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Köszönet a támogatóknak
Varázslat van a szerepjátékokban.
Nem csak azért, mert hagyják, hogy elhagyd a való világot, hogy
néhány órára elf varázslónő vagy űrcowboy lehess, hanem azért, mert
összehozzák az embereket. Különleges kötelék alakul ki az együtt játszó
emberek között; egyfajta bűnrészesség. Más valóságban élnek, és egy ideig
közösen álmodnak.
Az Against the Darkmaster volt a mi álmunk. Amikor elkezdődött,
csak egy baráti társaság voltunk, akik együtt játszottak, személyesen és
online egyaránt, megosztva a házi szabályokat a kedvenc játékainkhoz,
és az interneten nézelődve. De ahogy haladtunk az utunkon, az álmunk
velünk együtt nőtt. Visszatekintve mintha csak tegnap lett volna, amikor
elkezdtük ezt építeni. Nehéz elhinni, hogy azóta annyi minden történt.
Akárcsak kampányaink hősei, mi is sok veszéllyel találkoztunk utunkon, és
a véletlenszerű találkozások során váratlan szövetségesekkel találkoztunk.
Végül ez az út vezetett ide, ehhez a könyvhöz, amelyet most a kezedben
tartasz (vagy elektronikus eszközödön tárolsz). Lehet, hogy négy barát
gyermeki álmának indult, de a szerepjátékok ismét varázslatosak, és az
álom valósággá vált.
És mindez nem lett volna lehetséges a fantasztikus támogatók segítsége
nélkül, akik bizalmat adtak nekünk a Kickstarter kampány során.
Nélkületek nem lett volna lehetséges.
Köszönjük, hogy életre hívtátok álmunkat! Köszönjük, hogy
csatlakoztatok hozzánk az utunkon és a Sötét Úr elleni harcunkban!
Jó kalandozást kívánunk!
Az Open Ended Games csapat
Massimiliano Caracristi
Tommaso Galmacci
Nikola Segoloni
Paolo Vecchiocattivi

A

z elmúlt korok mély hegeket hagytak az
erdőn. A Hullócsillag Háborúk évezredekkel ezelőtt tépték fel a földeket. A völgyön túli síkságon vívták az utolsó csatát. A gonoszt a sötét város kapujában győzték le.

Az ősi háborúkat mára elfeledték. A történelem
évszázadok során legendává vált, mert a felejtés az
emberek, a törpék és az elfek átka.
Egy nagy, koromfekete vizű tó tölti fel a völgyet,
amelyet omladozó romok vesznek körül. A sötét város elmerült és elfeledték – elmerült a sötét vízben.
Teltek az évszázadok. De álmában a Gonosz vis�szanyerte erejét...
A tó melletti erdőben a fák megbetegedtek és eltorzultak. A tövises bokrok között lopva haladt egy
magas, karcsú elf hajadon – egy íjjal és kardokkal
felfegyverzett nő. Az egykor nevetésre teremtett arcra most árnyék vetült. Hosszú, sötét haja csillogott
a hátán – sokkal sötétebb, mint a legtöbb elfé. Nyilat tartott az íj idegén, és gondosan átkutatta az
aljnövényzetet. Wilvarin, az Alkony Virága érezte,
hogy a bőre furcsa, megmagyarázhatatlan rettegéstől didereg.
Az erdő itt másnak tűnt. A dolgok egy év alatt
megváltoztak. A tövisek kuszábbnak és vadabbnak látszottak – a fák sötétek és furcsák voltak. Súlyos csend telepedett a lelkére. Nem voltak rovarok:
nem volt döngicsélés, sem motoszkálás a fűben.
Madár sem repült. A tó felülete mozdulatlan volt,
akár a csiszolt fekete obszidián.
Egy éve itt vált el két társától: az idős Nevynn varázslótól és a törpe Givatintól. Elmentek nyomokért kutatni a hazájába, mert valami felkavarodott. Mintha egy ősi kór hevert volna az iszap, a
sziklák és a fák alatt, és olyan végtelenül lassan
változtatta volna meg a dolgokat, hogy a betegséget nem lehetett meglátni vagy felismerni.
Elmentek, hogy friss szemmel tekintsenek saját világukra, és Wilvarin túl sokat látott.
Az ősi őrhelyeket elhagyták, és az elfekre furcsa közöny telepedett. A csillagelfek lassan álomba me-

rültek. Eközben az erdőlakó emberek egyre inkább
klánjukba zárkóztak – féltek minden kívülállótól, sőt gyanakodtak sajátjaikra is. Sötét lények leselkedtek az erdőben, és a vidékre különös, megnevezhetetlen félelem telepedett. Egyre növekvő
rettegéstől hajtva Wilvarin visszasietett erre a találkozóhelyre, tudva, hogy szörnyű híreket hordoz.
Az elf halkan továbbment egy ősi torony romjai
közé.
Egyszer régen arra építették ezt a helyet, hogy figyeljék az elárasztott város romjait. De a város
pusztulása teljes volt. Szörnyű hadurainak sírjait örökre lezárták kővel és varázslatokkal. Mágiája szertefoszlott, az elesett lények eltűntek, és így a
tornyot végül a repkény nőtte be. Wilvarin most ehhez közeledett, átlépett az elporlott kapun, és óvatosan az árnyékokban maradt.
Az őrtorony egyes részei összeomlottak. Romok hevertek a száraz, tüskés útvesztőben, de az ősi udvar még mindig mentes volt a gyomtól. Egy ősi király szobra még állt itt, és üres, mállott szemmel
vigyázott a völgyre. Wilvarin egy darabig bujkált,
gondosan keresgélt. A napokban megtanulta, hogy
óvakodjon a romoktól. Az árnyékok rosszabb dolgokat rejthetnek, mint a medvék és a farkasok.
A szoborhoz lépett, és csendesen letérdelt az alapjánál. Egy kis rúnát karcoltak a kőre: a bölcs Givatin itt volt, ahogy megígérte. A morgó öreg törpével
mindig ott volt a hollója. Ugyanúgy otthon volt az
erdőben, mint hazája vad dombjai közt. Wilvarin
megérintette a karcolást, majd felemelkedett, hogy
megnézze a gyomokat és a lehullott követ.
Givatin megérkezett. Akkor hol volt Nevynn?
A közeli falak egyik üregében letaposott talaj látszott. Ott volt a tábortűz hamva, egy időrágta régi
csomaggal és egy szebb napokat látott takaróval
együtt. A hamu hideg, de az alatta lévő kő még
mindig enyhén meleg volt. A tűz kevesebb mint egy
napos volt.
Wilvarin továbbhaladt.

A torony túlsó oldalára ment, ahol a külső fal leomlott sáncai a szemközti borzalmas völgyre néztek. Kétszáz méterre további romok voltak, amelyek kövein új repedések futottak végig.

maga után, amikor kitartóan faragta a rúnákat.
Néhány apró vérfolt a falon kívüli füvön volt. Wilvarin előrelépett az újonnan leomlott romok felé,
és látta, hogy lépések törték le a kiszáradt töviseket.

Egy hangot sodort a szél: halk koppantás, majd
egy kaparás. A néma csendben szinte megdöbbentő volt. Wilvarin a kőfalhoz simult, szívverése
megmagyarázhatatlanul felgyorsult. Elfordította a
fejét, és megpróbálta kivenni a zaj irányát és távolságát.

A törmelék tövében egy csizma nyoma volt a homokban.

A közelben volt egy másik kő – egy kidőlt faldarab,
amelyet évszázados moha és eső koptatott. Givatin
rúnája ezen is szerepelt. De egy második rúna is
volt alatta, nagyon halványan a kőbe karcolva. Vér
pettyezte a rúnát, és csepegett a közeli fűre.
Egyetlen szó volt.
„Fuss”.
Újra jött a kaparászó hang. Az elf megmozdult,
előre szaladt, hogy felhúzott íjjal térdeljen egy kő
mögé.
Valami fekete mozdult a földön előtte.
Egy holló volt – hatalmas, véres és tépett madár.
A madár utolsó erejével egy rúnát kapart a kőbe
– ugyanazt, a rúnát, mint amit eddig látott. Wilvarin veszélyforrást keresett, de nem látott semmit.
Előreszökkent, letette az íját, és a karjába vette a
sérült hollót.
Givatin madara volt. Aranygyűrűk voltak a madár lábain. Gyógyító dalt énekelt a lénynek, megdöbbenve nézve a szörnyű sérüléseket.
A holló tollait szörnyen megtépázták – éles szürke
erek látszódtak a bőrén, amelyek mintha mélyen
a húsába vágtak volna. A szürke szövet merevnek
és holtnak tűnt. Vér csepegett a madár mellkasából egy mély vágásból, amely körül a hús fakószürke volt.
De hol van Givatin?
Becsomagolta a madarat köpenyének egy hajtásába, és a mellkasához szorította. A madár átvonszolta magát a romokon, vérnyomokat hagyva

Wilvarin habozott. Olyan híreket hozott, amelyeket el kell vinni a bölcseknek. De Givatin jó társ
volt, és a vad elfek komolyan vették esküjüket.
Előrelépett, hátrapillantott, hogy megbizonyosodjon arról, hogy egyedül van, majd lecsúszott a romok közé. A sérült madár kissé megriadt, Wilvarin a kezével nyugtatta.
Az elf egy hatalmas, kőbe vájt ősi csarnok szélén
találta magát. A magas, viharvert oszlopok valaha
a sziklamennyezetet és a földet tartották. A men�nyezet az évszázadok során besüppedt. Most fentről a tető résein keresztül fény szűrődött be.
A padlót a domboldal gránitjából faragták. Régen az elf varázslók egy hatalmas pecsétet tettek
oda. A pecsétet egy repedés törte meg, amely átfutott a sziklán. A holló vére mindkét oldalt pet�tyezte, és azon túl is vérfoltok voltak, és halvány
nyomok mutatták, hová indultak a csizmás lábak. Wilvarin megérintette a pecsétet, és ellenőrizte, hogy van-e benne mágia, de semmi nem volt.
Bőre bizsergett, átlépett a repedésen, és némán lépett be a homályba.
A csarnok mindkét oldalán sötét alkóvok voltak:
sziklába vájt sírok. Szobrok szegélyeztek minden
ajtót – merev, fenyegető alakok, kezükben kőkarddal. Fejüket kámzsa takarta. A sírokat lezáró táblák összetörtek, és a kövek szétszóródva hevertek a
szobrok lábainál.
Halk hang hallatszott a messze előtte lévő térről, akár a fagy ropogása kemény teleken. A levegő
olyan hideg lett, hogy szinte égette a bőrt. Wilvarin lélegzete megfagyott, amikor csendben a csarnokba lépett.
A fagy hideg, szürke erekként futott szét a falakon...

A csarnok túlsó végén egy törött kőoltáron a törpe
Givatin holtteste hevert vérbe fagyva. Szürke, elhalt
erek futottak végig a húsán. Véres seb volt a mellkasán. Wilvarin megállt – majd a halott törpe feje
lassan felé fordult. Hályogos szemek fordultak az
irányába a felismerés utolsó szikrájával.
A törpe felemelte az egyik kezét. Givatin tompán
kongó hangon szólalt meg: – Fuss!
A terem szobrai lassan elfordították a fejüket, és az
elfre néztek. Jeges ropogással indultak felé.
Wilvarin megfordult és futott…

