport. A betolakodók elűzték az őslakókat, elorozták a 

kaerneket, Féregtől bűzlő városok alapításában segédkeztek. Ez az ellenséges hangulat még ma is érezhető a 

keményvonalas, a tradíciókat hűen követő vendigók részéről. 

Ma Vermont területén egy kaern található, bár mesék szólnak még legalább két-három elveszett vagy elpusztult 

kaernről. 

 

A Mesélő Fák kaernje 

Valahol Vermont sűrű, sötét erdőkkel borított hegyei közt egy kis völgyben található a Mesélő Fák kaernje. A kaern 

egy apró tavacskát vesz körbe, melynek vize szinte fekete üveglapnak tűnik a sötét fák árnyékában. Eme fák között él 

Harkály nagyanyó, a kaern totemje, aki folyamatosan kopácsol. Úgy tartják, hogy a rengeteg kopogással nem csak 

nyűveket távolítja el a kéreg alól, hanem a fák titkait is kipuhatolja. Ha valaki sokáig türelmesen figyel Harkány 

nagyanyó kopácsolására, akkor olyan titkokat tudhat meg, melyeknek ezek az ősi fák tanúi voltak… Nektek vajon mit 

mesélnek a fák? 

 

A szerdai és a csütörtöki Werewolf: the Apocalypse játék egymástól független, akár teljesen más csapattal is 

játszható! 

 

      
 

Varjú és farkas lakomája 

Golden Sky Stories 

Mesélő: Callinicus 

A heartwarming, non-violent RPG 

 

 

 

https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3


 CSÜTÖRTÖK  

Július 21., csütörtök 
 

Szelesszirt ostroma 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás  

Mesélő: Callinicus 

 

      

 

A tündérféreg vére 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás  

Mesélő: FalJa 

Lovagok és tündék földjén keresztül vezet a veszélyes út, amit a káosz 

bajnokainak le kell bírniuk, hogy megszerezzék a Tündérférget. A velejéig 

romlott karakterek versenyben vannak az idővel, és talán egymással is.  

Ki szerzi meg a druidák féltve őrzött kincsét a végén? Yoral az ork 

sámánnő? Zuus a vérszomjas ork harcos? Murinus a titokzatos mágus? 

Kiminli, a különc goblin erdőjáró, vagy talán Hullakéz Morzar a fél-ork 

tolvaj? 

A kaland a KJK könyvekből már sokak által ismert Titán világán játszódik. 

Kezdő játékosoknak, és az intrikát kedvelő tapasztaltabb játékosoknak is jó 

szórakozást nyújthat. 

Kaland 2. szintű karaktereknek, 3-5 játékos részére. 

 

 

      
 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás 

Mesélő: Papp Zsolt 

 

      

 

A kristályfejű gyermekek végzetbarlangja 

Dungeons & Dragons, 0. vagy 5. kiadás (5. szintű karaktereknek) 

Mesélő: Czgiány Peti 

–  Andrew-nak két hete veszett nyoma. Éppen a negyedik 

évét töltötte volna be – mondta a nő a városból. Rajta 

kívül viszont senki, még a férje sem emlékszik rá, hogy a 

kicsi Andrew egyáltalán valaha is létezett. Ti hisztek neki? 

És a kilencvenkilenc társának, akivel állítólag pontosan 

ugyanez, ugyanekkor és ugyanígy történt? 

A kristályfejű gyermekek végzetbarlangja egy furcsa kis 

kaland nagy bonyodalomról. Nem komoly és nem ízléses. 

Vigyázat: dungeon! 

A szabályokról (hogy 0E vagy 5E játék lesz) azok tudnak dönteni, akik jelentkeznek, vagy jelzik érdeklődésüket 

Petinél. 

 

 

      

https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
https://www.facebook.com/HosokHajnala/photos/gm.1044481778979189/1006639789405602/?type=3
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The Feast of the Father 

Shadow of the Demon Lord 

Mesélő: Roonel 

A tengerpart mentén apró városok és falvak szegélyezik a vad Birodalmat és az ott 

élők megtanultak szerényen élni a kemény környezetben. Néhányan helyi 

hagyományokhoz, hitekhez fordulnak, hogy biztonságot leljenek, mások kitalálják 

őket a saját igényeik szerint. Egy ilyen hely Argron Kikötője, ahol a helyiek egy kisebb 

istent tisztelnek és követnek, Az Apát. A mai egy szent nap, nagy ünneplések ideje, 

amikor az emberek hálát adhatnak az Apa bőkezűségének és megkapják ajándékaik, 

ahogy mindig is, mióta befogadták szívükbe őt, mint Uruk és Megváltójuk. 

 

A Shadow of the Demon Lord egy dark fantasy és horror rpg, ami egy haldokló világon 

játszódik, ahogy a Demon Lord befolyása kiterjed a világra és megrontja a földeket és 

az embereket egyaránt. Az Árnyéka alatt démonok születnek a Void-ból, az emberek 

sötét kultuszokat követnek, élőholtak másznak elő sírjaikból és a mágia furcsán 

csavart és veszélyes lesz. 

 

A SotDL leginkább egy Warhammer Fantasy Roleplay és Dungeons & Dragons Ravenloft szerelem gyerekének 

mondható néhány steampunk elemmel. Gyors karakter alkotás, kötöttség mentes kasztok, veszélyes harcok. 

 

A játékon 3-5 főnyi, expert (5.) szintű karakter vehet részt, helyszíni karakteralkotással és/vagy premade 

karakterekkel. 

 

      

 

Amit eddig nem próbáltál 

MAGUS (8-12. szint) 

Mesélő: Mazsinó 

Szeretnél jégvarázsló, csatamágus vagy pusztító kaszttal 

játszani –  most megteheted! 

Minden egyéni kaszt ötlet érdekel! Ha saját jól felépített, 

kitalált varázslataid vannak, hozd bátran! 

Váltott kaszt is lehet, így a harcosok is bűvészkedhetnek! 

A modul a nagy kráni Dúlás idején játszódik, 

természetesen a vesztes oldalon kezdesz! ;) 

Elkölthetsz 5000 aranyat pozícióra, kapcsolatokra, 

ingatlanra vagy felszerelésre! 

Készülj fel a legrosszabbra és ne hidd, hogy itt Te leszel a 

leghatalmasabb! 

Ügyességre, trükkre és a tapasztalatodra nagyobb szükséged lesz, mint nyers erőre! 

Valaki elárulja Pyarront, talán a csapat egyik játékosa? Légy óvatos! :) 
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Miért nyúl a nyúl? - avagy a Wolpertinger balladája 

Helvéczia 

Mesélő: Fywillan 

Furcsa dolgok történnek egy helvécziai kis faluban. Egyesek 

mesés lényeket látnak az erdőben, mások túlvilági fényekre 

és hangokra panaszkodnak az éjszakában, számos utazó 

pedig szőrén-szálán eltűnt. A legnépszerűbb vélemény 

szerint persze az egész a jóféle borra vezethető vissza, de mi 

van, ha mégsem? Rendhagyó história ez, kérem szépen! 

Manók, boszorkányok, szentemberek és természetesen 

nyulak minden mennyiségben! 

A játékosok (2-5 fő) választhatnak előre generált karakterek 

közül, de lehetőség van a helyszínen is karaktert alkotni. 

 

 

 

      

 

Dreamchipper 

Shadowrun, 2. kiadás  

Mesélő: Zagor 

2050-et írunk. 

Seattle éjszakai pillangóit gyilkos tizedeli, aki sebészi pontossággal zsigereli ki 

áldozatait. 

A Hatodik Világban a 19. és 20. század népszerű kábítószerei már olyan 

archaikusnak számítanak, mint egy kazettás magnó. Ma már a legjobb 

menekülési mód a valóság elől a JMÉ vagyis a Jobb Mint az Élet chippek. Csak 

csatlakoztasd be, és minden fizikai gyönyör, vágy vagy remény csak halvány 

emlékké válik ehhez az élményhez képest. 

Néhány „kísérleti” chip eltűnt, és benneteket béreltek fel a megtalálásukra. De az 

egyszerű lopás utáni nyomozás egy olyan hátborzongató nyomot fed fel, amelyet 

nehéz elsőre elhinni. Vajon képesek ezek a chippek egy embert sorozatgyilkossá 

programozni? 

A játékhoz előre gyártott karakterekből választhattok. 
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Vermonti vadászat: Reformkaja 

Werewolf: the Apocalypse 

Mesélő: Sára Zoli 

„Mikor kiértünk Brattleboróból, szorongásom és baljós 

előérzetem fokozódott, mert ez a zöldellő hegyvidék, 

sötéten toronyló, nyomasztó, fenyegető gránitszirtjeivel 

elgondolhatatlan ősidők komor titkait és maradványait 

idézte, melyről nem tudni, ellenségesek-e az ember iránt.” 

 - H. P. Lovecraft: Suttogás a sötétben  

A vérfarkasok ősidők óta élnek ezen a vadregénybe illő 

vidéken. Az elsők természetesen a Tiszták voltak, a 

kroatan, vendigó és uktena törzsek, de elsősorban 

vendigók. 

Az Óvilágból érkező telepesekkel természetesen 

megérkeztek a testvérnépeiket követő garou törzsek is, 

elsősorban Fenris ivadékai, ezüstagyarok, fiannák, és csontrágók. Őket a bennszülött törzsek Féreghozóknak 

keresztelték el és nem igazán szívelte egymást a két csoport. A betolakodók elűzték az őslakókat, elorozták a 

kaerneket, Féregtől bűzlő városok alapításában segédkeztek. Ez az ellenséges hangulat még ma is érezhető a 

keményvonalas, a tradíciókat hűen követő vendigók részéről. 

Ma Vermont területén egy kaern található, bár mesék szólnak még legalább két-három elveszett vagy elpusztult 

kaernről. 

 

A Mesélő Fák kaernje 

Valahol Vermont sűrű, sötét erdőkkel borított hegyei közt egy kis völgyben található a Mesélő Fák kaernje. A kaern 

egy apró tavacskát vesz körbe, melynek vize szinte fekete üveglapnak tűnik a sötét fák árnyékában. Eme fák között él 

Harkály nagyanyó, a kaern totemje, aki folyamatosan kopácsol. Úgy tartják, hogy a rengeteg kopogással nem csak 

nyűveket távolítja el a kéreg alól, hanem a fák titkait is kipuhatolja. Ha valaki sokáig türelmesen figyel Harkány 

nagyanyó kopácsolására, akkor olyan titkokat tudhat meg, melyeknek ezek az ősi fák tanúi voltak… Nektek vajon mit 

mesélnek a fák? 

 

A szerdai és a csütörtöki Werewolf: the Apocalypse játék egymástól független, akár teljesen más csapattal is 

játszható! 

 

      
 

Sails of Glory 

Játékvezető: Gothpunk 

Tengeri csaták wargame-je, a hajózás aranykorából (1650-1815), a Wings of Glory/Wings of War szabályrendszere 

alapján. 

 

 

 

 

  



 PÉNTEK  

Július 22., péntek 
 

A tisztes halál útvesztője - 1. felvonás 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás (Forgotten Realms) 

Mesélő: Kántor Feri 

Engem mindig is lenyűgözött az Elfeledett Birodalmak terjedelme és sokrétűsége. Hogy 

Faerun földje, civilizációk hadát ünnepelte és siratta meg. Minden egyes rejtély és 

hiedelem egy még ősibb és annál is ősibb gyökérrel nyúlik vissza az idők kezdetéig. 

Hogy nincs abszolút értelembe vett jó és gonosz, és maguk az istenek is szolgák csupán 

egy másik nézetből… 

Ebben a világban létezni is már egy óriási kaland számunkra, kik a földi szürkeségből 

átmerészkednek ide egy-egy játék erejéig. Én ezt a világot, atmoszférát és életérzést 

szeretném visszaadni a mesémben, szakítva a tradicionális megközelítéssel.  

Elsősorban olyanok jelentkezését várom, akik szeretik a meglepő dolgokat, korábbi 

ismereteik alapján interaktívan részt tudnak venni a történet kiegészítésében és nem 

ragaszkodnak túlságosan a saját világképükhöz. 

Na és akkor a plot: 

A karakterek 1-2 nappal ezelőtt érkeztek Phandalaverből, ahol a környéken sikeresen elhárították a veszélyeket. 

Megszabadították a falut a Vörös Billogosoktól, amivel némi hírnévre tettek szert, illetve harcban legyőzték a 

titokzatos „Fekete Pókot”, egy renegált sötételfet. Sajnálatos módon az összetűzés során beomlott a Varázslatos 

kovácsműhelyhez vezető barlang, így a mesés gazdagság eddig elkerülte a társaságot. 

Sikerükön felbuzdulva a Vad Határvidék egyik legnagyobb városa, Yartar felé vették az irányt a Három disznós úton 

és éjszakára megálltak ünnepelni a szintén ezen a néven nevezett városkában. A településen utoléri őket a vérük 

öröksége és meglátogatja őket ük-ük nagyapjuk: maga a halottnak hit Feketeköpenyes Halaster.  

muhaha :) 

 

A teljes játék kétnapos (péntek-szombat), de játszható akár csak egy alkalom is belőle. Az sem lehetetlen, hogy akár a 

csapat nagyobbik része lecserélődik a két nap között... 

 

      

 

Sarim Kar szigonya 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás (4. szint) 

Mesélő: Glowface 

A Szigetkirályságban tevékenykedő hivatásos 

kincsvadász-csempész kompániaként kapva kaptok az 

alkalmon, hogy aktuális megbízótoknak segítsetek 

megszerezni egy legendás kincset. Beszálltok hát hűséges 

tengeralattjárótokba, a Medúzába, oldalatokra 

akasztjátok szigonyvető gőzpuskátokat, és a kincs 

nyomába eredtek. Milyen veszélyek várnak rátok a 

tenger fenekén? Sikerrel jártok?  

És a kincs csak a kezdet - baljós események alakulnak Korallvárosban és az egész Szigetkirályságban... 

Akció, kaland és egy csepp intrika a tengeren és a tenger alatt, egy high-fantasy/steampunk birodalomban. 
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 PÉNTEK  

A Föld vénái: Patrick Stuart Mélysötétje 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás 

Mesélő: Fywillan 

A föld alatt, a törpék tárnái, az eltűnt civilizáció romjai és 

a gonosz varázslók kazamatái alatt egy másik világ terül 

el: barlangok, földalatti folyók, és kőevő férgek vájta 

járatok végeláthatatlan útvesztője - a Föld vénái. Ebbe a 

gigászi labirintusba találtatok lejáratot, amikor 

legyőztétek Kjeldahl-t, a gonosz nekromantát. Képesek 

lesztek-e megbírkózni a földalatti birodalom veszélyeivel 

és kincsekkel megrakodva tértek vissza, vagy a 

végtelenbe nyújtózó jártokban lelitek halálotok, mint oly 

sokan mások?  

A False Machine című OSR blog írója, Patrick Stuart 

írásaiban kibővíti és átdolgozza Mélysötétet - ebből kaphattok most ízelítőt. A kalandban 3-5 főnyi, 5. szintű karakter 

vesz részt. Lesznek előre gyártott karakterek, de aki saját karaktert akar hozni, arra is van lehetőség. A 

karakteralkotáshoz használhatóak a megjelent kiegészítők, de Unearthed Arcana cikkek nem. A főértékeket standard 

sorozattal, vagy pontelosztással lehet meghatározni. A karakterek a kasztjukból és hátterükből adódó 

kezdőfelszerelést kapják meg, ezen kívül 500 aranyat költhetnek el a PHB felszereléslistáján található tárgyakra.  

 

      

 

The Autumn Falls 

Dragon Age RPG 

Mesélő: Gothpunk 

The Autumn Falls (Boxed Set 2) 5. szintű karakterek, az 

eredeti Dragon Age RPG módosított rendszerével, előre 

elkészített karakterekkel. 

A nevarrai Cumberlandben a Nagy Tornának, a 

Fegyverforgatók Versenyének idén pazar főnyereménye 

van: egy ősi törp harci kalapács. Meg is van az 

eredménye, ugyanis a versenyen megjelenik Orzammar 

küldöttsége is. Hőseink résztvevőként érkeznek a 

Tornára, de vajon csak a versenyzés lesz a gondjuk? 

 

 

      

 

Exterminatus iterum 

Dark Heresy, 2. kiadás 

Mesélő: Callinicus 

 

      
 

  

http://falsemachine.blogspot.com/


 PÉNTEK  

 

Bábjátékosok és árnyjátszmák 

Delta Green (Call of Cthulhu, 5. kiadás) 

Mesélő: Zagor 

1996. július, Phoenix (Arizona). Az elmúlt hónapban több 

különös eltűnés is történt a 70-es út mentén. Mivel a 

rendőrség nem talált eddig szinte semmilyen nyomot, 

segítségül hívták az FBI-t. Azt azonban a rendőrök nem 

tudják, hogy a kiérkezett FBI-sok nem csak Szövetségi 

Ügynökök, hanem egy nagyobb és titkosabb szervezetnek 

dolgoznak. Ez a szervezet a Delta Green, melynek 

feladata megóvni Amerika polgárait a természetfölötti 

veszedelmektől. Vajon most is egy ilyen lény szedi 

áldozatait? Vagy csak egy közönséges sorozatgyilkos vadássza le az embereket? 

Karakterek: Előre gyártott, 3 Ügynök és 2-3 Bajtárs. 

 

      

 

  



 PÉNTEK  

Eclipse Phase 

Mesélő: Sára Zoli 

 

AZ ELMÉD SZOFTVER.   PROGRAMOZD ÁT. 

A TESTED EGY BUROK.   VÁLTOZTASD MEG. 

A HALÁL EGY BETEGSÉG.  GYÓGYÍTSD MEG. 

A KIHALÁS FENYEGET.   KÜZDJ ELLENE. 

 

Az Eclipse Phase (EP, magyarul lappangási idő) a transzhumán konspiráció és horror szerepjátéka. Mi is az a 

„transzhumán”? 

TRANSZHUMÁN LÉNY: Olyan személy, aki tevékenyen készül arra, hogy poszthumánná váljon. Aki megfelelő 

mértékben tájékozott, hogy lássa a radikális lehetőségeket, ezért előre tervez, és aki minden már meglévő eszközt 

kihasznál az önfejlesztésre. (Forrás: http://transhumanism.org/index.php/WTA/more/181/) 

 

Az EP világában mindenki transzhumán. Maroknyi túlélője egy, a Földet lakhatatlanná tévő katasztrófának, mely az 

emberi ostobaság és idegen befolyás következménye volt. Egy kicsit úgy képzeljétek el, mintha Richard Morgan 

Takeshi Kovacs trilógiáját (Valós halál, Törött angya-lok, Dühöngő fúriák) kereszteztük volna Hannu Rajaniemi 

Kvantumtolvaj könyveivel (Kvantumtolvaj, Fraktálherceg, A kauzalitás angyala), még egy csomó minden mással. 

Megvan benne a hard SF, a cyberpunk, a túlélésre játszó horror (mint pl. a Nyolcadik utas a halál) és a könnyedebb, 

felfedezésre építő sci-fi (Csillagkapu). 

Mindezt olyan karakterekkel játszhatjuk, akik félig már túlléptek emberi létünk korlátjain: képesek lecserélni a 

testüket, digitális másolatot tárolhatnak az elméjükről, így kijátszhatják a tényleges halált, s még sorolni lehetne a 

rengeteg érdekességet, amely a TITÁNok utáni korszakot jellemzik. 

 

A marsi Anyang kupolavárosban tértek magatokhoz, mely a Hellas Planitia régióban található. Eredetileg kínai 

telepesek alapították terraformáló településnek, ám mostanra már adminisztrációs központtá nőtte ki magát, mely 

300.000 ember otthona. Ezen lakosok nagy része a hipervállalatok alkal-mazottjai, akiket a főleg genetikával és 

biológiával foglalkozó kutatótelepek fürtjei vonzottak ide. Anyang a kultúra és az éjszakai élet gyújtópontja a terület 

több tucat kisebb települése számára. 

 

      

 

Warmachine / Malifaux wargame bemutató 

Játékvezető: Gép-Ház 

Bevezetés a terepasztalos stratégiai játékok világába. Kis pontszámból, kollégáink segítségével ki lehet próbálni, 

milyen is ezt a játékot űzni. Két, sokszor kipróbált sereggel játszhattok. Természetesen a játékhoz szükséges összes 

kelléket (kártyák, kockák, tereptárgyak, tokenek, stb) biztosítjuk. A szabályok ismerete nem feltétel, a játék előtt pár 

percben elmagyarázzuk a lényeget. 

http://transhumanism.org/index.php/WTA/more/181/


 SZOMBAT  

Július 23., szombat 
 

A tisztes halál útvesztője - 2. felvonás 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás (Forgotten Realms) 

Mesélő: Kántor Feri 

Engem mindig is lenyűgözött az Elfeledett Birodalmak terjedelme és sokrétűsége. Hogy 

Faerun földje, civilizációk hadát ünnepelte és siratta meg. Minden egyes rejtély és 

hiedelem egy még ősibb és annál is ősibb gyökérrel nyúlik vissza az idők kezdetéig. 

Hogy nincs abszolút értelembe vett jó és gonosz, és maguk az istenek is szolgák csupán 

egy másik nézetből… 

Ebben a világban létezni is már egy óriási kaland számunkra, kik a földi szürkeségből 

átmerészkednek ide egy-egy játék erejéig. Én ezt a világot, atmoszférát és életérzést 

szeretném visszaadni a mesémben, szakítva a tradicionális megközelítéssel.  

Elsősorban olyanok jelentkezését várom, akik szeretik a meglepő dolgokat, korábbi 

ismereteik alapján interaktívan részt tudnak venni a történet kiegészítésében és nem 

ragaszkodnak túlságosan a saját világképükhöz. 

Na és akkor a plot: 

A karakterek 1-2 nappal ezelőtt érkeztek Phandalaverből, ahol a környéken sikeresen elhárították a veszélyeket. 

Megszabadították a falut a Vörös Billogosoktól, amivel némi hírnévre tettek szert, illetve harcban legyőzték a 

titokzatos „Fekete Pókot”, egy renegált sötételfet. Sajnálatos módon az összetűzés során beomlott a Varázslatos 

kovácsműhelyhez vezető barlang, így a mesés gazdagság eddig elkerülte a társaságot. 

Sikerükön felbuzdulva a Vad Határvidék egyik legnagyobb városa, Yartar felé vették az irányt a Három disznós úton 

és éjszakára megálltak ünnepelni a szintén ezen a néven nevezett városkában. A településen utoléri őket a vérük 

öröksége és meglátogatja őket ük-ük nagyapjuk: maga a halottnak hit Feketeköpenyes Halaster.  

muhaha :) 

 

A teljes játék kétnapos (péntek-szombat), de játszható akár csak egy alkalom is belőle. Az sem lehetetlen, hogy akár a 

csapat nagyobbik része lecserélődik a két nap között... 

 

      

 

Az ősök vére 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás  

Mesélő: FalJa 

Salamonis hatalmas városában titokzatos bűneset történik. Jaris Kapitány a veterán városi őr, a legrátermettebb 

csapatot szedi össze, hogy felkutassák az Ősök Vérét. Nyomozással, és némi harccal tarkított kaland, inkább a 

beszédesebb játékosok számára. Degesz az ember bárd, Rudolfó az ember mágus, Naplopó az ember tolvaj, és 

Tharrak a veterán törpe zsoldos, akik előtt nem lehet akadály egy ilyen kihívás. 

A kaland a Tündérféreg Vére kaland folytatása, de gond nélkül játszható az előzmények ismerete nélkül is. A helyszín 

ugyancsak Titán világa, mégpedig Salamonis, a Rend erőinek egyik legnagyobb bástyája. 
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 SZOMBAT  

Dungeons & Dragons, 5. kiadás 

Mesélő: Glowface 

 

      
 

Dungeons & Dragons, 4. kiadás 

Mesélő: Godpower 

 

      

 

The Stars Refuge 

Shadow of the Demon Lord 

Mesélő: Roonel 

A Demon Lord Árnyéka egyre csak nő, terjeszkedik. Ez 

kifejezetten igaz a Troll Hegységektől keletre, közel az 

átkozott Pusztasághoz. Élőholtak seregei és vadul 

pásztázó trollok fenyegetik az embereket. A gonosz 

kultistái egyre merészebbek, nyíltan ölnek és áldoznak fel 

teljes falvakat sötét uruk nevében. 

 

De a remény egy halovány sugara még talán látszik. 

Az erdők mélyén van egy átjáró a világunk határán túlra. 

A legendák azt mondják, ez a menedék egy kedves tünde 

király uralma alatt áll, mások szerint egy szent lovag nyújt 

segítséget a túlvilági erődítményével az egyre növő gonosz ellen. De nem szabad minden szóbeszédnek hinni.... 

 

A Shadow of the Demon Lord egy dark fantasy és horror rpg, ami egy haldokló világon játszódik, ahogy a Demon Lord 

befolyása kiterjed a világra és megrontja a földeket és az embereket egyaránt. Az Árnyéka alatt démonok születnek a 

Void-ból, az emberek sötét kultuszokat követnek, élőholtak másznak elő sírjaikból és a mágia furcsán csavart és 

veszélyes lesz. 

 

A SotDL leginkább egy Warhammer Fantasy Roleplay és Dungeons & Dragons Ravenloft szerelem gyerekének 

mondható néhány steampunk elemmel. Gyors karakter alkotás, kötöttség mentes kasztok, veszélyes harcok. 

 

A játékon 3-5 főnyi, expert (5.) szintű karakter vehet részt, helyszíni karakteralkotással és/vagy premade 

karakterekkel. 
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 SZOMBAT  

Kaland a Gályák Tengerén 

MAGUS 

Mesélő: Bulldy 

Klasszikus MAGUS kaland 850 TP-s (3-5. szintű) 

karaktereknek 

Florya egy Kereskedő Hercegségek-beli kereskedő-báró 

lánya, aki Új Pyarronban tanul varázslónak. Egy családi ok 

miatt a tél beállta előtt hazatérni kényszerül. Útja - mivel 

közvetlen Kapu nincs a Hercegségekbe, Eriont pedig nem 

szeretnék útbaejteni - a Gályák Tengerén keresztül vezet, 

az utolsó hajóval, ami még kifut a viharos időszak beállta 

előtt. Merő véletlen, hogy ti is ezzel a hajóval utaztok, ám 

némi "mindig-jól-jön" aranyért ráálltok, hogy vigyáztok rá az út alatt. 

Miért is utasítanátok vissza egy kis könnyen szerzett pénzt a téli pihenő előtt? ;)  

A játék a MAGUS 3. kiadását használja, mind szabályrendszerben, mind világnézetben. A megjelent kiegészítők közül 

egyedül a Harcosok, Gladiátorok, Barbárok van érvényben és abból is csak a Bajvívó kaszt és a "Dél harcosai" fejezet 

alkasztjai. (Summarium, Második Törvénykönyv, Toron, Északi Szövetség, Enoszuke, Papok-Paplovagok 1-2 kizárva, 

ahogy az összes rúnás cikk és kiegészítés is.) Az esetleges szabályrendszeri kérdéseket a józan paraszti ész 

szuperképességgel rendezzük. A kalandra előre elkészített karakterek közül lehet majd választani, de aki saját 

karaktert szeretne készíteni, az azt megteheti a játék előtti délelőttön. A karaktereknél kikötés, hogy 

együttműködésre hajlandó legyen, illeve a délvidékről származzon. Szociopata halálkáoszok kíméljenek. :) 

 

      

 

  



 SZOMBAT  

Rutin kiszállás 

Shadowrun, 3. kiadás  

Mesélő: Callinicus 

A Shiawase Corporation egy publikum által ismeretlen funkciójú 

Seattle-i létesítménye csöndesen vörös és kék füstöt ereget a 

komplexum olyan pontjaiból, amiknek magabiztos neonfényt kéne 

virítani a közelben elhaladók retináját irritálandó. 

Korábban többen jelentették volna robbanások és fegyveres harc 

zaját a környékről, ha az ilyesmit bárki bejelentené bárkinek. 

A DocWagon mentőszolgálat mindig készen áll a segítségére lenni 

azoknak, akik megfizették az évi több tízezer Nuyen értékű 

biztosítást. Kiképzett roham mentőseik éles tűzharc közben 

megállítanak egy agyvérzést, ha arra van szükség, és ha levonás 

helyett prémiumra hajtanak, Szuper Platina szerződéses ügyfeleik 

balesetei nyomán. 

Az MVM kocsi nem szirénázik és nem villog, csak keresztül gurul a füst borította leszállópálya méretű udvaron, és 

lefékez a cégbiztonsági megfontolásból titkos kategóriájú épület előtt, hogy utasai megkeressék az épületből 

beérkezett, 2 Arany, 1 Platina és 2 Szuper Platina besorolású vészhívás hús-vér alanyait, valamint 

megbizonyosodjanak még legalább egy tucat biztosított ügyfél halálának tényéről. 

- Játék 2-5 játékos részére. Világ és szabályismeret nem szükséges, kötözködés helyett eldobni a kockát ha nem 

ismered a szabályokat viszont igen. 

- 6 előre generált karakterrel készülök, amikből a helyszínen választhatnak majd a jelentkezők. 

- Ajánlott olvasmány a 3. kiadásos Árnyvadász Kézikönyv, DocWagon Kampány vázlata. (Nem egész egy oldal.) 

- Bár nem Árnyékmagyarországon játszunk a kaland elkészítésének fő ihletői a Nyomozó és az Isteni Műszak című 

magyar filmek voltak. (De valami Liza a Rókatündért is igyekszem beemelni, ha végre megnéztem. :-) ) 

 

      

 

Magic: the Gathering bemutató és draft verseny 

Játékvezető: Gép-Ház 

Feltehetőleg a leghíresebb és leghosszabb életű gyűjtögetős kártyajáték. Gyorsan elsajátítható szabályok és végtelen 

kombinációs lehetőség jellemzi.  

Bemutató-paklikkal, valamint egy kis versennyel is készülünk. A versenynek lenne költsége (3.000 Ft/nevező). Ezért a 

tudunk biztosítani annyi lapot, ami már elég a versenyhez, illetve a későbbiekben egy jó kezdő lapkészletet biztosít. 

Természetesen díjazásról is gondoskodunk! :) 
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 VASÁRNAP  

Július 24., vasárnap 
 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás 

Mesélő: Papp Zsolt 

 

      

 

Seth atyácska gyermekei 

Dungeons & Dragons, 5. kiadás (kb. 5. szint) 

Mesélő: Glowface  

Ti vagytok a Yuan-ti, Seth atyácska kiválasztott népe, a 

melegvérűek által sokszor csak otrombán 

"kígyóemberekként" emlegetett faj. Dicsőség Sethnek! 

 

Kis konklávétok Menutisz ember-városában láthatatlanul 

szövögeti titkos hálózatát. Egy nap vezéretek, az áldott és 

dicső Ssalothe új paranccsal áll elő: a közelgő hódító 

hadjárathoz kulcsfontosságú információkat kell 

megszereznetek a város ember-királyának palotájából. 

De hogyan sikerül észrevétlenül végrehajtani ravasz 

terveiteket? 

 

A játék során előre készített, különleges karakterek közül választhattok majd, körülbelül 5. szintnek megfelelő 

erősséggel. 

 

      
 

Jo'hara romjai között 

Dungeons & Dragons, 4. kiadás 

Mesélő: Callinicus 

 

      

 

Advanced Dungeons & Dragons, 2. kiadás 

Mesélő: Godpower 
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 VASÁRNAP  

Játék a jelen világban 

Nagyon egyszerűsített MAGUS 

Mesélő: Mazsinó 

Magyarországon kezdődik a játék, de bárhova elutazhatsz földünkön! 

Lehetsz taxis, táncosnő, pincér, magánnyomozó vagy akár egy nyugdíjazott 

professzor, kevés nyugdíjjal! :) 

Rád van bízva, hogy kit akarsz eljátszani! 

 

Minimális karakterlap, csak képzettségek és tulajdonságok vannak. 

Szinte minden a szerepjátékról szól, ezért teljesen kezdőknek is ajánlott, 

akik még sohasem játszottak! 

 

Milyen hamar felborulhat a megszokott életed, ha az "égiek" úgy akarják! ;) 

Rövid, könnyed játék, egy mindenki által ismert világban! 

Ne félj, végre akár önmagad is lehetsz! ;)  

 

      

 

Relic Hunters 

Savage Worlds 

Mesélő: Bulldy 

 

      

 

Trail of Cthulhu 

Mesélő: Cápa 

 

      

 

Nagy balhé Kis R'lyeh-ben 

Broken World 

Mesélő: Fywillan 

Gengszterek, kung-fu és hazárdjáték! 

Trónus, az Istenek Városa egykor szent hely volt - most a 

bűnözés fellegvára. Több ezer világból érkeznek 

látogatók, hogy kereskedjenek, elbújjanak vagy 

megcsinálják szerencséjüket. Néhány éve ti is ilyenek 

voltatok, naívak és tele önbizalommal. Az ember (és más 

fajok is) azonban csak a saját kárán tanul, s veletek sincs 

ez másként. Így vagy úgy, hatalmas adósságot szedtetek 

össze, mellyel nem kisebb személyiségnek, mint Preem 

Astaroth-nak, a Tintacseppentők Céhe nevű bűnbanda 

vezetőjének tartoztok. A vén csirkefogó azonban még egy 

utolsó lehetőséget ajánlott tartozásotok rendezésére: vegyetek részt egy mahjong-játszmában, ahol a tét az 

életetek!  

A játék rendszere az Apocalypse World-re épül, míg világa leginkább a Planescape-re emlékeztet. A hangulat a kung-

fu filmek és az indiai mitológia egyedi keveréke. 

A játékosok (2-5 fő) kilenc előre generált karakter közül választhatnak. 
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 VASÁRNAP  




