
Csütörtök 

Ördögök a zöld csillagok alatt 
Játék: Conan: Adventures in an Age Undreamed Of 

Rendszer: 2D20 

Játékosok száma: 3-5 (Előre elkészített karakterek közül lehet válogatni) 

Mesélő: Sára Zoltán 

Ajánló: 

Zukundu elveszett civilizációja a legendák szerint mesés vagyont és elképzelhetetlen hatalommal bíró            
ereklyéket rejt, már ha valaki képes megtalálni az egyetlen romvárost, ami az évszázadokon át tartó               
romlás és pusztulás után talán fennmaradhatott. 

Ezt keresitek ti is. Messze délen, Stygia, Kush és Darfar határain is túl, a pokoli dzsungel embert                 
próbáló poklában vándoroltok, hogy megleljétek a féldrágakövekkel kirakott falakat, az arany 

csecsebecsékkel és elefántcsont faragványokkal megrakott kamrákat, az embernél is magasabb          
jádekő szobrokat. 

Kis tutajokon merészkedtek az ember nem járta őserdő mélyére egy lassú sodrású folyón. A partokon               
látjátok az árnyakban pihenő hatalmas krokodilokat és a fákon majomfalkák ugatása és vonyítása             
kíséri utatok. Az a pár vakmerő erdőjáró, aki veletek tartott szinte minden második pillanatban              
megragadja valamelyik csonttalizmánt, amelyek a nyakukban lógnak. A párás hőség miatt szinte            
csavarni lehet a ruhátokból az izzadtságot. 

Hirtelen elcsendesednek az állatok. A szokatlan csendre csak akkor figyeltek fel, amikor egy hirtelen              
dörgéssel sűrű eső szakad a nyakatokba. A látótávolság az özönvízszerű istencsapása miatt alig pár              
lépésre csökkent és érzitek, ahogy a folyó lomha áradata meglódul, mint egy szilaj vadló, amely nem                
tűri, hogy munkára fogják... 

 

 



Mindjammer - Szívért és Lélekért 
A Mesélő jelenléte bizonytalanná vált, ha tud jönni, helyben próbálunk játékost toborozni. 

Rendszer: settingre fejlesztett FATE (más mint a FATE core!) 

Játékosok minimális és maximális száma: 3 fő (ennél sem kevesebb, sem több) 

Mesélő: Sztakovits Norbert 

Röviden a kalandról: 

Egy, a Közösség által újrafelfedezett bolygón zajlnak majd az események. 20 helyi éve fedték fel               
magukat az "idegenek", akik természetesnek gondolják, hogy a bolygó örömmel csatlakozik és olvad             
bele a Közösségbe.  

A játékosok feladata elsősorban diplomáciai küldetés, melynek átfogó célja a bolygó békés,            
zökkenőmentes integrációjának elősegítése. 

A helyzetet tökéletesen leírja a népszerű függetlenségi vezető egyik híres beszéde (közevetlenül            
mártírhalála előtt mondta): 

"Soha nem mondták egy szóval sem, hogy mennyi mindent kellene feladnunk. Nem hiszem, hogy              
akár csak meg is kérdeztek volna minket, hogy mit gondolunk erről. Pusztán feltételezték, hogy úgy               
van rendjén ahogy ők akarják és hogy minden újrafelfedezett világ az ő bölcsességüket és              
technológiájukat akarja. Mikor felismertem a tényt, hogy a Közösség nem fogad el nemet válaszként,              
iszonyú dühbe gurultam. Inkább meghalok, mintsem lássam világom a Közösség béklyójában           
senyvedni! Testvéreim, ki tart velem...?!" 

Karakterek: 

Dr Kleyton Ameltwar- a Közösség tapasztalt Kontrollere, a csapat vezetője (csak tapasztalt            
szerepjátékos választhatja)  

Iathlon Wells - Közösségi Fegyveres Erők képzett katonája 

Lényünk Bőre - Közösségi Kulturális Ügynök/Öntudattal bíró űrhajó 

 

 



Ne végezz olyan munkát, amiért nem adnád az életed 
Rendszer: Dark Heresy 2nd Edition, némi Only War elemekkel (egyedileg gyártott karakterek, nem             
inkvizíciós csapat, lásd fentebb) 

Játékosok: 3-5 fő, kezdőbarát.  

Időtartam: kb. 8 óra    
Karakterek: Mesélő által   
egyedileg előkészített,  
nem szabályos, de   
kompetens 
tulajdonságokkal, 
képzettségekkel, 
felszereléssel rendelkező  
karakterek  

Mesélő: Callinicus 

Összfoglaló: Rövid,  
akciódús kaland a Warhammer 40.000 világában, lesz embertelenség, erőszak, vérengzés. A           
karakterek egy felbérelt elit rohamosztag tagjai, tyrandidák ellen harcolnak. 

Ajánló: Régi birodalmi közmondás, hogy nem éri meg olyan munkát elvégezni, amiért ne érné meg               
meghalni. Argalus Lord Kapitány, a Rettenet Bárójának Kalandor Kalmárja pontosan ismeri ennek            
jelentését. Van akinek az élete gabonaszemeket ér és könnyen odavethető, gabonát aratni egy olyan              
világon, ahol a megművelt vidék határain elterülő ősvadonból időnként előtörve horrorisztikus hordák            
prédálják fel a parasztokat. Egy másik szerencsétlent találni a munkára ugyanis olcsóbb, mint             
megvédeni a régit. Egy világot számolatlan idegen hordák dúlnak, a kérdés, megéri-e megvédeni azt              
a világot? Az Ember Birodalma olyan szörnyeteg, ami könnyen elviseli néhány üszkös csápja             
kiégetését, mellyel számtalanszor bizonyította már, hogy a valóság fenevadjaként szívósabb, mint a            
hipertér bármely borzalma. 

Argalus nem adna fél aranytrón-érmét a Lucrecia bolyvilág ötven milliárd lakosának életéért, de             
elfogadott belőlük egy hajórakománnyal, hogy megnyerjen nekik egy háborút. 
A Lord Kapitány elit kommandósainak hadviselési specialitása a terror, pusztító erejű, hatalmas            
károkkal és megkérdőjelezhetetlen eredményekkel járó támadások. Azonban a tyranida kaptártudat          
nem ismeri fel, mikor kéne félnie, meglepődnie, kétségbe esnie. Így aztán félelmetes hírét a felbérelt               
stratéga a háború hosszú évei alatt leginkább szövetségesei ellen használta fel. 
Nem egyszerű elérni, hogy valakitől jobban féljenek, mint a tyranidáktól. Az ilyen hatékony munka              
irigységet szül azokban, akik a Császár nevét kántálják anélkül, hogy valóban hordozói lennének a              
Rettenet Ura szellemiségének. 

Ha szemrebbenés nélkül odavetsz egy ártatlant, hogy ellenséged egy szemvillanásnyi időre           
lelassítsd, ha megölsz egy papot, hogy követőit haragra gerjeszd, ha képes vagy akár a Halál               
Angyalait is csaliként odavetni, akkor már csak arra kell figyelned, hogy utána kitüntessenek érte, és               
akkor tudhatod, hogy a Császár áldásával cselekedtél. Ha meghúztál egy határt módszereidben,            
azzal az Ember Birodalmának is meghúztad határait a világegyetemben. Ha megtagadod az            
emberiség született jogát minden galaxisra, megtagadtad az Istencsászárt. Végzeted azon múlik,           
tudd mennyit ér az életed, és ne legyen benned megbánás mikor felismered, hogy valaki éppen               
kifizette az árát. 

 



Az sötét királynő árnyéka 
 

Játékosok száma: 4 játékos, 8. szint. Részletek majd privátban. 

Rendszer: Dungeons and Dragons 5e 

Mesélő neve: Farsang Peti 

Leírás: 

Előttetek egy sötét erdő, melynek a fái 100 láb magasra nőttek. Ahogy ránéztek, borzongás fut végig                
a hátatokon. Sugárzik belőle a szomorúság és valami rossz előérzet lesz úrrá rajtatok. Egyszer -               
egyszer homályos lényeket láttok elsuhanni a fák közt. Elnyújtott, panaszos sóhajok visszhangzanak            
a fák közt. Ahogy a szél fújja a fák ágait, mintha szavakat suttogna: 

„Visszatért! Visszatért! Visszatért!” 

A fák, közvetlen előttetek egy természetes bejáratot formálnak a sötét erdőbe.... 

 

 



Az Elátkozott Kastély 
Világ: Dark fantasy; Tesla punk 

Mesélő: Kysmacsek (Levente) 

Rendszer: UNI-D12; Saját fejlesztésű, egyszerű, könnyen érthető rendszer. 

Játékosok: 3-7 

Ismertető/Kedvcsináló: 

Szörnyűség, és borzalom. Hátborzongató látványokra építő leírások. Itt nem fogsz fényben, és            
csillogásban úszkáló hősöket találni. csak szörnyeket, halált, meg talán a benned rejlő sötétséget. 

Reizikónak, a keleti tengerek urának kastélyát állítólag Kat’hosh, a sötétség úrnője megátkozta.            
Reiziko értesítette az élő emberek védelmezőit, de a nagyságos úr az egyik leggyűlöltebb személy a               
védelmezők körében. Már többször hívta a szervezetet csakis a saját hasznára. Az élő emberek              
védelmezői kételkedve ugyan, de kiküldték az akadémia végzős osztályát, hogy ellenőrizzék, a            
kérvény hitelességét. 

Publikus közlemény: 

“Mi, az élő emberek védelmezői együtt gyászolunk az elhunyt végzős osztályunk családjaival.            
Megígérem, hogy a legerősebb, és legképzettebb védelmezőink fogják az ügyet a kezeik közé venni,              
és ígérem, hogy megbosszuljuk halálukat, lemészároljuk a szörnyetegeket, akik elvették tőlünk           
szeretett diákjainkat!” 

 

 



Péntek 
A két óratorony 
Mesélő: Mazsinó 

Rendszer: Makoc, saját rendszer (Régi magasabb szintű (6-12) D&D-s karaktereket is lehet hozni,             
mert egy mozdulat átültetni az új rendszerbe.) 

Játékosok száma: 4-5 

Valamikor réges régen… 
A hatalmas III. Medex uralkodó hírnõkei járták be a birodalmat, hogy minden város emeljen magának               
egy impozáns óratornyot! 
Fel is épültek 1-2 év alatt a tornyok, melyek a birodalom gazdagságát és fényét hivatottak emelni. 
Akadt azonban egy város, akinek vezetõi minden vagyonukat mozgósítva, a katedrális csúcsánál is             
magasabb tornyot emeltek, varázstudóik segítségével. 
Kapkodásuk és becsvágyuk oda vezetett, hogy a felavatás napján a torony ledõlt. A királyt és a város                 
vezetõit maga alá temette! 
Volt nagy gyász az országban, mert az erõs király nélkül bajba került a fiatal birodalom. Hamarosan                
szét is hullott a gazdag ország és a bûnös város is elnéptelenedett. Azt mondják lakói egyik napról a                  
másikra hagyták el, mert démonok költöztek a falai közé… 
Majd egyik pillanatról a másikra elsûllyedt, mintha megnyilt volna alatta a föld. 
Már senki sem tudja hol volt ez a város... csak a legendák regéi mesélnek róla, az éjszakai tábortüzek                  
kobzosainak, dallamos hangján... 

Mostanában... 

A kalandot keresõ vándorok járják kersztûl-kasul a világot, hogy hírnevet és õsi kincseket             
szerezzenek maguknak.  
Nincs hol lakniuk, nincs ki szeresse õket és nem tartoznak senkihez sem. Csak a kardjuk, a                
szerencséjük és az álmaik tartják õket életben! 
Erõsek, bátrak és tettre készek, mert tudják... akit elfog a félelem és a kétség, azért eljönnek a                 
démonok és elviszik õket a halott városba, hogy ott raboskodjanak az idõk végezetéig! 

Ha szereted a kalandokat és úgy érzed elég bátor vagy... Tedd próbára magad és hozd el kedvenc                 
régi D&D hõsödet, egy újabb izgalmas játékra! :) 

 



Dicsőség 
Rendszer: Eclipse Phase  

Játékosok száma: 3-5 fő (A játékosok előre       
elkészített karakterek közül választhatnak.) 

Mesélő: Sára Zoltán 

Rövid kedvcsináló: 

Magnus Qiao-sen Ming professzor    
meglehetősen aggódik egy kollégája, Tara Yu      
sorsa miatt. Mindketten a Titáni Autonóm      
Egyetemen oktatnak ám Yu több mint egy       
hónapja eltűnt. Az utolsó hír az volt, hogy        
valamiféle katonai memóriamodulok nyomára    
akadt, melyeket egy Föld körüli pályán lévő állomásról mentettek ki. A Bukás utáni 10. évben a                
következő szavak igencsak baljóslatúan csengenek egy mondaton belül: „Föld körüli”, „katonai” és            
„memóriamodul”. 

De nincs mit tenni, a feladatot rátok osztották, és mint a Tűzfal ügynökeinek, sok választásotok nincs.                
Meg kell keresnetek a nőt, ki kell derítenetek, hogy milyen az egészségi állapota, ha halott meg kell                 
szereznetek az agykérgi tárolóját, ha pedig segítségre van szüksége, megadni neki. 

 

Zagor Legendája 

Rendszer: D&D 4e 

Játékosok száma: 4 fő (min 3      
fő) 
Mesélő: Zagor 

Ami várható: Klasszikus   
dungeon crawl, érdekes   
helyszínek, veszedelmes  
szörnyek. 

Zagornak, a Tűzhegy   

varázslójának neve sokáig rémülettel töltötte el Titán világának lakóit. A gonosz mágust azonban             
legyőzték és száműzték saját síkjáról. Mégsem pusztult el végleg. Ezúttal egy démon testében             
újjászületve Amarillia királyságának létét fenyegeti. A rettegett szörnyeteg a messzi Torony-szigeten           
álló Ezüstvárban gyűjti rejét a végső leszámoláshoz. Számos jelentkező akad elpusztítására, köztük            
Anvar a barbár, Braxus a harcos, Pecök a törpe és Sallazar a varázsló. Csak rajtatok áll, sikerrel                 
járnak-e küldetésükben!  



A kristály-tó átka 
Rendszer: Dungeons & Dragons, 5. kiadás 

Játékosok száma: 2-6 fő 

Mesélő: Glowface 

Kalandoraink jól megérdemelt pihenőjüket töltik a Kristály-tónál, idilli körülmények között, hála           
legutóbbi megbízójuk luxus ajándékának. Ám a nyaralást zord események szakítják félbe: a táborhely             
vendégei sorra borzalmas balesetek áldozatául esnek. Baljós, talán síron túli veszély készül lecsapni             
az elátkozott vidékre. Sikerül megtalálni a gyilkos erő forrását, és elbánni vele – mielőtt veletek is                
végezne? 

Kaland 4. szintű karakterek számára, borzalmas veszélyekkel, rejtélyes nyomozással, és kemény           
kihívásokkal – péntek 13-án, a HH-táborában! 

 

 

Cold Warning 

Rendszer: Call of Cthulhu, 7. kiadás 

Játékosok: 2-5 fő 

Mesélő: Cápa 

Különös, hátborzongató és bűnös    
események zajlanak a vidéki Kanada     
távoli tájain is. Nyomozóinknak a     
dermesztő, téli vidéken kell    
szembenézniük rideg és ősi    
ellenségekkel, zord eseményekkel, és    
barátságtalanul fagyos emberekkel (?). 

Felkészültetek? 

 



  



Semleges Zóna 
 
Rendszer: Star Trek Adventures 
 
Játékosok: 3-5 fő, kezdőbarát. 
 
Időtartam: kb. 8 óra 

Karakterek: Mesélő által előkészített, szabályos induló karakterek, egy föderációs csillaghajó 
főtisztjei. 

Mesélő: Callinicus 

Összefoglaló: Magasan képzett Csillagflotta tisztekként egy egy kockázatos mentőakció kivitelezése, 
minimális űrhajózás, némi techeskedés meg harc is előfordulhat. A játék ugyanazt a 2d20 rendszert 
használja amit a Conan és a Mutant Chronicles új kiadásai. Pörgős, egyszerű, könnyen tanulható, 
enyhén narratív, a világ hangulatába jól beleillesztett RPG. 
A 90-es évek Star Trek sorozataira (Új Nemzedék, Deep Space Nine, Voyager) tessék gondolni, ne a 
Kirk (régi vagy új mindegy) félére. 
 
Ajánló: A Romulán Semleges Zóna szabálya egyszerű, se föderációs, se romulán hajó nem 
tartózkodhat az űr ezen térségében. Balesetek azonban történnek, a USS Hawking a Csillaglotta egy 
apró kutatóhajója vészjeleket küld egy lakható, de kolonizálatlan bolygóról, mélyen a tiltott terület 
határain belülről. 
A USS Magellan a legközelebbi Csillagflotta hajó, talán oda érhetne mielőtt a romulánok reagálnak a 
kódolatlan vészjelzésre, de az admiralitás utasítást adott a Semleges Zóna tiszteletben tartására, a 
határozott parancs szerint a Magellan nem léphet be a zónába. Nimitz Kapitány tiszteletben tartja 
felettesei parancsát, így csupán legbizalmasabb tisztjei kis csapatával indul a Hawking túlélőinek 
megmentésére. 
Hogy került a Hawking a határ rossz oldalára? Vannak túlélők? Az egész csupán a csalárd romulánok 
csele, hogy egyezményszegést provokáljanak ki? Csak egy módon tudható meg! 
 
 
 

  



Szombat 
 

Ez most akkor a pokol vagy mi van? 
Rendszer: Dungeons and Dragons 5. kiadás 

Játékosok: 3-5 fő, tapasztalt DnD5 játékos.  

Időtartam: kb. 8 óra (mármint remélem, egyébként erős kételyeim vannak a dologgal kapcsolatban) 

Karakterek: 17. Szintű DnD5 karakterek, minden hivatalos keményborítósan megjelent WoTC könyv           
használható, ha valaki saját karaktert szeretne alkotni. Én is igyekszem előkészíteni minél többet.             
Pontelosztás, 1 legendary, 2 very rare, 3 rare, 4 uncommon varázstárgy jár mindenkinek. Lefelé              
beváltható, az 1 legendary helyett lehet 1 very rare például, vagy 1 uncommon is, ha valakinek ahhoz                 
van kedve. Egyszer használatos, elhasználódó tárgyakból (italok, tekercsek) kettő jár egy           
választásért. Egyéb felszerelés nincs. Feat engedélyezett, multiclass nem. 

Mesélő: Callinicus 

Összfoglaló: 

Ha valaki látta az Overlord, Sword Art Online vagy Log Horizon című animéket, esetleg a 2017-es                
Jumanji filmet, lehet sejtése mire számíthat. Könnyedség, metajáték és felelőtlen tettek           
előfordulhatnak. Talán harc is lesz és történet, ha nem ragadunk le a kocsmában. 

Ajánló: 

Kedvenc közös játékotok a Slayer Guilds Online, sokak szerint csak egy közönséges tucat MMO, a ti                
kis csapatotok már a megjelenés óta meg volt róla győződve, hogy az évtized húzása. 
Valamiért csak személyivel lehetett rá regisztrálni és nem lehetett más nemű karaktert alkotni benne,              
mint a valódi. Valószínűeg csak azért, hogy legyen min sajtóbotrányt kavarni. Egyik éjjel egy hosszú               
végigdarált raid után, a játék szólt, hogy ne kapcsold ki, mert frissítené magát. Egészen kellemes,               
ritmikus, szinte andalító zene ment a töltőképernyő alatt, hát mindenki úgy feküdt le aludni, hogy               
bekapcsolva hagyta. 
Fejfájás. Másnaposság? Egy kocsmaasztalnál ültök, furcsa alakok vesznek körbe. Ismerős. Több           
mint ismerős. Lenéztek a kezetekre, ez már sokkal kevésbé. Mi ez az idétlen ruha? És ez a                 
rettenetes… mintha több hetes mosatlannal kevert sörszag lenne? Körbenéztek, furcsa alakok, az            
egyik valahányszor találkozik a tekintetetek, barátságosan, invitálóan integet. Bizarr. 
A játékosok karaktereinek nem kell karakterlap, ismereteik megegyeznek a valódiakkal, ha szokásaik            
talán nem is teljesen. 
A játékosok karaktereinek karakterei a világ elismert hősei, a legnagyobb ismert erő, bár ez állandóan               
változik, ahogy nő a szintlimit. Mindenki betéve tudja a másik dolgait, statjait, többnyire úgyis              
kézikönyvek alapján lettek felépítve, időnként játszottatok is egymás felhasználójával. 

 



Tales of the Caribbean: Servant of God 
Mesélő: Cápa 

Rendszer: CoC 7e 

Játékosszám: 2-5 

1924. nyara. Monsignor Giuseppe Valdez Kuba posztulátora       
halott. Maga a Vatikán kér fel benneteket az ügy         
kivizsgálására. Monsignor Pedro de Borbon már vár rátok        
Havannán, hogy ismertesse a részleteket. 

Klasszikus Cthulhu story, sok nyomozás kevés pulp.... 

Félnapos mese! 

 
 
 
 

The Third Horizion: Dark Flowers 
Rendszer: Coriolis 

Mesélő: Cápa 

Karakterek: Pre-made 

Szükséges kockák: D6 

A Dabaran rendszeren átmenő rutin     
kereskedelmi küldetésen vesztek részt, amikor     
a Narzalus hajó legénységével az Alapítvány      
felveszi a kapcsolatot. 

Felkérnek benneteket arra, hogy a megadott      
koordinátákon eltűnt hajót és annak a fedélzetén utazó Siyab Dahiljaba professzort keressétek meg. 

A Coriolis egy játék, amelyet a svéd Fria Ligan a kiadója és nemrég jelent meg angolul. A hangulata                  
"arab tündérek és sci-fi space opera" közé sorolható. 1001 éjszaka meséinek találkozása a Firefly-al. 

Coriolisban a játékosok a frakciók közötti hidegháborúban navigálnak, az elsődlegesek és a zenithok             
(vallási hittérítők) közötti kulturális feszültségek, a nagyvállalatok, a konzorcium mozgatórugói,          
mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a nagy vallási csoportokat. Az Ikonok            
egyházának és a A Pariah rendjének úgy tűnik szándékában áll a szent háború kitörése. 

Ezenkívül a harmadik horizont egy olyan hely, ahol sok eltemetett titok van, a korábbi kultúrák által                
létrehozott és elfeledett konstrukciókból és szörnyekből, illetve a portálépítők által készített ősi            
ereklyékből. 

És a dolog, amit mindenki tud, de senki sem beszél róla hangosan: "A sötétség a csillagok között                 
van..." Más dolgok. 

Olyan dolgok, amelyek meggörbíthetik lelkedet, a családod ellen fordíthatnak, őrületbe taszítanak,           
vagy elátkoznak az örökkévalóságig. 

Üdvözölünk a Harmadik Horizonton. 

Imádkozz az Ikonokhoz. 

Félnapos mese! 



Memento Mori 
 

Gondoltam kipróbálnám Intermundis világát. Akit érdekel a post apokaliptikus fantasy annak           
bátran ajánlanám 

A kaland 4 db 6. szintű kalandozónak van d&d5e alapján. 

Csak ember, tiefling és revenant(zombi) választható fajokkal.  

Varázsló, bárd, monk tiltó listás a kasztok közül. 

A Lélek fertőzés volt az az esemény, mely a kataklizmát kirobbantotta. Mint megannyi apró patak               
árasztották el a lelkek a vidéket és nyomukban démonok jöttek. Az emberiség végső harcba              
kezdett a bestiákkal, de birodalmak őrlődtek fel és közben fizetőeszközzé vált az emberi lélek… 

Ebben a világban kevés a remény, és a túlélők mindent megtesznek a túlélésért. Harcolnak vagy               
éppen szövetkeznek a démonokkal.  

Már évtizedek is elteltek, mire megjelentek az első félig démon és félig ember ivadékok majd               
még pár évtized, mire a husk-ok és a revenant-ok is felbukkantak. Az emberiség lassan meg               
tanult együtt élni a helyzettel, menedékek alakultak és néhol újra elindult a társadalmi             
szerveződés is. 

Egy ilyen menedékben játszódik a történetünk is. Az egyik random karakter egy nyitott cellában              
találja magát, mocskosan egy szál alsónadrágban. Hogy ki ő és miért került oda? Mi lappanghat               
a háttérben még? Megtudhatják a játékosok szombaton. 

Aki csatlakozni szeretne az kevés erőforrásra és hiányos felszerelésre számítson, a szokásos            
hangulatos játék mellett. 

 



Dolgozó átlag Emberek… 
 

Rendszer: UNI-D12; saját fejlesztésű, egyszerű rendszer. 

Játékosszám: 2-6 

Karakterek: Példa karakterek közül lehet majd választani. 

Meséló: Kysmacsek 

Világ: Magi-Tech Cyberpunk. Minden technológia “mágiával” van megoldva, és mindenki tud “mágiát”            
használni valamilyen szinten. Annyira sok “mágia” van, és annyira könnyen elérhető, hogy bizonyos             
definíciók szerint ez nem mágia. 

Ismertető/Kedvcsináló: 

“A rendfenntartó szövetség legfőbb erői még mindig nyomoznak a Délnegyedi fantomvápmír után.            
Egyre több holttest kerül elő, mind vérveszteségbe haltak bele külsérelmi nyomok nélkül de             
részleteket még nem közöltek. A rendfenntartás azt javasolja hogy ameddig ez a gyilkos az utcákat               
járja csoportokban közlekedjenek! Kövessenek minket a fejleményekért. További híreink, Ervet a           
nemes magiszter tényleg a most megjelent Fizzy nevű drogot használja a válasz sokkolhatja!             
Tartsanak velünk a reklám után is!” 

Egy nagy világ-válság után kezdett véglegesedni az új világ formája. Meritokrácia, ahol a létra              
legteteje uralja, és birtokolja a társadalmat, a gazdaságot, a fejlődést. Mindenki aki betölti a 16 éves                
kort besorolásra kerül egy 0-12ig terjedő skálán a tehetsége, szorgalma és képességei alapján. A              
média a 10-es és a fölötti rangúakra figyel: nemes magiszterek, cégtulajdonosok stb. A nézettség és               
ismeretség nagy hatalom, és szükséges a ranglétra megmászásához. Senki sem bánik emberként a             
nála alacsonyabb rangúakkal. 

Rendfenntartásban dolgozó átlag emberek: egy titkár, egy irattáros, egy kihallgató segéd egy            
biztonsági őr, és egy bizonyíték tisztító segéd rájöttek, hogy ennyi nem elég nekik. Össze ültek egy                
kávézóban beszélgetni, sírni az életükről, csodát várva. Sikítást hallottak egy sikátorból. Követték a             
hangot, és látták, ahogy egy nő vére több sugárban áramlik egy sötét alakhoz. Egymásra néztek, és                
abban a pillanatban eldöntötték, hogy nem fogják jelenteni, hanem ők maguk megoldják… 

 



Az utolsó lélegzet 
Rendszer: D&D 5. kiadás, 6. szint 

Játékosok: 2-4 fő 

DM: Farsang Peti 

Egy gazdag kereskedő, akit Wasif al-Jayid-nak hívtak és aki Siwal-ba, a Kertek Városába 
szállította karavánnal a portékáit, valahogy hozzájutott egy régi korból származó bronz 
plaketthez. A léha életmód ellenére Wasif meglepően okos is volt, a plakett tartalmát nagyrészt 
megfejtette és így el tudta olvasni a rá írt történetet Menet-Ka-ról, A 2000 évvel ezelőtt élt 
uralkodóról, illetve a birodalma bukásáról.  

Wasif, felbérelte a Sivatag Sólymai katonai szervezetet, hogy a szervezet emberei kísérjék el és 
védjék meg a nagy kalandján, mikor a plakett alapján meg akarja találni Menet-Ka sírját. Hajtja a 
bizonyítási vágy és persze a végtelen gazdagság, ami várja a sírban. 

A karakterek a Sivatag Sólymainak a tagjai. Ismerik egymást, talán már dolgoztak is együtt. 

 

A kaland már szerepelt korábbi Hősök Hajnala tábor kínálatában - figyeljünk a jelentkezésnél, ha 
valaki pont ott volt, és nem akar ismételni! 

 
  



A Rettegés szigete 
Rendszer: Kard és Mágia 

Világ: Mystara 

Játékosok: 2-5 fő 

Karakterek: 5.szintű, előre generáltak, de lesz lehetőség saját karakter készítésére is. 

Mesélő: Zagor 

Több száz mérföldre a szárazföldtől, veszedelmes vizekkel körülvéve, fekszik egy sziget, amit 
csak úgy ismernek: a Rettegés szigete. 

Sötét dzsungelek és veszedelmes mocsarak várják azokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy 
keresztül utazzanak rajtuk. A legendák szerint, az elveszett fennsíkon található egy romváros, 
mely egy letűnt civilizáció kincseit őrzi. És ősi titkait is… 

Ami várható: Hexcrawl egy kis dungeon kúszással fűszerezve. Igazi oldschool kaland, random 
encounterekkel, ádáz szörnyekkel és érdekes helyszínekkel. 

 
  



Vasárnap 
Zűrök Wakandában 

Mesélő neve: Zagor 

Rendszer: Marvel Heroic Roleplaying 

Játékosok száma: 5 fő (min 2 fő) 

Ami várható: Akció egy kis nyomozással fűszerezve.       
Fix hősök közül lehet majd választani. 

Szokatlan meteoreső halad át Wakanda fölött. Nem       
sokkal az esemény után különös dolgok történnek.       
Néhány ember eltűnt. Különös holtesteket találtak,      
mintha valakik vadásztak volna az áldozatokra.      
Eközben T'Challa királynak más gondokkal is      
foglalkoznia kell, vibránium csempészek szervezete     
ütött tanyát országában. Ráadásul Tony Stark      
fogadására is készülnie kell, aki vibrániumot szeretne       
vásárolni cége számára. 

A Fekete Kéz bosszúja 
Rendszer: Shadow of the Demon Lord 

Játékosok: 3-5 fő, kezdőbarát.  

Időtartam: kb. 8 óra, ha vasárnap leviszem 6 alá 

Karakterek: Mesélő által előkészített, 6. Szintű karakterek, alapkönyvből és         
DLC-ből kidolgozva, alkalomhoz illő felszereléssel.  

Mesélő: Callinicus 

Összefoglaló: A világ legnevesebb orvgyilkos szervezete bonyolult feladatra        
küldi egy csapat jól képzett ügynökét. Egy munka csapdának bizonyult, és           
most valakinek fizetnie kell érte. Várható, lopakodás, nyomozás, szurkálódás. 

Ajánló: Azūl városa ad otthont méregkeverőkből, kémekből és egyéb         
válogatott hidegvérű gyilkosokból álló rettegett Fekete Kéznek. E nevezetes         
orvgyilkos céh működése egyszerű, ügynökei a Birodalom minden        
szegletében megtalálhatóak, minden Ujjnak van egy Kezelője. Az Ujj ismeri a           
Kezelőt, a Kezelő előtt azonban titkos az Ujj kiléte. A Kezelő gyűjti be a              
munkát, a fizetséget, az Ujj pedig végrehajtja a Fekete Kéz szolgáltatását, a            
gyilkosságot. 

Valaki hibázott. Szentpária városának minden ujja és kezelője elhallgatott. Elhallgattatták őket?           
Néhány test még nem került elő, és valószínűtlennek tűnik, hogy három jól képzett céhtagot és               
minden kapcsolatukat kiiktassák. De a Szent Királyságban található város gondjait nem lehet távolról             
megoldani. 

Munkák maradtak félbe, valaki vadászik a Fekete Kézre, ami így kénytelen ökölként sújtani a városra.               
Azūl kénytelen beküldeni egy jól képzett csapatot a viperafészekbe, hogy saját mérgüket kóstoltassák             
a helyi kígyókkal. 

A hír kevés, a tennivaló sok. A Fekete Kéz makulátlanul sötét hírnevén nem eshet ilyen szégyenfolt. 

 



Aladdin Barlangja hadművelet 
Mesélő neve: Glowface 

Rendszer: Fall of Delta Green (GUMSHOE system) 

Játékosok száma: 2-4 fő  

1968. A vietnámi háború zajlik,     
az amerikai csapatok és a Viet      
Cong gerillák közötti   
összecsapások mindennaposak.  
Mészárlás, vérfürdő, tobzódó   
erőszak. 

Ám az ismert világ díszletei     
mögött a csillagok közti végtelen     
űrben lakozó ősi istenek,    
embertelen kultuszok,  
természetellenes szörnyetegek,  
az emberi elmét összeroppantó    
sötét titkok rejtőznek. E szörnyű jelenségek ellen titokban harcol az amerikai szövetségi            
ügynökségek és fegyveres erők álcája mögött rejtőzködő, titkos kormányzati terv: a DELTA            
ZÖLD program. 

Bújj a DELTA ZÖLD ügynökök bőrébe, s járj a végére a vietnámi pokol káoszában kibontakozó               
természetfeletti fenyegetésnek! 

 
 

Dicsőségért vagy pénzért! 
Mesélő neve: Godpower 

Rendszer: D&D 5. kiadás, 5. szint 

Játékosok száma: 2-5 fő  

Dúl a háború. A háborúnak     
pedig áldozatai vannak. 

De most még rosszabb a     
helyzet: valakit foglyul   
ejtettek! Még hozzá nem is     
akárki ez a valaki. Valaki,     
aki nagyon is sokat tud.     
Nem hagyhatjuk, hogy   
bárki is megszerezze az    
információkat! 

A Ti dolgotok, hogy    
elhárítsátok a sereg számára potenciálisan óriási kockázatot. A foglyot az ellenség jól őrzi, és ki               
tudja, milyen létfontosságú titkokat szednek ki belőle éppen most… csakis egy hozzátok            
hasonló, rugalmas, kislétszámú csapatnak van esélye, hogy behatoljon az ellenség vonalai           
mögé, és megoldja a fogoly-dilemmát! 


