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BEVEZETÉS
bben a kalandban karakterek az 1848-49-es szabadságharc-
ban vesznek részt, mint harcosok. Komárom visszafoglalása

lesz az elsődleges cél. Főként Klapka György hadtestében har-
colnak, így a parancsot magától a tábornoktól kapják. Persze bi-
zonyos döntéseket maguknak kell a kaland alatt meghozniuk.

E

A harcok meglehetősen véresek és nyomorultak lesznek, mi-
vel a XIX. század közepén még nem rendelkeztek azokkal az or-
vosi eszközökkel, amivel már esetleg egy 1920-as évekbeli bajba
jutott  ellátásban  részesült.  Természetesen  a  kornak  megfelelő
lesz, de így sem biztos, hogy kiheveri a sebesülést.

A karakterek egy sokkal komolyabb és véresebb háborúba is
belekeverednek, amely ősibb, mint az emberiség maga.

INFORMÁCIÓ A MESÉLŐNEK
ans Schredder éveken keresztül  csak a tudománynak élt.
Mindig is azt kutatta, hogy mi lehet a „másik” oldalon. Az

élőket és holtakat elválasztó falat, vagy ahogy ő nevezi Fátyol,
próbálta áttörni. Ehhez sok tudományos segítséget kapott a bécsi
egyetemen, amíg a főnökei rá nem jöttek, hogy miféle orvosi kí-
sérleteket  végez.  Különböző vegyszerek és  nem utolsó sorban

H

fekete  mágiával  próbált  holtakat  életre  kelteni.  Az évek  során
nem mástól is sikerült tudást átvennie, mint a Fekete Könyv író-
jától Friedrich Wilhelm von Junzttól.

Amikor rájöttek mit művel, megvonták tőle a támogatást, és
megfenyegették, ha továbbra is hasonló dolgokkal próbálkozik,
akkor nem csak az egyetemről távolítják el, hanem börtönbe is
csukatják.

Ez persze nem szegte a  magyar felmenőkkel  is  rendelkező
Schredder kedvét attól, hogy ne folytassa a tudományos munká-
ját.  A könyvtári  kutakodás közben akadt  rá  Friedrich Wilhelm
von Junzt 1839-es meglehetősen töredékes Névtelen kultuszok
példányra. Amit, miután elolvasott, új megvilágításba helyezte az
addigi  munkásságát.  Mivel  elsősorban  Junzt  arról  értekezik  a
könyvben, milyen különböző szekták és titkos társaságokkal volt
dolga. Ezenkívül jó néhány metszett található Gunther Hassétól,
ami igazán borzalmassá teszi a könyvet.

A magyar szabadságharc igazán jó okot szolgáltatott és okot
adott Schreddernek arra, hogy még több információt és holttestet
szerezzen a kísérleteihez.
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Császári játszma
Cthulhu hívása kaland a '48-as szabadságharc idején

Nyomozók

 legideálisabb karakterek azok lennének, akik rendelkeznek
katonai múlttal. Bár azok már magasabb rangfokozatot töl-

tenek be a hadtesten belül. Azonban a szabadságharc idején első-
sorban önkéntesekből álltak az alakulatok. Éppen ezért nem le-
hetett elsődlegesen katonákból kiállítani a hadtestet. Ebből kifo-
lyólag lehet másfajta hátterű és képzettségű karaktereket is ösz-
szeállítani. Így némi kreativitás is lehet a csapaton belül, illetve
ha több mindenhez értenek, nem fognak bizonyos helyzetekben
gondban lenni, hogyan oldják meg, mert esetlegesen lesz a csa-
patban egy olyan személy, akinek valamelyest konyít hozzá.

A

   Minden játékos 1890-es karaktert készítsen, olyan foglalkozást
választva, amelyek elérhetőek, illetve ésszerűek a szabadságharc
ideje alatt Magyarországon és Európában.
   Képzettségekről: A lovaglás alap esélye 20% lesz, nemesek-
nél 25. Az elektromos szerelés, fényképészet, harcművészet (ám
a boksz is harcművészet!), nem lesz, mivel gyakorlatilag nincs,
még a nagyvárosokban sem, aki értene hozzá. Nehézgépkezelés
csak gőzhajókra vonatkozik.
   Az anyagi háttér nem kidobásos, hanem a Hitelképesség értéke
lesz számottevő a következő módon:

Érték Meghatározás
0 Nincstelen

1-9 Szegény
10-49 Átlagos
50-89 Vagyonos
90-98 Gazdag

99 Nagyon gazdag

   Természetesen lehetőség van nagyon gazdag karakter létreho-
zására, ám nem biztos, hogy a pénz kifogja húzni a csapatot az
adott csávából... Valamint a játékosnak bele kell vennie a karak-
ter hátterébe, akár csak a többi képzettségnél, hogyan szerezte.
   Persze a kezdő értéke is változik. Paraszti sorban élőknek 5% a
Hitelképesség képzettsége; nagy parasztoknak, kisebb nemesek-

nek  15%,  nagybirtokosnak  25%,  míg  főuraknak  65%.  Persze
paraszti sorból származó karakternek nem valószínű, hogy 10%-
nál nagyobb lesz az értéke.
   Elsősorban magyar karakterek, hiszen a szabadságharc alatt
játszódik a kaland. Persze nem kötelező, hiszen külföldi segítői
is voltak a harcnak. Ebben az esetben legalább egy 25%-os nyel-
vismeret: magyar képzettséggel a karakternek rendelkeznie.

Új képzettségek
Tüzérség (10%)
Ez a képzettség mutatja meg, milyen formában kapott a kezelő
kiképzést és mennyire tapasztalt. A képzettség használója ért a
hadviseléshez és a nagy fegyverekhez: képes együtt dolgozni a
többi  kezelővel  vagy tőlük  függetlenül  feltölteni,  és  a  lőszert
megfelelő  távolságra  juttassa.  Több  fegyver  természetesen  túl
nagy ahhoz, hogy egyetlen ember működtesse, ebben az esetben
a  nehézség  megnövekszik,  amennyiben  képes  egyetlen  ember
kezelni a löveget. Ez utóbbiról a mesélőnek van jogköre dönteni,
illetve a fegyver típusától is függ.

Kovás pisztoly (15%)
Igencsak megegyezik az alapkönyvben leírttal. Az alábbi módo-
sításokkal: csak 15% az alapesély. Alaptáv 8 méter; ÉP hárítás-
nál 7; MV 93, és nem könnyű beszerezni, kritikus sikert (1/5-ére
vagy kisebbre) kell dobni Hitelképességre.

Vallás (15%)
A mindennapi életben ebben a korban nagy szerepet  játszik a
vallás. Minden karakter 15% alap képzettséggel indít. Segítségé-
vel megérti a vallási szimbólumokat, ismeri a keresztény törté-
nelmet és történteket és a fontosabb hitet.

Vívás (25%)
A képzettséggel bármilyen hagyományos pengét képes használni
a karakter támadásra, védekezésre.
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Menet közben, a könyv hatására, Shub-Niggurath hívévé vált,
így egyben kultistaként is újabb tapasztalatokat szerzett az embe-
ri életről és a „Fátylon” túlról.

Jelenleg azon dolgozik, hogy a császári és királyi hadtest si-
keresen bevehesse Komáromot, mielőtt a magyar erősítés megér-
kezne. Ehhez már nem egészen evilági segítséget is szerzett...

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKOSOKNAK
 szabadságharc tavaszi időszakát éli az ország. Szerencsére
véget értek a hatalmas hidegek, és aki nem fagyott meg és

harcképes az mind felvette a küzdelmet a császári, királyi csapa-
tokkal. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, akkor minden ere-
jével segíti a szabadságharc ügyét. Ha más nem élelemmel vagy
más fogyó eszközzel, amit a katonák hasznosítani tudnak a harc
idején. Ha mással nem értesüléssel: az osztrák csapatok merre
mentek, mennyien vannak, stb.

A

A karakterek az I. hadtesttel haladnak Komárom felé, 1849.
április közepén. A tábornokuk Klapka György, mindent megtesz
annak érdekében, hogy minél hamarabb elérjék az északi találko-
zási pontot, ahonnan Komáromot próbálják felszabadítani.

A tervek szerint már csak körülbelül 20 kilométert kell a had-
testnek haladnia, hogy csatlakozhassanak a Görgey által vezetett
hadsereggel. Az utak meglehetősen rosszak, bár az időjárás vi-
szonylag kegyes a harcolókhoz, mivel az idő viszonylag meleg.
Habár az utakon néhol méteres mélységű pocsolyák állnak, ami-
ket  a  szekerekkel,  illetve  bizonyos  hadianyagokkal,  mint  az
ágyúk, tarackokkal nehezen kerülik vagy szedik ki onnan.

„Sáros, nehéz az út”
Ha érdekesebbé akarod tenni a játék elejét, akkor tedd be a

következő találkozást. Mivel meglehetősen rosszak az utak egy,
esetleg több karakternek van olyan szerencséje,  hogy szekéren
utazhasson. Persze ebben az esetben, az egyikőjüknek irányítani
kell a szekeret. A tavaszi esőzések miatt a sáros úton szinte folya-
matosan  dobni  kell  a  Kocsihajtás képzettségre.  Ha  legalább
50%-ot elért, akkor ez szükségtelen. Ám, annyira rosszak az u-
tak, hogy egy kisebb emelkedőhöz érve nem biztos, hogy sikerül
a lovaknak felhúzni a kocsit. Ebben az esetben –20%-kal kell a
képzettségre dobni, hogy feltud-e menni a tetőre. Ha sikerül, ak-
kor egy újabb próbát kell tennie a kocsisnak a lefelé menetnél is,
ám ekkor már nem sújtja büntető. Amennyiben elrontja úgy dob-
hat  a  Szerencséjére.  Ha  ez  sikeres,  akkor  mindösszesen  1D2
életpontot veszítenek a lovak, de nem sántul le egyik sem. Ha si-
kertelen, akkor 1D3 életpont lesz a veszteség, és a Mozgás érté-
kükből 2-t le kell vonni. Egy sikeres Elsősegély próbával rendbe
lehet hozni, de legalább egy hétig nem szabad terhelni az állato-
kat.

Ha a karakterek, ha szeretnék meghatározni, hogy pontosan
merre tartanak, akkor egy sikeres Tájékozódás próbát tehetnek.
Amennyiben sikeres, akkor tudják, hogy észak felé, Mocsa irá-
nyába.

A föld már meglehetősen kiengedett  és  hófoltok sincsenek
sehol sem, bár csak napközben meleg az idő. Éjszakánként azért,
ha  nincsenek  is  mínuszok,  de  meglehetősen  csípős  a  levegő.
Ezért a máglyához száraz fát kell gyűjteni. Szerencsére nincs se-
besült a csapatban, így viszonylag könnyen haladnak előre. Ha
sikeres volt a korábbi Tájékozódás dobás, akkor úgy számolják,
hogy másnapra elérik a találkozási pontot, és onnan fognak to-
vább haladni a kívánt irányba.

Egy meggondolatlan támadás
Miközben táborveréshez készülődnek, az osztrákok által fel-

bérelt betyárcsapat megpróbál rajtaütni a csapaton.
Bár a betyárok rosszul szervezettek, de meglepetésből támad-

nak, így a karakterek az első körben csak az ÜGY értékük felé-
vel  kezdeményezhetnek. A támadók nem elsősorban ölni  akar-
nak, hanem megzavarni a katonákat. Elsődlegesen a saját életü-
ket próbálják menteni, hiába fizettek nekik sok pénzt, hogy tá-
madják meg a hadtestet. Ám, ha szükséges, akkor ölnek is, hogy
ép bőrrel el tudjanak menekülni.

Annyi betyár támad a csapatra, amennyi játékos karakter van,
de legfeljebb hat.

TÁMADÓ BETYÁROK
1 2 3 4 5 6

ERŐ 9 11 10 11 12 13
FIZ 11 10 10 12 14 9
MRT 8 11 13 12 14 13
INT 13 11 11 10 8 8
ÜGY 11 12 10 11 12 10
AKR 11 10 10 9 9 10
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ÉP 10 11 12 12 14 11
SB. 0 0 0 0 +1D4 +1D4

Fegyverek: Öklözés/ütés 60%, sebzés 1D3 + sb.
Szablya 30%, sebzés 1D8+1 + sb.
Kovás puska 25%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás.*

Fontosabb  képzettségek: Kitérés  20%,  Lopakodás  15%,  Lovaglás
45%, Mászás 50%, Meggyőzés 35%, Rejtőzés 20%, Ugrás 35%.

Páncél: nincs.
* Bővebben a Nyomozók keretes szövegben az 1. oldalon.

Miután sikerült elkergetni vagy megölni a támadókat, nyugo-
vóra térhetnek. Persze, ha valamelyik betyárt elfogták, akkor ki-
vallathatják.

Ebben az esetben egy Meggyőzés dobást kell tenniük. Ha va-
lamelyik karakter  fegyvert  fogna a fogolyra,  ebben az esetben
képzettséghez  +10% bónusz  jár.  Ha sikeres,  akkor  megtudják,
hogy egy meglehetősen jó ruhákat viselő úr kereste meg őket, és
ajánlott fel egy jelentősebb készpénzösszeget, ha megtámadják a
csapatot.  A pénzt,  természetesen már  elköltötték,  jobbára haza
adták az asszonyaiknak, hogy legyen, mit enniük, a többit pedig
el dorbézolták.

Ezek után a karakterek eldöntik, hogy mit tesznek a foglyok-
kal. Ha minden áron végezni akarnak velük, akkor a közvetlen
felettesük fogja megakadályozni. A legjobb ötlet rendőrkézre ad-
ni, mivel amúgy is bűnözők, és biztosan keresik őket valamiért.

Éjszakai ébresztő
Takarodó után csak, aki őrszolgálatban marad az nem alszik.

Néhány órányi alvás után, égtelen nagy lármára ébrednek a ka-
rakterek. Először azt hiszik, hogy megtámadták őket az osztrá-
kok. Valójában nem.

Egy katona  tért  vissza  a  kiküldetéséből,  és  fellármázta  az
egész tábort. Mire összeszedik magukat a tábortűz mellett min-
denki talpon van.

A férfi a harmincas évei elején jár, és meglehetősen zaklatott
állapotban van. Ádáz a tekintete, mintha valamilyen szörnyűsé-
get látott volna. Nem sokat beszél, inkább néhány mondaton haj-
togat folyamatosan és kiabálva:

– Itt vannak! Legyőztek bennünket! Élnek a fák! Felfalnak!!
Egy sikeres  Pszichoanalízis próbával  sikerül  lenyugtatni  a

fickót, de a tekintetet továbbra is űzött marad. Ha a karakterek
nem tesznek semmit, akkor néhány perccel később maga Klapka
György jelenik meg, hogy mi a fészkes mennydörgős ménkő tör-
ténik a táborában. Valószínűleg nem szeretné, ha a kora esti tá-
madás megismétlődne, így fegyverrel a kézben csak nagyjából
felöltözve állít oda a helyszínre.

Ha a játékosok nem csinálnak semmit a férfivel, akkor valaki
jön és sikeresen lenyugtatja a férfit.  Közben Klapka figyeli  az
eseményeket, és beszédbe elegyedik a játékosokkal. Akár mi is
az eredmény, a tábornok elmondja, amit el kell mondania.

Ha maguk a játékosok nyugtatják meg a férfit, akkor a sátrá-
ba rendeli a karaktereket, és elbeszélget velük. Azt akarja meg-
tudni, hogy pontosan, mi történt a férfivel. Egy sikeres Pszicho-
lógia dobással (amit lehetőleg a mesélő dobjon), rájönnek, hogy
a tábornok nem mond el valamit. Persze, ha nem töltenek be ma-
gasabb posztot a hadrendben, akkor nem sok közük van hozzá.

Miután  elmondták,  hogy  mi  történt,  legalábbis  amit  ők
tudnak, Klapka gondterhelten feláll az asztala mellől, és sétálni
kezd a sátorban, aztán a karakterekhez fordul.

– Mint azt önök is nagyon jól tudják napokon belül meg kell
támadnunk a Komáromot körülzáró császári hadosztályt. Persze
előtte csatlakozunk Görgey és Vécsey tábornokok hadtesteihez
és egy egyesített támadással fogjuk be venni a várost.

Ezen információk eddig sem volt túl nagy titokok a karakte-
rek előtt.

– Egy nagyon fontos hadi szállítmányt is várok, a csatlakozás
előtt. Amely több napja késik, és nekünk legkésőbb a két vagy
három napon belül egyesítenünk kell az erőinket, így elküldtem
néhány embert,  hogy keressék meg szekeret,  amik az  anyagot
hozzák. A négy emberből csak egyetlen egy jött vissza, az sincs
kihallgatható állapotban. Így nem tudom, hogy pontosan, mi tör-
tént. Persze, ha valamit ki tudnak ebből a szerencsétlenből húzni,
akkor  örömmel  várom,  amit  megtudtak.  De  valószínűbb  lesz,
hogy még egy különítményt  kell  elküldenem a  hadianyagtért.
Önökre gondoltam! Nem kell azonnal válaszolniuk, de legkésőbb
napkeltekor várom a választ, mert akkor másokat fogok kijelölni
a feladatra.

Ezt természetesen nem ingyen kéri,  de előtte meg kell tár-
gyalniuk a játékosoknak, hogy vállalják-e. Ha igen, akkor elég
reggel választ adniuk.

Amennyiben ki  akarják hallgatni  a  nyomorultat,  akkor egy
újabb Pszichoanalízis próbát kell tenniük. Ha sikeres, akkor csak
annyit  tudnak  meg,  hogy  délnyugati  irányba  mentek  utoljára
Klapka megbízottai, amikor megtámadták őket. Abba az irányba
mutogat szerencsétlen flótás.

Azt, hogy kik vagy mik, azt nem tudják meg. Nem kell ahhoz
próbát dobni, hogy rájöjjenek, hogy a további kérdezősködéstől
csak még jobban becsavarodna szegény fickó.

Ha úgy döntenek, hogy vállalják, akkor reggel jelentkeznek
Klapkánál, és esetleg elmondják, hogy mit tudtak meg. Bár ezt,
ha rákérdeznek, akkor maga a tábornok is megemlítette volna es-
te.

A tábornok pedig ígéretet tesz rá, hogy ha értesüléssel térnek
vissza, akkor egy kisebb, amennyiben magával a szállítmánnyal
vagy olyan információval, ami bizonyítja, hogy merre van vagy
megsemmisült, akkor egy nagyobb összeget fog nekik folyósíta-
ni.

Jelen esetben túl sok plusz felszerelést nem tud adni, de min-
denki kap egy puskát meg némi lőszert (5 fejenként), valamint a
hadrend kovácsa megélezi a kardjukat. Ez utóbbi nem jár extra
sebzés növekménnyel. Ha véletlenül úgy gondolják, hogy némi
pénzmagra szükségük lenne, akkor ez nagyon minimális összeget
át tud adni (10 forint). Persze, csak arra az esetre, ha költekezni-
ük kellene.

Ezenkívül kapnak két lovat, hogy a szekeret, illetve annak ra-
kományát el tudják vinni a táborba.

A szekér megtalálása
Neki indulnak, hogy megtalálják a szekeret. Mivel csak nagy-

jából tudják, merre keressék nem fog ártani, ha valamelyik nyo-
mozó dob egy  Tájékozódást. Amennyiben sikerül a dobás, így
nyugat felé veszik az irányt. Szerencsére az nem ellenséges terü-
let, így szabadon mozoghatnak.

Ha kell többször dobass velük Tájékozódás, illetve Nyomol-
vasás képzettséget. Az utóbbiból le kell vonni minden egyes al-
kalommal 15%-ot, mivel több, mint egy napja történt, hogy arra
haladtak, és a sok esőtől meglehetősen rosszak az utak. Bár a
nagy vizeket a felderítőknek is ki kellett kerülnie. Így valame-
lyest könnyebb lesz a felderítő csapat útját követni. Persze, eb-
ben az esetben sem lesz egyszerű.

Körülbelül  egy  napi  járóföldre  lesznek  a  tábortól,  amikor
megtalálják a felborult  szekeret.  Már éppen lemenőben a nap,
amikorra odaérnek. A látvány, ami elébük tárul a legkeményebb
katonát is megrázza. Egy Épelme-dobást kell tenniük 1/1D4 ép-
elme-veszteség ellen. Soha nem tapasztalt mészárlás. Sem embe-
ri, sem vadállat által végzett pusztítást nem láttak még a nyomo-
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zók. Gyakorlatilag lemészárolták a szerencsétleneket.  Erre egy
Tudás dobással rájöhetnek a nyomozók a területen végigpillant-
va.

Minden nyomozó dobjon egy Ötlet dobást, ha sikeres bárme-
lyik karakternek a próbája, akkor rájön, hogy csak egy részét lát-
ja a helyszínen a holttesteknek. És csak a felderítő csapattagjai
holteste van ott. Más holtakat nem lát.

Amelyik nyomozó sikeresen letette a fenti próbát, tehet egy
újabb Épelme-próbát 0/1 veszteség ellen. Miután az első, illetve
a második sokkból magukhoz térnek a nyomozók elkezdik átku-
tatni a szereket.

Egy sikeres Észrevétel-próbával az alkonyi fényben nem ta-
lálnak semmit. Mindent elvittek a támadók. Ezek után csak egy
dolgot tehetnek: elkezdik eltemetni a halottakat. Mindegyik hu-
száregyenruhát visel, és csak közelharci fegyver van náluk. Ha
volt is puska vagy más lőfegyver, azt elvitték a támadók.

Ha alaposabban vagy másnap reggel vizsgálják meg a terüle-
tet, akkor egy felezett Észrevétel dobással különös, nagy méretű
patanyomokat  találnak.  Követni  nem tudják  őket,  mert  az  eső
már elmosta a környékről a többi nyomot. Semmiféle dobással
nem tudják beazonosítani, hogy miféle élőlénytől származhatnak
a nyomok.

Mivel meglehetősen későre jár, és túlságosan messze van a
tábor, így a legbölcsebb(?), ha a nyomozók úgy döntenek, hogy
itt  töltik  az  éjszakát.  Amennyiben  nem hajlandóak  egy percet
sem vesztegetni,  és visszaindulnak, hogy utolérjék a hadtestet,
úgy a mesélőnek két lehetősége van. Megpróbálja meggyőzni a
csapatot, hogy maradjanak, mert meglehetősen besötétedett és a
rossz úton úgysem találnának vissza, vagy engedi, hogy a nyo-
mozók megpróbáljanak visszatalálni a táborba. Ebben az esetben
minden látáson alapuló dobás,  mint a Tájékozódás, Észrevétel,
Nyomolvasás, automatikusan a felére csökken, még akkor is, ha
visznek fáklyát magukkal. Ha nem, akkor az ötödére csökken a
látási viszonyok miatt.

Ha maradnak, akkor letáboroznak éjszakára. Mivel április kö-
zepe van, nem árt, ha tüzet gyújtanak. Megfelelő szárazfát keres-
senek és tüzet rakjanak. Mivel nagyon csapadékos az évszak így
a nyomozók dobjanak Természet képzettségükre, hogy megfele-
lő mennyiségű tüzelőt össze bírnak szedni. Persze, ha valakinek
eszébe jut, hogy a szekérnek a roncsait használják fel, akkor az
sem rossz, mivel az utazó alkalmatosság javíthatatlan. Ha a me-
sélő szívesebben dobatna ezért  Ötlet jellemzőre, akkor nyugod-
tan megteheti.

Akár állítanak őrséget, akár nem, nyugodtan telik az éjszaka,
semmi sem történik. Egy nyugodt éjjelt töltenek, bár a baglyok
és más éjszakai állatok hallatják a hangjukat, de más neszezésre
nem lesznek a nyomozók figyelmesek. A lovak sem nyugtalanab-
bak, mint más helyzetben lennének, ezt egy sikeres  Természet
dobással megtudhatja bármelyik nyomozó.

Visszatérés a hadtesthez
Másnap reggel gyorsított ütemben elindulnak vissza a tábor-

ba, hisz a hadtest azóta tovább vonult észak azaz Komárom felé.
Ha erőltetett menetben mennek a nyomozók, akkor egy FIZ ×5
próbát kell dobniuk óránként, majd minden órában eggyel kisebb
szorzóval kell dobniuk. Persze ez szükséget telen, ha lovon ül-
nek.

Amennyiben  elrontják  bármely,  akkor  veszítenek  egy  élet-
pontot, amelyet csak pihenéssel lehet felgyógyulni. Ha egy alá
csökkenne a szorzó, akkor ismét ötös lesz a tulajdonság szorzója,
de egy további életpontot veszít a kimerültségtől.

Estére utolérik a hadsereget, ami Almásfüzitő előtt áll meg.
Megkeresik Klapkát és jelentik, mit végeztek a felderítéssel. Tu-

domásul veszi, és miután megköszöni a munkájukat, enni aztán
aludni küldi a csapatot.

Hidat Komáromba!
Következő reggelen Klapka csapata egyesül  Görgeyével  és

megkezdik a híd javítását a Dunán. A nyomozókat is odarendelik
a hídhoz. Amennyiben nincs magasabb rangfokozatuk, akkor az
építésben kell részt venniük. Ez elsősorban Fejsze, Mechanikai
szerelés,  az  építésben,  míg  a  szállításnál  Kocsihajtás,  illetve
Természet vagy Művészet: építészet a megfelelő faanyag kivá-
lasztásánál.

Ha magasabb rangú katonák is vannak a nyomozók között,
akkor  az  építés  irányításában  kell  kivenniük  az  oroszlánrészt.
Természet vagy Művészet: építészet képzettségekre ők is dob-
hatnak, de elsődlegesen  Meggyőzés lesz az amire több esetben
kell majd gurítaniuk, hogy rendben menjen a munka.

Itt megpróbálják a császári csapatok megakadályozni a mun-
kálatokat és az áttörést.

Támadó császári erők
Ahogy készül  a  híd,  úgy az  osztrák  hadsereg  megpróbálja

megakadályozni a magyarok későbbi előretörését. Mihelyst elké-
szülnek a híddal támadnak az osztrákok. Ekkor minden nyomozó
tegyen egy Kitérés dobást. Ha sikeres, akkor a tömeges sortűz-
ben nem találtak el egyetlen karaktert sem. Aki elrontotta a do-
bást, az kap 1D6+1 sebzést.

Ha nagyon sok nyomozó sérül meg ebben a sortűzben, akkor
lehetőleg még dobass a játékosokkal a karakterük Szerencséjére.
Ezzel lefelezi a dobott sebzést (lefelé kerekítve). Persze a mesélő
úgy is dönthet, hogy még sem találta el az adott nyomozót a lö-
vedék. Amennyiben mindkét dobásra 96-00 lett az eredmény, ak-
kor a karakter balszerencséjére a golyó nyársalta, így dupla seb-
zést kap (2D6+2)!

Ekkor kell, hogy sor kerüljön az ellentámadásra. Alapesetben
annyi katona támad a nyomozókra, ahány karakter van. Ha köny-
nyíteni  akarod,  akkor  csökkentsd  a  császári  erők  számát.  Ha
azonban nehezíteni akarod a nyomozók dolgát, akkor növeld a
számukat, úgy hogy ugyanazokat a statisztikákat használod fel
ismét. A katonáknak a fegyverén 50% eséllyel lesz szurony.

OSZTRÁK KIRÁLYI KATONÁK
1 2 3 4 5 6

ERŐ 10 11 10 13 11 10
FIZ 12 10 10 12 11 10
MRT 12 13 11 14 13 13
INT 11 10 14 08 13 10
ÜGY 11 09 10 10 11 10
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AKR 10 11 13 08 11 10
ÉP 12 12 10 13 11 10
SB. 0 0 0 +1D4 0 0

Fegyverek: Öklözés/ütés 55%, sebzés 1D3 + sb.
Szablya 55%, sebzés 1D8+1 + sb.
Kovás puska 40%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás.*
Szurony 30%, sebzés 1D6 + sb, plusz nyársalás

Képzettségek: Kitérés 30%, Kocsihajtás 35%, Lopakodás 20%, Lovag-
lás 35%, Meggyőzés 20%, Rejtőzés 15%, Ugrás 30%.

Páncél: nincs.
* Bővebben a Nyomozók keretes szövegben az 1. oldalon.

A komáromi védők ekkor kitörnek a várból, és segítik a har-
colókat. Ez csak akkor lehetséges, ha az első csatát megnyerték a
nyomozók.

Ha valamelyik karakter megsérülne, akkor el kell vinniük a
körülbelül tíz kilométerre található felcserig. Ha úgy tűnik, hogy
nem  bírja  ki,  akkor  először  nekik  kell  valamelyest  ellátniuk,
hogy  szállítható  legyen.  Ehhez  egy  sikeres  Elsősegély próba
szükséges. Aztán az ápolt részéről egy FIZ × 5 dobás, hogy a ke-
zelést túléli-e, mivel a kor elsősegély módszerei közel sem olyan
higiénikusak, mint akár 50 évvel később. Ha elrontja a dobást,
akkor vérmérgezést kapott. Ha növeli akarod a nyomozó túlélési
esélyét,  akkor dobass vele  Szerencsét.  Ha sikerült, akkor csak
egy enyhébb lefolyású mérgezést kell elviselnie, aminek a Haté-
konysága 8. Amennyiben elrontotta, akkor 3D6 órán belül jelent-
keznek a tünetek, melyek, ha nem kap megfelelő kezelést, akkor
bele is halhat. Feltéve, ha nem dobja meg a Szerencsét, akkor 16-
os lesz a Hatékonyság.

Ha sikeresen legyőzték a császáriakat, ezek után azonnal el-
indulnak Ószőny felé, hogy felvegyék az ott lévő osztrák csapa-
tokkal a harcot.

Ószőnyi csata
Gyorsan összeszedik a csata után a felszerelésüket a nyomo-

zók, mivel Klapka azt az utasítást adta a seregének, hogy vonul-
janak Ószőnybe,  és  gyorsított  menetelésben át  gyalogolnak  az
alig valamivel több mint tíz kilométerre lévő falucskába.

Minden egyes kilométer megtételéhez, az első után, tegyenek
egy  FIZ × 5 próbát.  Rontás  esetén  veszítenek egy életpontot,
amelyet csak pihenéssel lehet kigyógyulni.

Amikor megérkezik a hadtest, akkor az osztrák királyi és csá-
szári csapatok „várják” Klapkáékat. Ekkor egy újabb összecsapás
veszi kezdetét Ószőnyben.

A csata hasonló lesz itt is, mint Komáromban, bár Leibler és
Montenuovo  parancsnoklása  alatt  mind  a  lovas,  mind  a  tüzér
hadtest támadásba lendül, hogy elfoglalják a területet.

Az első támadás alatt ugyancsak annyi császári gárdista tá-
mad a Klapka által vezetett nyomozókra, mint Komáromban. Bár
itt „színesítésként” legyen benne egy lovas katona is. Ez főként
akkor érdemes, ha a nyomozók között is van legalább egy huszár.
A ló harcra van idomítva, úgy hogy körönként akár egy extra tá-
madást is végre tud hajtani az ellenséges katonákkal szemben. Itt
65% az esély, hogy lesz a katonák puskáján szurony.

OSZTRÁK KIRÁLYI KATONÁK
1 2 3 4* 5 6

ERŐ 12 10 11 09 16 12
FIZ 14 14 11 10 13 13
MRT 14 12 13 11 12 15
INT 10 11 13 14 08 12
ÜGY 09 10 10 12 11 14
AKR 08 11 10 15 06 10
ÉP 14 13 12 11 13 14
SB. +1D4 0 0 0 +1D4 +1D4

Fegyverek: Öklözés/ütés 55%, sebzés 1D3 + sb.
Szablya 55%, sebzés 1D8+1 + sb.
Kovás puska 40%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás.**
Szurony 30%, sebzés 1D6 + sb, plusz nyársalás

Képzettségek: Kitérés 30%, Kocsihajtás 35%, Lopakodás 20%, Lovag-
lás 35%, Meggyőzés 20%, Rejtőzés 15%, Ugrás 30%.

Páncél: nincs.
* Ez a katona támadhat lóhátról.
** Bővebben a Nyomozók keretes szövegben az 1. oldalon.

HARCI MÉN
ERŐ 34 FIZ 15 MRT 26 AKR 10 ÜGY 10
Mozgás: 12 ÉP 21 SB. +3D6

Fegyverek: Harapás 15%, sebzés 1D10
Rúgás 20%, sebzés 1D8+sb
Lecsapás ágaskodásból 10%, sebzés 2D8+sb
Taposás 35%, sebzés 2D6+sb

Páncél: 1 pontos izom
Képzettségek: Kitérés 50%, Rejtőzés 28%.

Ha sikerül leverni a támadást, akkor észreveszik, hogy körü-
löttük öldöklő küzdelem folyik,  így legjobb,  ha megpróbálnak
behúzódni  a  faluba.  Ott  további  két  osztrák  katona  próbálja  a
nyomozók útját állni. Ha harcra kerül a sor, akkor a fenti katonák
közül válassz ki kettőt, vagy ha véletlenszerűen akarod meghatá-
rozni,  akkor dobj,  kétszer 1D6-tal.  Ha a négyes katona jön ki
eredményül, természetesen, nem fog lovon ülni.

Majdnem baráti tűz
Ha sikerül ebben a harcban a nyomozóknak győzniük, tuda-

tosul bennük, hogy meglehetősen rosszul áll a magyarok helyze-
te, mivel Liebler egyre inkább előre nyomul. És ez ellen nem te-
hetnek semmit a karakterek csak annyit, hogy elkezdenek vissza-
vonulni.

Ekkor Komáromban megszólalnak az ágyúk, amelyek össztü-
zet zúdítanak a támadó osztrák császári csapatokra. A karakterek-
nek ismét menekülniük kell. Minden helyszínen tartózkodó játé-
kos dobjon a  Kitérés képzettségére.  Ha nem sikerült,  akkor a
mesélő dobasson vele egy Szerencse próbát. Amennyiben ezt a
próbát is elrontja a játékos, akkor a karaktere 1D6 pontnyi seb-
zést. Ha a második dobásra 96 és 100 között gurított, akkor a sé-
rülés mértéke 2D6 lesz.

Ezek után már csak egyet tehetnek megpróbálnak eltisztulni
az útból, nehogy a baráti tűz áldozatai legyenek.

Ehhez három Szerencse dobásra lesz szükség. Az elsőt mó-
dosítatlanul, a másodikat +10%-kal, míg a harmadikat +20%-kal
tegyék le. Ha az elsőt rontja el bárki akkor 1D6 életpontot fog
veszíteni. A másodiknál már „csak” 1D3-at, míg a harmadiknál
1D2-t.

Amennyiben sikerül a nyomozóknak elmenekülniük, akkor a
hadsereg többi része is sikerrel vette az akadályt, és visszafoglal-
ták Ószőnyt, illetve a komáromi csapatok helyes távolságbecslés-
sel  lőtték  be  az  császári  csapatokat,  így  sikeresen  elkergették
őket onnan.

Miután a csapatok visszavonulnak, Klapka által vezetett had-
test egyesül Nagysándor és Dipold embereivel. Ezek után a tá-
bornok pihenőt rendel el, amit ki használnak a katonák és meg-
ünneplik Ószőny megmentését, illetve Komárom megtartását. A
falu előtt egy nagyobb erdőség terül el, és éjszakára letáboroz-
nak.

Egy újabb nyom
Ahogy a nyomozók kipihenik az  egész  napos  harcot,  és  a

több napon át tartó menetelést, így a mesélő engedje meg a ka-
raktereknek, hogy kirúgjanak a hámból.
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Konkrét  játékértékek  a  részegségre  nincsenek,  ezt  minden
mesélő maga döntse el, hogy modellezi-e vagy csak néhány szó-
ban,  mondatban összefoglalja  a  „kikapcsolódást”.  A falubeliek
hoznak megfelelő mennyiségű ételt és italt, hogy a katonák: – Ne
szenvedjenek semmiben hiányt, kendtek!

Ahogy mulatoznak, beszélgetnek az országos eseményekről a
nyomozók és a helyiek, egy takaros, jó karban lévő asszonyka
megemlíti, hogy a faluból eltűnt néhány ember. A többiek, főleg
a férfiak, ezt az osztrákoknak tudják be.

Ha a karakterek rá kérdeznek Julcsa nénitől – bár majdnem
mindenki néninek szólítja,  a nő alig töltötte be a negyvenet –,
hogy mi történt. Ehhez egy sikeres Meggyőzés dobás kell. Alap-
esetben +10%-ot adhatnak a dobáshoz, amennyiben sikerült ko-
rábban megkínálni  borral,  akkor ehhez a próba képzettségéhez
20% adható.

Ha sikeres a dobás, akkor a nő elmondja, hogy néhány nappal
korábban látott néhány kilométerre a falutól osztrák katonákat,
akik több, meglehetősen furcsa öltözetű férfit kísértek. Mindany-
nyian folyás irányba mentek, tehát Tata felé.

Amennyiben nem sikerül, akkor a többi falusi kineveti, hogy
már megint bolondgombát evett Julcsa.  Ekkor a nő megmaka-
csolja magát, és nem mond semmit. Csak később, négyszemközt
lehet kivallatni, ám ahhoz két sikeres Meggyőzés dobás szüksé-

ges.  Ha  bort  is  kap  a  hölgy,  akkor  a  második  dobásnál  egy
+10%-os módosítás érvényesül.

Illetve, ha letesznek egy harmadik Meggyőzés próbát, akkor
megtudják, hogy a falu környékén több ismeretlen, nagyméretű
lábnyomot is látott, amiket még annak előtte soha.

Több értesülést szerezni
Persze nem biztos, hogy a nyomozók hisznek a „falu bolond-

jának”, éppen ezért szeretnének biztosra menni és a környékbeli
tanyákon is körbekérdezősködnek. Ehhez legalább két, de inkább
Meggyőzés próba szükséges karakterekként. Ezt a dobást a nyo-
mozók külön is megtehetik nem kell minden egyes tanyára külön
bemenniük mindannyiuknak.

Amennyiben valamelyik karakter sikeresen letesz, akkor biz-
tosabb pontot tudnak behatározni egy sikeres  Tájékozódás do-
bás után. Valahol a Duna-parthoz közel, Almásfüzitő felé.

A kérdezősködés során több érdekes alakkal találkozhatnak a
karakterek. Mint például, Pista bácsi, aki látott egy sétáló fát, de
ezt csak akkor hajlandó elárulni, ha a nyomozók legalább felezett
Meggyőzés dobnak. Ha nem dobják meg, akkor csak furcsa dol-
gokról és emberekről beszél az öreg.

Aztán, ugyancsak felezett Meggyőzés dobás esetén találkoz-
nak Ferivel, aki megjárta a napóleoni háborút, és harcolt benne.
Egy újabb  Meggyőzés dobással,  azt  is  kideríthetik az  öregről,
hogy igazából mind a két oldalon fel vette a harcot. Attól függő-
en,  hol  fizettek többet.  Az igazán értékes  információ pedig az
lesz tőle, hogy több „labancot” látott kelet felé, a Duna irányába
menni, megkötözött parasztokkal.

Nyomok követése
Ha nem beszéltek a nővel (vagy bárki mással a környékről),

akkor  az  éjszaka  folyamán,  amikor  már  mindenki  alszik,  az
egyik nyomozónak nagyon kell vizelnie, és távolabb megy a csa-
pattól.

A tábortűz gyenge fényénél érdekes nyomokat lát meg. Ha
szükséges, akkor egy Észrevétel dobással (–20% a látási viszo-
nyok miatt) ezt megteheti. Ha nem beszéltek a falubeliekkel, ak-
kor ne dobass csak, ha közelebbről meg akarja vizsgálni a nyo-
mokat.

Ha a nyomozók másnap megkeresik a nyomokat, ehhez egy
sikeres  Tájékozódás dobás kell. Amennyiben beszéltek Julcsá-
val, akkor a próbához 10% adható.

Nem sokára rátalálnak a kérdéses lábnyomokra, amelyek az
erdőbe vezetnek. Amennyiben jelentik Klapkának a dolgot, ak-
kor megkéri őket, hogy járjanak már a dolgok után, mert szeretne

6

Realisztikusabb ágyútűz

 háború mocskos és kegyetlen. Éppen ezért, ha a mesélő
úgy dönt, hogy próbára teszi a karaktereket, akkor az aláb-

bi táblázatból választhat vagy határozhatja meg véletlenszerűen
az  eredményt.  Bár  erősen  javallott,  hogy egynél  többször  ne
használd.

A

   Minden karakternek dobj 1D100-al. Ha 25-öt vagy kevesebbet
dobtál, akkor az alábbi táblázatból tudd meg, mi történt.

Dobj 1D20-al
1 Egy közeli katonát eltalált egy repesz, a JK veszít 1/1D3 ÉPE-t.
2 Egy közelben lévő katonának a fejét leüti egy ágyú golyó, a
JK veszít 1/1D4 ÉPE-t.
3 Belelép egy gyomránál sebesült katonába, mire az felkiált, a
JK veszít 1/1D4 ÉPE-t.
4 Eltalálja egy srapnel, szenved 1D6 életpontot.
5 A közelben tüzérségi robbanás, 2D6 sebesülés és 1/1D3 ÉPE-t.
6 Leteríti  egy repülő  kar  vagy láb.  Veszít  1D3  életpontot  és
1/1D6 ÉPE-t, és dobni kell egy második csapásra.
7 A JK-t Eltalálja egy srapnel. Szenved 1D6 sebzést és veszít
1/1D3 Épelme-pontot, mikor felfedezi a vérrel terített testét va-
lakinek az állkapcsa a sérült karjában van.
8 Súlyos lábsérülést szenved, 1D6 életpont és 0/1 ÉPE-veszte-
ség, valamint második csapás.
9 Leütötte a lábáról egy közeli robbanás, dobj második csapást.
10 Közvetlen tüzérségi tűz, 10D6-os sérülés.
11 Látja, hogy egy bajtársa tántorog körbe, miközben a fél arca
hiányzik, a JK veszít 1/1D6 ÉPE-t.
12 Egy komoly fejsérülést lát, a JK veszít 1/1D6 ÉPE-t.
13 Egy félbe szakított férfi lát, a JK veszít 1/1D4 ÉPE-t.
14 Szétfröccsenő por,  vér  és  nyálkás  belsőségek,  a  JK veszít
1/1D6 ÉPE-t.
15 Egy láb nélküli ember fekszik előtte, a JK veszít 1/1D3 ÉPE-t.
16 Srapnel találja el a JK-t, veszít 1D6 életpontot.
17 Lát egy embert, akit a légnyomás hat méterre repítette el, a
JK veszít 1/1D3 ÉPE-t.
18 Egy fej nélküli test hull az útjába, a JK veszít 1/1D3 ÉPE-t.
19 Egy katona tántorog, majd vért hányt, a JK veszít 1/1D2 ÉPE-t.
20 Srapnel találja el, veszít 1D6 életpontot.
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pontot tenni a szekér-ügy végére. A korábban kialkudott jutalmat
fogják megkapni a karakterek.

Furcsa tisztás
Ha úgy döntenek, hogy követik sárban lévő patára emlékezte-

tő  alakzatokat,  akkor  két  sikeres  Nyomolvasás dobás  kell.
Amennyiben a szekérnél lévő sikerült felfedezniük, akkor a do-
básra +10% jár.

Alig két órányi járás után egy meglehetősen lápos erdő köze-
pén találnak egy viszonylag apró tisztást. A közepén egy kőből
készült oltárral.

Az oltár úgy néz ki, mintha két menhirre egy harmadikat tet-
tek volna, és lefestették volna barna festékkel. Bár a színe inkább
rozsdás barnára emlékeztet.

Ha a nyomozók közelebbről megvizsgálják, ehhez egy sike-
res  Észrevétel dobás kell.  Rájönnek,  hogy nem festék, hanem
vér. Egy  Orvoslás vagy  Biológia dobással arra is rájöhetnek a
nyomozók, hogy nem csak állati, hanem emberi vér is keveredett
a kőlapon.

Persze, ha a karaktereknek lehetőségük van elvégezni a Ben-
zidin tesztet, akkor világosan megállapíthatják, hogy a kőlapon
valóban vér van, és nem festék.

Ehhez  egy  Kémia próba szükséges,  és  egy adag benzidin.
Amennyiben a karakter legalább 25%-os képzettséggel rendelke-
zik, akkor nincs szükség dobásra.

Persze nem biztos, hogy ott a helyszínen ezt el tudják végez-
ni, esetlegesen vissza kell menniük a táborba, és ott kell az azo-
nosítást megcsinálniuk.

Teljesen mindegy, hogy visszamennek-e a táborba vagy ott
végzik el, feltéve, ha elvégzik, egy biztos, jó helyen járnak. Ha
kell, akkor egy Ötlet dobással erősítsd meg a játékosokat az el-
méletükben.

Éjjeli látogatók

Erősítés
A karakterek a megfelelő helyet találták meg, ahol bizonyos

időközönként szentségtelen szertartásokat hajtanak végre. Mivel
nem tudják, hogy pontosan mivel állnak szemben többféle dolgot
tehetnek.

Először visszamehetnek, hogy szóljanak Klapkának, mit ta-
láltak.  Miután elmondták a tábornok azt  mondja,  hogy akadá-
lyozzák meg a további  ártatlan magyar  vérontást.  Ha erősítést
kérnek,  akkor ahhoz egy ötödölt  Meggyőzés dobás szükséges,
hogy néhány embert  kapjanak.  Amennyiben megdobják, akkor
kapnak három újoncot. Mindegyik tulajdonsága átlagos, a harci
képzettségeik pedig legfeljebb 5%-kal  lesz  magasabb,  mint  az
alapérték.

Ha elrontják, akkor Klapka széttárja a karját és csak annyit
mond fel kell készülnie a Buda elleni ostromra.

Ha több pénzt kérnek, akkor Klapka közli, hogy meglehető-
sen jól megfizette őket, de még kiutaltat nekik néhány forintot.

Ha nem kérnek semmit, csak jelentenek, akkor Klapka bizto-
sítja őket a támogatásáról, de jelenleg Buda bevételére kell ké-
szülnie.  Amennyiben szükséges,  akkor  felfrissítik  a  nyomozók
felszerelést, lőszert és néhány forintot ad nekik, de ez minden,
amit tud értük tenni.

Ezenkívül  közli  velük,  hogy mindannyiukat  visszavárja,  és
bízik benne, hogy a csapat utoléri a sereget. Ezek után már csak
annyit tehetnek, hogy elintézik az ügyet.

A tisztáson
Amikor a karakterek visszaérkeznek a helyszínre vagy elve

ott maradnak. Először azt kell eldönteniük, mit tesznek. Legoko-
sabb, ha keresnek egy megfelelő búvóhelyet és ott húzzák meg
magukat. Ehhez egy sikeres Rejtőzés vagy Elrejtés próba szük-
séges.

Ahogy elhelyezkedtek, ehhez lásd a térképet a 12. oldalon,
nem tehetnek mást, mint várnak.

Mivel  csak  a  következő  éjszaka  akar  Hans  Schredder  egy
újabb idézés rituálét végre hajtani, amivel már magát Shub-Nig-
gurath-ot akarja magához szólítani, és rászabadítani Magyaror-
szágra, amivel azonnal véget is érne a szabadságharc.

Ezt persze legfeljebb csak sejtik a nyomozók. Azt azonban
bizonyosan tudják, hogy nem jó vége lesz, ha néhány „labanc”,
ahogy Feri bátyja nevezte, itt garázdálkodik Magyarföldön.

Nem tehetnek mást, mint várnak. A tűzgyújtás nem feltétlenül
biztos, hogy jó ötlet, mert akkor a Schredder által megidézett fe-
kete fattyú meghívásnak érzi, hogy szétnézzen a rituálé tisztásán.
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Nagy célpont

 fekete fattyú legalább 4 méter magasra nyúlik, így megle-
hetősen  jó  célpontot  nyújt  a  karaktereknek.  Mivel  30-as

MRT vagy afelett minden 10 pont után +5% támadót kapnak a
nyomozók. Így a fekete fattyú ellen +5%-nyival emelkedik a tá-
madójuk.

A

   Ezt a mesélő ne csak a távolsági támadásnál, hanem a közel-
harci támadásnál is hozzáadható a megfelelő harci képzettség-
hez.
   Ez már csak azért is jó ötlet, mert így a lóról való támadás is
megkapja  a  bónuszt,  és  egy  lovasrohammal  nagyobb  sebzést
tud, tudnak a karakterek okozni, még a láthatósági módosítók el-
lenére is. Bár maga az 5% nem sok, de a nyomozók esélye lega-
lább némiképpen növekszik valamelyest.
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Ebben az esetben egy nappal hamarabb kell megküzdeniük az
osztrák  kultista  által  megidézett  szörnyeteggel.  Ez  bizonyos
szempontból  jó,  hiszen  a  legütőképesebb  védelmét  ekkora  el-
pusztították, persze nem biztos, hogy a nyomozók ugyanolyan ál-
lapotban lesznek, hogy felvegyék a harcot a kultistákkal.

Amennyiben valamilyen oknál fogva mégis összecsapnak a
fekete  fattyúval,  akkor  nem sok eszköz áll  a  rendelkezésükre,
hogy elpusztítsák. Ellenben a szörnynek,  mivel  rendelkezik az
ERŐ-szívás képességgel, amivel, ha sikerül bármelyik nyomozót
megragadnia 1D3 pontnyi ERŐ-t szív ki az áldozatból, aki nem
képes semmit sem tenni a támadás ellen, mindössze csak ordít és
vonaglik a fájdalomtól.

FEKETE FATTYÚ, Shub-Niggurath fia
ERŐ 46 FIZ 15 MRT 43 INT 10 AKR 19
ÜGY 10 MOZGÁS: 8 ÉP 29 SB. +5D6
Fegyverek: Csáp 80%, sebzés sb + ERŐ-szívás

Eltaposás 40%, sebzés 2D6+sb
Páncél: A fekete fattyú nem evilági matériából áll, ezért minden sikeres

tűzfegyver-támadás csak 1 pont sebzést okoz neki (nyársalás esetén 2
pontot). A közelharci fegyverek sebzése normális; a hőt, ütőerőt, ma-
rást vagy mérget alkalmazó támadások hatástalanok.

Varázslatok: Fekete fattyú idézése, Kapcsolat fekete fattyúval, Kapcso-
lat Shub-Niggurath-tal, Shub-Niggurath hívása, Vúr jel

Képzettségek: Lopakodás 60%, Rejtőzés a fák között 80%.
Épelme-veszteség: 1D3/1D10 ÉPE-pontot veszít, aki fekete fattyút lát.

Akár  milyen  körülmények  között  veszik  fel  a  harcot  a
szörnnyel és/vagy a kultistákkal a tábortűz miatt a távolsági tá-
madások  és  a  szemmel  való  érzékelésre  mindössze  20%-kal
csökken. Persze, ha a karakterek nagy tüzet raknak (például mág-
lyát), akkor csak 10% lesz a csökkenés.

Ha azonban inkább a fagyoskodást választják, akkor egy FIZ
×5 próbát kérjen a mesélő a játékosoktól, mivel hiába vagyunk
április végén, azért még hűvösek az éjszakák és a honvéd ruházat
meglehetősen vékony. Ha ég a tűz erre természetesen nem lesz
szükség. Más esemény nem történik mint, hogy a baglyokat és
más éjszakai lényeket hangját, neszezését hallgatják.

A rituálé éjszakája
Alapesetben csak egyetlen éjszakát és egy nappalt kell várni-

uk, hogy megérkezzen Hans Schredder hat csatlósával és három
magyar fogollyal, akiket felakar áldozni, hogy Shub-Niggurath-
ot meg tudja idézni ebbe a világba.

Mivel nem számít rendkívüli eseményre, hiába foglalták visz-
sza a Komáromot a magyarok, úgy gondolja, viszonylag védett
részen van. Ez persze csak akkor igaz, ha előző éjszaka a nyomo-
zók nem „szólították” magukhoz a Schredder által megidézett fe-
kete fattyút.

Ha már előző éjjel megtörtént az összecsapás a fattyúval, és
valamilyen  úton  sikerült  legyőzni,  vagy  elmenekülni,  bújni  a
lény elől, akkor Schredder őröket állít. Három kultista vigyázza,
hogy zavartalan legyen a rituálé. Mivel újhold van, így meglehe-
tősen nagy máglyát raknak, mielőtt hozzá kezdenének a tényle-
ges varázsláshoz.

Hans Schredder számára a három kultista kiállása sem jelent
sokat, mindössze annyit, hogy ha véletlenül nem sikerülne a ri-
tuálé,  akkor reggel  fáradtabban fog ébredni.  (Játéktechnikailag
hárommal több MP-t kell elköltenie.)

Ha jelen van a fekete fattyú, akkor +10% jár Schredder idé-
zés próbájához. Mivel fel van szentelve az oltár így az alapeset-
ben 20%-ot. A megidézett fekete fattyú további 10%-ot, és ő ma-
ga elkölt 17 pontnyi mágiát, ha őrséget kellett állítania. Ha nem,
akkor csak 14-et, mivel a fennmaradó 6-ot a kultistái adják. Az
összes így 50%-os eséllyel próbálja a világunkba szólítani. Tehát

eléggé nagy a valószínűsége, hogy sikerül neki, miután feláldoz-
za a három ártatlan magyar foglyot.

Maga a rituálé 50 percig tart.  Ha a nyomozók nem várják
meg,  hanem  megtámadják  számíthatnak  arra,  hogy  most  kell
majd össze csapniuk a fekete fattyúval.

Amennyiben már harcoltak ellene, akkor egyetlen életpontot
sem gyógyított magán, így talán esélyük lesz ellene. Persze attól
függően, mennyire sérültek a nyomozók.

A legjobb ötlet, ha először magát Hans Schreddert próbálják
kivonni forgalomból. Egy pontos célzás egy puskából, és már is
könnyebben lesznek, mivel ő az egyetlen, aki ismeri az istennő
Shub-Niggurath idézésének rituáléját.

Bár ahhoz, hogy lelőjék egy sikeres támadás próba szüksé-
ges. A mesélő gondoskodjon arról, hogy lehetőleg ne legyen tisz-
ta rálátás a kultistavezérre. Vadul táncolnak, dobolnak, miközben
azt skandálják: – Iä! Iä! Shub-Niggurath! Erdők Fekete Kecské-
je, ezer ivadékkal!

Esetlegesen lövés előtt az orvlövész nyomozónak Lopakodás
és/vagy Rejtőzés képzettségeket kelljen használnia, hogy megfe-
lelőbb pozícióba kerüljön. Ha van őrség állítva, akkor ellenpró-
bát kell dobnia a nyomozónak az őrszemek felezett  Észrevétel
képzettsége ellen. Aki kisebbet dob, annak a sikere érvényesül.
Persze a mesélő egyszerűen dobathat a játékossal a fentebb leírt
képzettségek alapján, és ha sikeres, akkor az őr, őrök nem vették
észre.

Mindent  egybevetve,  ha  a  játékosok  valamilyen  jó  ötlettel
szolgálnak, akkor hagyd őket, próbálják meg! Ez a vég kifejlett
és nemcsak a saját életük, hanem Magyarországé és az egész sza-
badságharcé ezen az akción múlhat!

Kultisták
Elkötelezett,  vak  segítői  Schreddernek,  akik  nem  rettenek

vissza semmitől.

OSZTRÁK KULTISTÁK
1 2 3 4 5 6

ERŐ 10 11 12 10 9 11
FIZ 11 10 10 12 10 9
MRT 13 12 11 14 13 12
INT 12 13 10 11 11 12
ÜGY 10 11 12 11 10 9
AKR 11 11 10 13 9 11
ÉP 12 11 11 13 12 11
SB. 0 0 0 0 0 0

Fegyverek: Öklözés/ütés 50%, sebzés 1D3 + sb.
Kovás pisztoly 40%, sebzés 1D6+1, plusz nyársalás.
Szablya 45%, sebzés 1D8+1 + sb.

Fontosabb  képzettségek: Kitérés  25%,  Észrevétel  36%,  Kocsihajtás
30%, Lovaglás 30%.
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Névtelen kultuszok

ans Schreddernél egy speciálisan csonkított Fekete könyv
van. Minden pontosan benne van, így a teljes tudást adja,

ám bizonyos varázslatok hiányoznak belőle és a hozzájuk tarto-
zó információk is. A könyvben található varázslatok pedig min-
degyike át lett nevezve. Az elnevezés után zárójelben található
az alapkönyves neve.

H

   Fekete Könyv: német nyelvű, tanulmányozás és megértés ide-
je: 52 hét, Épelme-veszteség: 1D8/2D8, Cthulhu-mítosz +12%,
varázslatszorzó ×3, varázslatok: Az erdő istennőjének szólítása
(Shub-Niggurath  hívás/elűzés),  Parancsolás  a  fáknak  (Fekete
fattyú  idézés/béklyózás),  Közeledő  fivér  (Kapcsolat  ghullal),
Éteri  ördög hívása (Kapcsolat  mi-góval),  Újjáélesztés  (Feltá-
masztás).
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Páncél: nincs.

Ha szükséges, akkor növelheted a kultisták számát, ám ne le-
gyen több, mint a fentebb leírt másfélszerese.

Hans Schredder
Hans Schredder egy megátalkodott gonosztevő. Lehet, hogy

„hivatalosan” a tudásvágy vezérli,  ám valójában,  mint  minden
megalomániás őrültet a hatalom, a még nagyobb hatalom meg-
szerzése. Valamint hiszi azt, hogy a tudásával sikerül megakadá-
lyozni és elsöpörni a magyar szabadságharcot. Amiért a császár
majd kitünteti.

Amennyiben erősebb ellenfelet akarsz a nyomozók ellen fel-
vonultatni, akkor adj a varázslataihoz az oltalom a húsnak bűbájt
és 2D6 pontnyi páncélzata lesz. Persze ekkor az AKR-je 20-as
értékű.

HANS SCHREDDER, az őrült 50 éves kultista
ERŐ 12 FIZ 12 MRT 14 INT 13 AKR 18
ÜGY 11 MGJ 10 MŰV 17 ÉPE 0 ÉP 13
Sebzésbónusz: +1D4
Fegyverek: Öklözés/ütés 53%, sebzés 1D3 + sb.

Rituális tőr 50%, sebzés 1D4+2 + sb., plusz nyársalás.
Kovás pisztoly 60%, sebzés 1D6+1, plusz nyársalás.
Szablya 40%, sebzés 1D8+1 + sb.

Képzettségek: Biológia 30%, Csillagászat 40%, Cthulhu-mítosz 40%,
Elsősegély 20%, Észrevétel 30%, Fizika 15%, Geológia 12%, Gyógy-
szertan 11%, Hitelképesség 55%, Jog 20%, Kémia 30%, Kocsihajtás
25%, Könyvtárhasználat  50%, Lovaglás  40%, Magyarázkodás 80%,
Okkult  60%,  Orvoslás  40%,  Pszichológia  15%,  Tájékozódás  15%,
Történelem 15%.

Varázslatok: Fekete fattyú idézése/béklyózása, Feltámasztás, Kapcsolat
fekete  fattyúval,  Kapcsolat  ghullal,  Kapcsolat  Shub-Niggurath-tal,
Shub-Niggurath hívása.

Páncél: nincs.
Felszerelés: rituális eszközök, Unausprechlichen kulten (Névtelen kul-

tuszok) csonkított, speciális változata*. 
* Bővebben, lásd a Névtelen kultuszok keretes szöveget, fentebb.

A nyomozóknak rendkívül nehéz lesz a helyzetük, ha nem
tudják időben elintézni a kultistákat. Persze a legtöbb gondot a
fekete fattyú fogja jelenteni,  mivel gyakorlatilag elpusztíthatat-
lan. Lovas támadást is intézhetnek ellene, ha van olyan bátor va-
lamelyik karakter, aki megmeri támadni a szörnyet.

Ha sikerül valamilyen módon megakadályozni a rituálét, ak-
kor legfeljebb azzal a tudattal halnak meg a nyomozók, hogy si-
került  elhárítani  egy sokkal  nagyobb veszélyt  az  ország ellen,
mint a királyi és császári csapatokkal való harc.

Opcionális találkozás: Lótolvajok
mennyiben kicsit leülne a kaland és fel akarod dobni, akkor
a következő jelenettel akciódúsabbá teheted a történéseket.

A csapat megpróbál elfogni egy rakat lótolvajt.
A

Valamelyik  éjszakai  pihenőjük  alatt  minden játékos tegyen
egy Hallgatózás dobást. Amennyiben sikeres, akkor valami gya-
nús lesz a sikert dobott karaktereknek. Érdemes lesz utána nézni,
mert akár jót is tehetnek Klapkának és az egész hadtestnek.

Ahogy „körbeszimatolnak” kiszúrják, hogy a tábor szélén né-
hány gyanús alak a lovak karámja körül sürgölődik. Ahhoz, hogy
a  közelükbe  férkőznek  egy  sikeres  Lopakodás dobásra  lesz
szükség minden egyes karaktertől.

Ha sikeresen megközelítették a kérdéses területet, akkor tisz-
tán és világosan látszik, hogy néhány alak megpróbál lovat ellop-
ni a hadtesttől.

Jelen helyzetben több mindent tehetnek a karakterek:
• Riadóztatják a tábort, miközben megtámadják a tolvajokat.

• Vissza lopakodnak, és riadóztatják az őrséget. Ez utóbbi idő-
be kerül, és lehetséges, hogy közben meglépnek a tolvajok.
(Ennek a megállapításához egy Tudás dobás kell.)

• Megpróbálják követni a tolvajokat. Ehhez több sikeres Lopa-
kodás, Észrevétel vagy Hallgatózás és Lovaglás dobás kell,
hogy észrevétlenül tudják a bűnözőket követni. Amennyiben
sikerül, akkor rájönnek, hogy egy nagyobb csapathoz igye-
keztek, akik a bandájuk.

Bármelyik esetben megtámadják a lótolvajokat, akkor hasz-
náld a 2–3. oldalon található betyárok értékeit. Azzal a különb-
séggel, hogy, ha a katonai tábornál támadnak rájuk, akkor csak
négyen lesznek, míg a csapat búvóhelyén már tizenketten. Ehhez
egyszerűen duplázd meg a betyárokat és egy értéket használj két-
szer!

Opcionális találkozás: Nyomozás
Komáromban

zen jelenet,  egy kicsit  igyekszik kiterjeszteni  a kalandban
elérhető lehetőségeket. Amennyiben a csapat inkább a klasz-

szikusabb, nyomozós történeteket kedveli. Illetve, a mesélő se-
gítségére lehet  abban, hogy a folyamatos csatározás közepette,
némi pihenőt iktasson be, és ne állandóan a vér folyon.

E

Maga a találkozás Komárom bevétele után játszódik. A nyo-
mozók bemennek a városba, hogy egy kicsit pihenjenek. Ha van
ötletük, mi támadhatta meg a konvojt, akkor a komáromi könyv-
tárba tehetnek egy látogatást. Ha bámelyik karakter sikeresen le
tesz Könyvtárhasználat dobást, akkor találnak egy néhány nap-
pal korábbi újságot, melyben egy nagyon rövid cikk foglalkozik
azzal, hogy a szabadságharc vérzavataros idejében is vannak fur-
csa, megmagyarázhatatlan eltűnések. Ezek főként Komáromból
és a néhány kilométerre lévő Ószőnyben történtek. Bár Ács falu-
ból is érkeztek olyan hírek, hogy nyomtalanul tüntek el helyiek.

Ha a karakterek úgy döntenek, hogy jobban utána néznek a
dolgoknak, akkor egy felezett  Könyvtárhasználat próbával ta-
lálnak  egy  aprócska  cikket,  amelyben  az  újságíró  azt  fejtegti,
hogy a várostól keletre található, Dunaparti erdőben a favágók
furcsa, hatalmas nyomokat találtak, melyre nincs magyarázat.

Ha személyesen is igyekszenek a dolgok után járni, akkor két
sikeres  Meggyőzés dobással,  és  legalább  kétszer  kettő  órányi
utánajárással  megtudhatják,  azt  amit  könyvtárban  egyetlen  óra
alatt, de itt alkalom adódik a szerepjátékra.

Az eltűnt emberekről egy helyi kereskedőtől szereznek tudo-
mást, aki folyton járja a környéket. Átlagos testalkatú, némileg
módos, és ahhoz képest, hogy kereskedő viszonylag becsületes.
Egyetlen igazi hibája van, szeret történeteket mesélni, még akkor
is, ha nem vele estek meg. Persze úgy adja elő őket, mintha az
eseményeket ő élte volna át. A fickót Grünwald Sámuelnek hív-
ják.

A hatalmas lábnyomokról, pedig egy igen szűkszavú, és kissé
morozús drótostóttól tudhatnak többet. Ő maga nem látta, de be-
szélt olyan favágókkal, akik látták a hatalmas, patás lábakat. Ha
bármelyik nyomozó letesz egy sikeres Ötlet dobást, akkor rájön-
nek, hogy hasonlítanak azokra a nyomokra, melyeket ők is láttak
korábban. Feltéve, ha kiszúrták a kocsi romjai körül.

Befejezés
a sikerült valamilyen úton-módon megakadályozni Schred-
der rituáléját  és leszerelték vagy más eszközzel ártalmat-

lanná tették a kultistákat, illetve megölték a fekete fattyat, akkor
igazán sikeres akciónak a részesei lehettek.

H
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Minden túlélő kap 1D6 Épelme-pontot, amiért sikerült meg-
akadályozni a rítust.

Ha sikerült elfogni vagy máshogyan ártalmatlanná tenni Hans
Schreddert, akkor további 1 Épelme-pont a nyomozók jutalma.

Amennyiben valamilyen csoda folytán megölték volna a fe-
kete fattyút, akkor a túlélők további 1D10 Épelme-pontot a hősi-
es tettért.

További kalandok
A mesélő úgy is dönthet, hogy valójában itt nincs vége a ka-

landnak. Sőt! Akár egy mini kampányt is lemesélhet a szabad-
ságharcbeli  Magyarországon.  Ehhez  persze  némi történelmi  és
földrajzi kutatást kell végeznie.

Lehet, hogy lesz olyan mesélő, aki jelen kalandot egy hosz-
szabb kampány egyik elemeként kívánja előadni a játékosainak.
Neki egy kicsit „visszább” kell indulnia az időben. Lehetséges,
hogy a március 15-i eseményekbe olyan dolgok, lények is foly-
tak, amelyeket nem említenek sehol a  történelem könyvekben.
Talán pont azért, mert a nyomozók időben beavatkoztak.

Amennyiben kicsit túlpörgeti a mesélő a történeseket, akkor a
végkifejlet lehet, majd a Világosi fegyverletétel, amelyben nem
csak az egyesített osztrák és orosz csapatok, hanem egy nagyobb
és nem éppen evilági lény is beleavatkozhat. Mivel Nyarlathotep
inkább folyik bele a halandók dolgaiba, így nem kizárt, ő áll bi-
zonyos események mögött.

Példakarakterek
mennyiben csak egyedülálló kalandként szeretnék a játéko-
sok lejátszani vagy nem szeretnék, hogy a kedvenc karakte-

rük értelmetlenül haljon vagy őrüljön meg. Esetleg nem a megfe-
lelő érában kalandoznak, akkor az alábbi hat példanyomozóból
választhatnak a játékosok.

A

SIMORJAI KÁROLY, 25 éves alacsony rangú huszártiszt
ERŐ 12 FIZ 11 MRT 15 INT 12 AKR 10
ÜGY 14 MGJ 13 MŰV 13 ÉPE 50 ÉP 13
Ötlet 60% Szerencse 50% Tudás 65%
Sebzésbónusz: +1D4.
Fegyver: Öklözés/ütés 50%, sebzés 1D3 plusz sb.

Huszárszablya 60%, sebzés 1D8+1 plusz sb.
Kovás puska 40%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás
Szurony 25%, sebzés 1D6 + sb, plusz nyársalás
Kovás pisztoly 35%

Képzettségek: Elrejtés 50%, Elsősegély 65%, Hallgatózás 85%, Hitel-
képesség 25%, Lopakodás 45%, Lovaglás 40%, Kitérés 28%, Mászás
65%,  Rejtőzés  40%,  Tájékozódás  25%,  Történelem 35%,  Tüzérség
20%.

Nyelvi képzettségek: Magyar 65%.
Felszerelés: Szolgálati szabályzat, 10 lövésre elegendő lőpor és lőszer a
fegyverhez, huszáregyenruha, személyes ingóságok.
Mindenki katona volt a családjában, így egyenesen következett az, hogy
ő is a fegyveres szolgálatot választja. Kisnemesi családból származik, és
a haza védelmére mindig is első volt a számára, mint, ahogy az ősei szá-
mára is. Jobb híján először a császári hadseregbe vonult be, ahol meg-
kapta mind azt a képzést, amelyet a katonai iskolában nem tanítottak.
Hűen szolgálta a császárt, de ez közel sem elégített ki, mivel valahogy
nem  érezte,  hogy  szolgálná  Magyarország  érdekeit  azzal,  hogy  egy
Habsburg uralkodót segít.  Aztán ’48 március közepén fellázadt az or-
szág.  Két nappal korábban Bécs,  Sőt egész Európa forrongott.  Tudta,
mit  kell  tennie!  Azonnal  csatlakozott  a  Kossuth-féle  honvédsereghez.
Bár  édesapja  óvta  tőle,  hogy  meggondolatlanságot  tegyen.  Jelenlegi
rangját és beosztását elsősorban a munkájának és nem a családi hátteré-
nek köszönheti.

Alapvetően nyugodt és kiegyensúlyozott, legalábbis harcban. Ponto-
san tudja, mit és hogyan akar elérni. Ha sikerül rávenni a körülötte lévő-
ket,  akkor sikerült  kamatoztatnia  az iskolában elsajátított  ismereteket.

Harcon kívül, mint a legtöbb korabeli fiatal, egy lánglelkű ifjú, aki tenni
akar és tud a magyar szabadságért. Valamint nem veti meg a jó italokat
és a csinos menyecskéket.

VÁRADI ERZSÉBET, 19 éves csinos ápolónő
ERŐ 09 FIZ 12 MRT 10 INT 14 AKR 13
ÜGY 15 MGJ 16 MŰV 11 ÉPE 65 ÉP 11
Ötlet 70% Szerencse 65% Tudás 55%
Sebzésbónusz: Nincs.
Fegyver: Öklözés/ütés 55%, sebzés 1D3 plusz sb.

Kés 25%, sebzés 1D6 plusz sb.
Kovás puska 30%

Képzettségek: Biológia 22%, Elsősegély 80%, Észrevétel 40%, Gyógy-
szertan 29%, Hallgatózás 40%, Hitelképesség 24%, Kitérés 35%, Lo-
pakodás 30%, Lovaglás 30%, Magyarázkodás 20%, Meggyőzés 65%,
Művészet: zongora 15%, Orvoslás 30%, Pszichológia 40%, Rejtőzés
30%, Természet 25%.

Nyelvi képzettségek: Magyar 55%.
Felszerelés: Nagyobb mennyiségű kötszer, enyhe fájdalomcsillapító (3
adag), ápolónői egyenruha, személyes ingóság.
Kossuth Lajos felkérte a húgát, hogy hozzon létre egy ápolónői szolgá-
latot, amelyre azonnal jelentkezett. Nemcsak azért, mert állt be, mert a
hazának szüksége van minden dolgos kézre, és van némi előképzettsége
sebek ellátásban,  illetve  betegek  ápolásában.  Hanem azért  is,  mert  a
bátyja meglehetősen jó barátságban van az itallal és a kártyával. Ennek
az lett a vége, hogy jelen pillanatban nem tudna férjhez menni, mivel
gyakorlatilag nincs hozománya, amivel házasodhatna.

Tisztában van vele, hogy nagyon csinos, de ennek ellenére nem dől
be csak úgy a férfiak szép szavainak. Meglehetősen tevékeny gyermek-
kor áll mögötte, mivel a szülei nem tiltottak neki inkább fiús dolgokat
csinált. Éppen ezért meg van a magához való esze, és nem adja magát
csak úgy.  Elsősorban a feladatára összpontosít,  mert  szüksége van az
ígért földre és pénzre, amit a munkájáért kap.

GRÓF KEGLOVICH ELEMÉR, 23 éves forrófejű nemes
ERŐ 13 FIZ 13 MRT 13 INT 12 AKR 11
ÜGY 12 MGJ 14 MŰV 12 ÉPE 55 ÉP 13
Ötlet 60% Szerencse 55% Tudás 60%
Sebzésbónusz: +1D4.
Fegyver: Öklözés/ütés 80%, sebzés 1D3 plusz sb.

Huszárszablya 76%, sebzés 1D8+1 plusz sb.
Kovás puska 65%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás
Szurony 25%, sebzés 1D6 + sb, plusz nyársalás
Kovás pisztoly 40%, sebzés 1D6+1, plusz nyársalás

Képzettségek: Alkudozás 25%, Hitelképesség 64%, Kitérés 49%, Lo-
vaglás 70%, Magyarázkodás 35%, Meggyőzés 40%, Okkult 15%, Tá-
jékozódás 25%.

Nyelvi képzettségek: Magyar 60%, Német 10%.
Felszerelés: Egy üveg német rum, 10 lövésre elegendő lőpor és lőszer a
puskához, 5 lövésre elegendő a pisztolyhoz,  huszáregyenruha, szemé-
lyes ingóság.
Nem a hazaszeretet vezette elsősorban az ifjú grófot, hanem a kaland-
vágy.  Egy remek szórakozásnak találta,  hogy büntetlenül  lövöldözhet
emberekre. Persze ezt korábban is megtette, meg ennél súlyosabb dolgo-
kat, amelyeket aztán az apja így vagy úgy rendszerint sikeresen elsimí-
tott. A birtokon, illetve a környéken lévők nem véletlenül nevezik Szél-
lel-béleltnek.

Pest-Budán sem teljesen ismeretlen, mivel többször volt már össze-
tűzése, mind a karhatalmi erőkkel, mind a hozzá hasonló ifjú nemesek-
kel. A forrófejű jelző meglehetősen enyhe az ifjú Keglovich grófra. Ami
káros az a szenvedélye a jóképű Elemérnek: kártya, ital, fiatal nők. Jó
pár párbajon túl van, de idáig, mindig megúszta komolyabb sérülés nél-
kül.

Nincs olyan fehérszemély a környezetében, akivel ne kezdett volna
ki, legyen az hajadon, férjezett vagy özvegy. Bár Váradi Erzsébetet igaz
többször megkörnyékezte, de egyelőre nem sikerült az ágyába csalnia,
valamint negyven felett egyelőre nem foglalkozik egyetlen asszonnyal
sem. Ezenkívül, ha nem tud előrébb jutni, akkor viszonylag gyorsan erő-
szakos lesz, ha tudja, hogy helyzeti fölényben van.
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IFJ. KOVÁCS JÁNOS, 21 éves nagydarab földműves
ERŐ 15 FIZ 16 MRT 16 INT 12 AKR 10
ÜGY 10 MGJ 10 MŰV 11 ÉPE 50 ÉP 16
Ötlet 60% Szerencse 50% Tudás 55%
Sebzésbónusz: +1D6.
Fegyver: Öklözés/ütés 60%, sebzés 1D3 plusz sb.

Birkózás 30%, sebzés különleges
Fejelés 15%, sebzés 1D4 plusz sb.
Rúgás 30%, sebzés 1D6 plusz sb.
Huszárszablya 35%, sebzés 1D8+1 plusz sb.
Kovás puska 35%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás
Szurony 25%, sebzés 1D6 + sb, plusz nyársalás

Képzettségek: Alkudozás 20%, Elsősegély 55%, Észrevétel 35%, Hall-
gatózás 35%, Hitelképesség 05%, Kitérés 20%, Kocsihajtás 70%, La-
katosság 15%, Lopakodás 20%, Lovaglás 35%, Mechanikai szerelés
75%, Nyomolvasás 50%, Természet 60%

Nyelvi képzettségek: Magyar 55%.
Felszerelés: Egy üveg törköly pálinka, 10 lövésre elegendő lőpor és lő-
szer a fegyverhez, huszáregyenruha, személyes ingóság.
Szegény sorból származó fiatal, aki szeretne többet elérni, mint ami je-
len körülményei között valaha is lehet. Ezért állt be katonának. Valamint
meglehetősen  tetszik  neki  a  Váradi  Erzsébet  és  tudja,  hogy mostani
anyagi körülményei között nincs rá lehetősége, hogy az öreg Váradi Jó-
zseftől  megkérje a leánya kezét.  Éppen ezért  beállt  útonállónak.  Ám,
szerencsére nem sokáig űzte ezt a kétes foglalkozást, épp csak az alapo-
kat tanulta ki, amikor Pesten március idusán kitört a forradalom. Tudta,
hogy a  harcolók között  a  helye.  Egyébként  sem fűlött  hozzá a  foga,
hogy csak úgy embereket fenyegessen fegyverrel.

Fiatal  és  mint  minden  vele  egykorú  meglehetősen  könnyelmű  és
bármilyen „őrültségbe” bele lehet rántani, mint egy szabadságharc. Mi-
vel nem nagyon ért a háborúskodáshoz, így a kapott parancsot igyekszik
mindig a legjobb tudása szerint végrehajtani, mert mindenképpen szeret-
ne tiszti rangot, hogy otthon büszkék legyenek rá, illetve több pénze le-
gyen, mire véget ér a harc, és megnősülhessen.

TELEKI OTTÓ, 35 éves világlátott egyetemi oktató
ERŐ 10 FIZ 11 MRT 12 INT 16 AKR 14
ÜGY 10 MGJ 10 MŰV 17 ÉPE 70 ÉP 12
Ötlet 80% Szerencse 70% Tudás 85%
Sebzésbónusz: Nincs.
Fegyver: Öklözés/ütés 52%, sebzés 1D3 plusz sb.

Huszárszablya 35%, sebzés 1D8+1 plusz sb.
Kovás puska 35%, sebzés 1D10+1, plusz nyársalás
Szurony 25%, sebzés 1D6 + sb, plusz nyársalás

Képzettségek: Antropológia 15%, Fizika 30%, Geológia 10%, Hitelké-
pesség 50%, Jog 20%, Kémia 30%, Kitérés 20%, Könyvtárhasználat
75%, Lopakodás 20%, Lovaglás 25%, Meggyőzés 55%, Okkult 20%,
Pszichológia 35%, Régészet 18%, Természet 25%, Történelem 35%,
Vallás 40%.

Nyelvi  képzettségek: Angol  50%,  Latin  50%,  Magyar  80%,  Német
55%.

Felszerelés: Személyes ingóság, 10 lövésre elegendő lőpor és lőszer a
puskához, huszáregyenruha.
Nagybirtokosi családban született. Szerencséje volt, mert az egyetem el-
végzése után először Bécsbe, majd Londonba mehetett. Ahol aztán ren-
geteg mindent tanult. Amikor hazaérkezett, akkor egy volt egyetemi ok-
tatója felajánlotta neki, hogy tanítson ott, ahol ő, Teleki örömmel elfo-
gadta. Így hamarosan az alma mater egyik legkiválóbb tanára lett, ezzel
nem csak elismerést hanem megfelelő fizetést és a későbbiekben megfe-
lelő hátteret, hogy nyugállományba mehessen. Bár ez lehet, hogy most
kútba esett, mivel beállt a harcolók közé. Tudja, mi forog kockán ezért is
csatlakozott minden érzése ellenére a harcolókhoz. Bár szinte ennek az
ellenkezőjét tanította az egyetemen. Többször tanított a katonai iskolá-
ban, így ismerte meg Simorjai Károlyt. Valószínűleg a vele való ismeret-
ség volt az, ami miatt úgy érezte, fegyvert kell fognia.

Alapvetően nyugodt és megfontolt. Elsősorban az elméleti tudását
gyarapítja semmint a gyakorlatit, bár a fizikai elméleteket úgy tűnik jól
tudja hasznosítani a csatamezőn főleg lövészetben. Igazából inkább ta-
lálkozhatnánk vele egy főiskolai  tanteremben, mint a csatamezőn. Ez
meg is látszik rajta. 

GARAI BÉLA, 45 éves világi beállítottságú katolikus pap
ERŐ 11 FIZ 11 MRT 12 INT 15 AKR 13
ÜGY 10 MGJ 09 MŰV 21 ÉPE 65 ÉP 12
Ötlet 75% Szerencse 65% Tudás 90%
Sebzésbónusz: Nincs.
Fegyver: Öklözés/ütés 55%, sebzés 1D3 plusz sb.

Birkózás 40%, sebzés különleges
Fejelés 10%, sebzés 1D4 plusz sb.
Rúgás 25%, sebzés 1D6 plusz sb.

Képzettségek: Elsősegély 50%, Észrevétel 50%, Hallgatózás 65%, Hi-
telképesség 15%, Kitérés  35%,  Könyvtárhasználat  70%,  Könyvvitel
40%,  Lopakodás  20%,  Lovaglás  25%,  Meggyőzés 65%,  Művészet:
éneklés 30%, Okkult 15%, Pszichológia 55%, Történelem 60%, Vallás
85%.

Nyelvi  képzettségek: Héber  20%,  Latin  60%,  Magyar  90%,  Német
45%.

Felszerelés: Latin és magyar nyelvű biblia, reverenda, személyes ingó-
ság.
Kicsit  fekete  báránynak számított,  mióta  felszentelték,  mint  katolikus
papot. Magyarul tartja a misékét, őszintén elmondja a véleményét mind
az országban, mind a világban történő dolgokról. Ennek ellenére olva-
sott, sokat látott ember, talán ezért is tűrik meg, hogy véleményét han-
goztassa. Több esetben sikeresen pénzt tudott szerezni nem csak az egy-
házmegyének, hanem az egész magyar egyháznak. Fiatal pap volt, ami-
kor Keglovics gróf elsőszülött fiát meg keresztelte. Majd pár évre rá a
Váradi Erzsike és a kis Kovács Jani is „jártak nála”, amikor átkerült egy
másik templomba.

Sem alapesetben, sem a hivatása miatt nem kenyere az erőszak, de
megértette, miért van szükség erre a felkelésre, illetve a belőle kibonta-
kozott szabadságharcra. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a lelki
gyakorlatokat minden hívő megkapja. Bár, ha kell akkor megvédi saját
magát, de semmilyen körülmény között nem öl embert.

Alapvetően  nincs  az  ellen  kifogása,  ha  nem katolikus  vallású  is
meglátogatja az általa tartott misét. Sőt, ha kell héberül is szól néhány
szót a megfelelő felekezetű emberekhez.
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