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Stidrak ébredése
By ScoopeX

Quest Background

Manha városában jártok, amikor betértek egy kétes hírû
kocsmába. Belépve tivornya hangjai ütik meg a fületeket, füst
lengi be az egész termet és hátsó sarokban egy üres asztalt
véltek felfedezni. Leültök, és hozzákészülödtök a vacsorához.
Ekkor hirtelen felcsapodik a kocsma ajtaja, és egy remült
arcú hõs lép be. Ruhája vérrel áztatott, sebek lepik el az egész
testét, minden szem rászegezõdik. Elmeséli, hogy megtalálta
a közelben a félelmetes Stidrak kazamatájának lejáratát,
ahova is társaival leereszkedett, de mielött megszokta volna a
szemük a sötétséget, csontvázak serege rontott rájuk, a
többieket azonnal megölték, Ö maga csak nagy nehézségek
árán tudott kijutni. Elmeséli még, hogy Stidrak kazamatái teli
vannak kincsekkel és létezik egy legenda, hogy itt található a
rúnapáncél amely szinte az összes varászhatástól megvédi
annak viselõjét. Ekkor hirtelen felkiált valaki. Ti
szerencsétlenek, megzavartátok Stidrak nyugalmát,
nemsokára felkel es Õ maga jön el elpusztitani minket.
Döbbent csend üli meg a kocsmát, ekkor ti hirtelen feláltok
és felajánlkoztok Stidrak elpusztitására. A feltételetek csak
annyi, hogy bármit is találtok odalent, az titeket illet meg és
nem kell beszolgáltatni a helyi uraságnak. A remegõ tekintetû
elöljárú azonnal rábólint és sürgetve titeket kitessékel az
ajtón. Amint kiléptek, egy félelmetes hang zengi be a közeli
erdõt, Stidrak ébredezik ......

Quest Goals

Elvezetnek titeket a lejárathoz, ahonnan sûrû füst gomolyog
kifelé, friss vér szaga terjeng mindenfelé, és most újra
haljátok a vérfagyasztó ordítást, csak most sokkal
közelelbbrõl, a lejárat mélyérõl. A hõs még annyit elárul
nektek, hogy Stidrak kazamatái teli vannak rejtvényekkel és
csapdákkal, ovatosak legyetek. Rámosolyogtok, és öles
léptekkel elindultok a lejárat felé. A sötétség egyre
nyomasztóbb ....

Helyszin 1 : A sötét folyosó

Szemetek kezdi megszomni a félhomályt, a friss vér szaga
egyre erõsebb, egy folyó zúgása hallatszik, valami puhán
lépkedtek, lenéztek és rémülten veszitek észre a megölt hõsök
tetemeit. Hirtelen morgásokra lesztek figyelmesek, árnyak
bontakoznak ki füstbõl, a csontvázak észrevettek titeket.

Miután sikeresen megöltétek a csontvázakat, a füst is kezd
feloszlani, a folyó tuloldalán a kék rúnára lesztek
figyelmesek. Képtelenek vagytok áthatolni az erõs sodráson,
más irányban kell mennetek tovább.

Helyszin 2 : Stidrak terme

A terem, amibe beléptetek magas, oszlopokkal szegélyezett,
érezhetõen valami ismeretlen erõ birtokolja, most újra,
közvetlen közelrõl haljátok az üvöltést, beleremeg az egész
építmény, félelem lesz úrrá rajtatok, hirtelen egy nagy lassan
mozgó árnyra lesztek figyelmesek, Stidrak az! Láthatóan
ébredezik, nincs még magánál. Figyelmetek rá
koncentrálódik, nem veszitek észre, hogy négy sötét alak
kezd el felétek közeledni, körbe vagytok véve.

Stidrak amig ébredezik, nem mozoghat, nem támadhat, a hatodik
körben ébred fel, onnantól kezdve viszont mozoghat.
Sérülést csak egyféleképpen tud kapni (az erõ ami védi álmában,
egyben sebezhetõvé is teszi miután felébredt), ha ebben a teremben van
és valamelyik hõs viseli a rúnapáncélt.
Stidraknak mindig a legközelebbi hõs felé kell mennie, nem
menkülhet, lépnie minden körben kell ha már felébredt.
Stidrak képességei : Sebesség : 6, Pajzs : 12, Életerõ : 25 , A folyókon
is áthaladhat. Ha egy zárt ajtóval találkozik, azt betöri, nem kell
elköltenie erre mozgáspontot. Innentõl kezdve ez az ajtó nem zárható
be.
A hõsök számára ezek ismeretlen adatok, hiszen ilyen lénnyel még
soha nem találkoztak.
Important: Ha a hõsök megprobálnak sebzést bevinni Stidraknak.

Megdöbbenve veszitek észre, Stidrakról lepattant a sebzés,
talán a terem különleges ereje lehet az oka?

Ha már megsebeztek elötte egy csontvázat, akkor a következõ
szöveggel folytatodik a szöveg:

Viszont már sikerült megsebezni a csontvázakat ebben a
teremben, akkor ez az erõ csak Stidrak-ot védi.

Ha még nem volt megsebezve csontvázt elötte:

Gondolkozoba estek, lehet, hogy a terem ereje a csontvázakat
is védi?

Helyszin 3 : A folyó tuloldalán

Meglepve veszitek észre, hogy a lépcsõ közvetlen a folyó
tuloldalán található kék rúna mellé vezet. Örömötök nem tart
sokáig, mikor is neszt hallotok a fejetek felett, felnézve
rémülten látjátok, hogy a folyosó teteje nem látszik a
rengeteg pokhálótol.

Important: Amint egy hös rálép egy kérdõjelre

Csapda! Veszitek észre, a rúna örzõje a közelben van. Egy
nagyon erös fonálba akadt meg a hõs lába, megprobálja
ovatosan kiszabaditani magát, nehogy a mozgását észrevegye
az örzõ.

Az a játékos, aki a kérdõkelre lépet, dobnia kell egy hatalom kockával.
Ha a dobás tárgy szimbólum:
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Sikerült kiszabaditanod magad. Az örzõ nem vett észre
semmit! Ovatosan, nesztelen közeledni próbáltok az ajtó felé.

Ha a dobás üres oldal:

Az örzõ észrevett titeket, süvitõ hangot hallotok a fejetek
felett, mikor hirtelen egy órási pók ereszkedik le elétek és
azonnal megtámadja a csapdába esett hõst.

Ha a dobás 1 / szív oldal:

Az örzõ észrevett titeket, süvitõ hangot hallotok a fejetek
felett, mikor hirtelen egy órási pók ereszkedik le elétek. Még
idejében észrevettétek a rátok leselkedõ rémséget, kikerültök
az elsõ támadása elöl.

Ha az örzõ megjelenik, akkor a következõképpen kell elhelyezni a
táblán. Minden esetben a kérdöjelektõl az ajtó felé esõ négy négyzetre
ereszkedik le. Ha ott szörnyek vannak, azokat az ajtó felé kell tolni, ha
nincs elég hely, akkor a pók összenyomta öket, kikerülnek a játékból.

Helyszin 4 : Sikolyok terme

Amint beléptek a terembe, hirtelen a kör közepén található
verembõl egy vakitó fény terití be az egész helységet, az itt
meghalt hõsök lelkei próbálnak figyelmeztetni titeket a
veszélyre, a fényük olyan erõs, hogy elvakítva titeket. Mielött
visszanyeritek látásotok, még pár másodpercig vakon
botorkáltok, éppenhogy elkerülve a mély verembe való esést.
Szerencsétekre, a teremben található többi lényt is ugyanúgy
elvakitotta a fény, de ti hamarabb tértek magatokhoz. Még
van idötõk körbenézni, a teremben több kupacban emberi
csontok hevernek, a falakat idegen kezek koponyákkal
díszitették ki, a verem tuloldalán a folyosó jobbra kanyarodik
ahol ismét rengeteg pókhálot véltek felfedezni. Idõközben a
szörnyek is kezdenek magukhoz térni, nincs több idõtök,
azonnal cselekedni kell!

Az elsõ körben, a piros embervadak nem kapják meg a parancsnoksági
bónuszukat.
Important: Amint rálátnak a hõsök az óvodára:

Amint eléritek a folyosó végét, jobbra tekintve ezer és ezer
apró pókot fedeztek fel. Megpróbáltok közeledni feléjük,
hiszen könnyû prédának tünnek.

Important: Amint rálép egy hõs a vésetre:

Az óvoda örzõi meglátnak titeket, azonnal riadót fújnak a
kicsiknek, akik azonnal eltünnek a falakban található kis
résekben. Egy óriási pók közeledik felétek, az óvonéni
nagyon mérgesnek tünik.

A vést aktiválása után leomlik a mellette lévõ oszlop.

Helyszin 5 : A raktár

A szoba falai fel vannak polcozva, régen itt valamit
tárolhattak, de most csak por és pókháló lepi be õket. A

sarokban észrevesztek egy csigalépcsõt, vajon merre
vezethet? Mellette egy erszényen akad meg a szemetek,
amikor észreveszitek, hogy ismét egy pók ereszkedett le
elétek. Sietve elõkapjátok fegyvereitek és nekirontotok a
szörnynek.

Helyszin 5 : Konyha

Mikor leértek a lépcsõ túloldalán egy konyhába érkeztek. A
falakon a normális méretnél nagyobb serpenyõk, lábasok
csüngnek, a padlón két óriási átmérõjû lefolyó található,
oldalukat megalvadt vér festette vörösre. A termet egy
orrfacsaró bûz lengi be, undorodva néztek körül. Szemetek
megakad egy újabb rúnakövön, vajon itt is van egy örzõ? A
folyó tuloldalán az étkezõben ismét egy óriási pók szemez
veletek, amíg ezek a szempárok igéznek titeket két kis
kuktasegéd ront nektek.

A szörnyeket addig nem lehet mozgatni a kérdõjelekre, amíg a hõsök
nem lépnek rá!
Important: Ha egy hõs rálép egy kérdõjelre:

A padlózat besüllyed a hõs súlya alatt. A falon lévõ
serpenyõk eldõlnek a faltól, gyorsan utánúk kaptok ....

Az a játékos, aki a kérdõjelre lépet, dobnia kell két hatalom kockával.
Ha a dobáson található legalább két tárgy szimbólum:

Gyorsak voltatok, az összes serpenyõt sikerült még idõ elött
elkapnotok, az örzõ nem hallott meg semmit.

Ha a dobásokon legalább két üres szimbólum található.

Leesett az egyik serpenyõ, a termet visszhangozva betölti a
zaja. Az egyik lefolyóból hagot hallotok, majd hirtelen
kiugrik belõle egy óriási szörny, majd azonnal megtámadja a
kérdõjelre lépett hõst.

Ha a dobáson legalább egy 1 / szív szmóblum található

Leesett az egyik serpenyõ, a termet visszhangozva betölti a
zaja. Az egyik lefolyóból hagot hallotok, majd hirtelen
kiugrik belõle egy óriási szörny, majd azonnal megtámadja a
kérdõjelre lépett hõst, ám idõben észreveszi a közelgõ csapást
és kitér elõle.

A szörny mindkét esetben úgy jelenik meg, hogy az egyik sarka ládán
legyen.

Helyszin 6 : Bálterem

A megszerzett rúnának köszönhetõen kinyílik elöttetek az
egyik eddig zárt kapú. Odabentrõl fület bántó zene szûrödik
ki, és súlyos léptek döngetik a padlót.

Important: Ha a hõsök belátnak a terembe:
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Az oszlopok között áttekintve egy óriási termet vesztek észre
ahol egy hihetetlen kép tárul elétek. Két óriás suta léptekkel
próbálnak mozogni a zenére. A látvány hatására nem birtok
magatokkal és harsány kacajban törtök ki. Az óriások
megállnak, majd rátok tekintenek. Szemükben a harag és
sértettség lángjai látszanak, lehet végzetes hibát követtetek el.
A neszekbõl itélve nem csak ketten voltak a teremben, volt
nézõközönség is.

Helyszin 7 : Hálótermek

Nyugodt, halk szuszogás hangjai törik meg a csendet.
Ovatosan lépkedtek elõre, felderítve a hang forrását.

Important: Amint észreveszi õket az egyik örzõ:

Amint benéztek a következõ sarokra, egy óriási sikoly tölti be
folyosókat, egy õr vett észre titeket. A zaj hatására a nyitott
hálóterem ajtó elött hirtelen hatalmas robajjal átszakad fal és
egy folyó szeli ketté a folyósot. Visszafele már nem tudtok
menni, lehet csapdába estetek? Nincs mit tenni, elõre kell
mennetek, hátha van másik kijárat is.

Ha az egyik vésetet aktiválják a hõsök, automatikusan aktiválodik a
ásik is, viszont a másodjára aktiválódott véset után nem kapnak
gyözelmi pontokat.
Important: Ha egy hõs rálép egy kérdõjelre:

Ismét egy csapda, A padlóból elkezd emelkedni egy szobor
aminek a keze felfelé mutat, feltekintetek és egy hatalmas
alvó szörnyet vesztek észre a mennyezeten. Meg kell
akadályoznotok, hogy a szobor elérje a szörnyet, vajon mi
tudja leállítani a folyamatot?

Az a játékos, aki a kérdõjelre lépet, dobnia kell három hatalom
kockával.
Ha a dobáson található legalább három tárgy szimbólum:

A szerencse az oldalatokra szegödõtt, a falon egy
mélyedésben észrevesztek egy kampot, megfogjátok és teljes
erõbõl kihuzzátók, a szobor megáll, fellélegezhettek!

Ha a dobáson található legalább három üres szimbólum:

Hiába kutatjátok végig a szobor környékét, nem találtok
semmit. A szobor eléri a szörnyet, az azonnal felébred és
mérgesen tekint le rátók. Ismét sikerült magatokra haragítani
egy óriási ellenséget. Leugrik a padlóról. és azonnal
megtámadja a kérdõjelre lépett hõst.

Ha a dobáson legalább egy 1 / szív szmóblum található

Hiába kutatjátok végig a szobor környékét, nem találtok
semmit. A szobor eléri a szörnyet, az azonnal felébred és
mérgesen tekint le rátók. Ismét sikerült magatokra haragítani

egy óriási ellenséget. Leugrik a padlóról. és azonnal
megtámadja a kérdõjelre lépett hõst, ám az sikeresen elhárítja
a támadást.

Helyszin 8 : Átjáró

Egy szûk szobában találjátok magatok, ismét egy jól
megtermett pókkal szemben. A szoba végén egy újabb átjáró,
vajon megint egy újabb csapda?

Helyszin 9 : Rés

Egy nagyon kicsi szobába érkeztek, szinte teljesen sötét van.
Alig látható a szemközti fal, a padló felett sûrû köd
gomolyog. Egyikõtök egy pillanatra leteszit a lábát a padlóra,
nagyon instabilnak tünik. Tanácstalanok vagytok,
visszafordúltok innen, vagy megpróbáltok szembenézni a
sorsotokkal.

Important: Ha egy hõs rálép a kérdõjelre:

A padló megsüllyed egy pillanatra, hirtelen füledt bántó
csend lesz mindenhol, rémûlten néztek körül. Kis idõ múlva a
falakon túl mindenféle szerkezetek lépnek mûködésbe,
kapkodjátok a fejeiteket a zajok irányába. Hirtelen óriási
robajjal az összes oszlop Stridrak termében és az összes
átjáró a kazamatákban összerogyik, a falak is beleremegnek
de szerencsére nem sínylették meg.

Stidrakot át kell helyezni úgy, hogy az eleje a Stidrak termébe vezetõ
ajtó elött legyen, a hatsó teste pedig a sötét folyosón..

Amint elül a por, észreveszitek, hogy elöttetek ott van a kék
rúna ajtó, reménnyel telve léptek át rajta, ám ismét Stidrak
termében találjátok magatokat, még erõsebben érezve a hely
varázserejét. Hirtelen egy óriási üvöltés hallotok jobbról.
Stidrak idszaladt a nagy zajra és észrevett titeket, elálta a
kijáratot. Egyetlen menekülési út maradt elöttetek, balra egy
eddig ismeretlen, felfedezetlen ajtó.

Helszin 10 : Kápolna

Amint beléptek a terembe, áhitatt járja át testeteket. Egy
templomban jártok, óriási hajó magasodik felettetek,
csodálatos freskók díszitik a termet, minden apró részlet
szépen kidolgozva. Mise hangjai ütik meg a fületeket, csak
reménykedni tudtok, hogy ezen az elátkozott helyen nem
járnak sokan templomba. Nincs idõtök csodálni ez elétek
táruló képet, Stidrak testvére ront rátok. Két tûz közé
kerültetek, gyorsan kell cselekednetek.

Important: He egy hõs rálép a kérdõjelre.

Egy hatalmas kong hangja töri meg a csendet, fény villan a
hõs elött és kibontakozik belõle valami. Szinte egyszerre
kiáltotok fel, A RÚNAPÁNCÉL! Döntsétek el ki veszi fel ezt
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a legendás tárgyat, ha már egyszer használja valaki, többet
nem tudja átadni másnak, elveszik a varázsereje és egy
közönséges páncél lesz belõle kettes védelemmel.

Ha az hõs aki viseli, meghal. Elveszti a páncél a varászerejét.

Végkifejlet
Important: Ha a hõsök gyözedelmeskedtek:

Legyõztétek Stidratot, az összes szörny is eltünik a
kazamatákból, magával rántotta öket is a túlvilágra. Dicsõn,
bár fáradtan bandukoltók vissza a Manha városába.
Elmesélve a történetet az ottlakók hatalmas ünnepséget
csapnak a tiszteletetekre. Csodálva járják körül a rúnapáncél
hordozóját, mégis igaz a legenda, örvendeznek. Hajnalig tart
az ünnepség, ti egy kicsit hamarabb tértek nyugovóra,
elnyom titeket az álom, elfáradtatok az elmúlt pár napban.
Hajnalban azonban a rúnapáncél viselõje egy oldalt szúró
fájdalomra ébred, odatekint és látja, hogy a páncél púlzál
azon a helyen, megpróbálja levetni magáról, de nem tudja.
Egyre erõsebb a fájdalom, érzi, hogy odabent valami ellepi a
testét. Stidrak utolsó ajándéka!

Important: Ha Stidrak gyözedelmeskedett:

Stidrak megölte a rúnapáncél viselõjét, nincs esélyetek a
gyözelemre. Szép lassan elfogy az energiátok, erõtök az
utolsókat rúgja, a szörnyek ellepnek titeket, itt a vég. Stidrak
óriási haragra gerjedve, hogy megzavarták az álmát, kiássa
magát a kinti világra útat engedve a lényeinek. Kárhozatot és
káoszt hozva a világra, nincs erõ ami megtudná állítani.


