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A JÁTÉK
Az Ettenmark-mezei csata egy esztelen vérontás volt. Jómagam a déli szárnyban 
harcoltam, Rontó csapatai ellen tartottuk a vonalat. A rothadók elözönlöttek 
minket. A lándzsámat tartó karjaim zsibbadtak voltak a tüzérség folyamatos 
védelmezésétől, amikor egy közel két emelet magas lény nekünk rohant. Lángba 
borítottuk. Zöld csóvák csaptak ki a Fekete Lövedékek által ütött sebekből, de 
csak üvöltött és felgyorsította lépteit. Éreztem a tüzérségi alakulat félelmét, 
így végső kétségbeesésemben rávetettem magam a szörnyre. Homályosan még 
emlékszem, ahogy átrepültem a tüzérség felett.

Egy felderítőnk talált meg visszavonulás közben. A lábam ripityára tört. Kö-
nyörögtem, hogy segítsen, vagy öljön meg és égesse el a testem. Nem válhatok 
olyan dologgá. Majdnem öt kilométeren át cipelt a hátán. Az utat sikolyaim 
visszafojtásával töltöttem, valahányszor félrecsúszott a lábam, hogy nehogy 
eláruljam a helyzetünket.

Szinte semmi sem maradt a Légióból. Azért éltük csak túl a kétnapos átkelést 
a Tigerián, mert velünk volt egy Kiválasztott. A parancsnok szerint el vagyunk 
vágva a keleti seregektől, így Aldemark felé vesszük az irányt, és átkelünk a 
Krónikákból ismert régi északi hágón.

Felkapaszkodok a szekérre halmozott krumpliszsákok tetejére, azon tűnődve, 
vajon én miért éltem túl, miközben oly sokan mások elestek.”

– Lady Mikila Savrelli, orita légiós

A Pengék Szövetsége a Kések az éjben rendszerét használja. Ez a játék a Légió 
túlélőiről, elkeseredett zsoldosokról szól, akik most megpróbálnak túlélni és 
megakadályozni, hogy az Üszökkirály elpusztítsa az emberiség utolsó megma-
radt bástyáját. A játékban katonai taktikák, merész küldetések, élőholtak elleni 
csaták, borzalmas varázslatok, és egymásért küzdő önfeláldozó katonák vannak.

1. FEJEZET
alapok
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Azért játszunk, hogy kiderítsük, a Légió túléli-e a rájuk és Kiválasztottjaikra 
(isteni szikrával átitatott emberek) vadászó élőholtakat, és képesek-e a háború 
kimenetelét megváltoztatni.

A JÁTÉKKÖRNYEZET

Amikor az emberiség valódi veszélyben van, és természetfeletti dolgok sújtják a 
világot, az istenek létrehoznak egy vagy több Kiválasztottat. Ezeket a hatalmas 
bajnokokat átitatják az adott istenség erői. Csapatok élére állnak, hogy mitikus 
lények felett győzedelmeskedjenek, hogy bezárják a világ szövetén ejtett hasa-
dékokat és, hogy átkokat semlegesítsenek. Amikor az Üszökkirály nyugaton 
feléledt, kilenc Kiválasztott született. Amikor a Üszökkirállyal szembeszálltak, 
öten Megtörtek, és átálltak az ő oldalára. A megmaradt Kiválasztottak összegyűj-
töttek egy elszánt sereget, és végső döntő csatát vezettek az Ettenmark-mezőn.

Az emberiség elbukott. Nem számítottak a Megtörtek által rájuk szabadított  
borzalmakra.

Most egy visszavonulóban lévő híres zsoldoscsapat megpróbálja megfékezni 
az Üszökkirály áradatát, remélve, hogy elég időt nyernek a Keleti Királyságok 
számára, hogy előálljanak egy reménykeltően vad tervvel, amivel az emberiséget 
életben tartják.

HANGULAT

A Pengék Szövetsége egy sötét katonai fantasy.

A sötét fantasy (vagy dark fantasy) sok horrorelemet tartalmaz, és ennek a 
játéknak erős horror hangulata van. A játékosokkal szembekerülő ellenség az 
élőket semmibe néző szörnyűséges élőholtak serege. Az ellenség erős, halálos, és 
meg akarja ölni a karaktereket, akiknek még sorsfordító varázslataik sincsenek. 
Ez egy olyan játék, ahol nagy szerepet játszik a halál és az emberi törékenység.

Ez egy fantasy világ, csak sárkányok, elfek vagy törpék nélkül. Nincsenek a háború 
kimenetelét megjósoló próféciák, nincsenek az Üszökkirályt hatalmas varázs-
latokkal térdre kényszerítő varázslók. Ebben a világban az egyetlen megoldás a 
létezésükért küzdő emberek vére, verejtéke és könnye. Ez egy elfeledett romok-
kal, legendás lényekkel és rejtélyes történelemmel teli öreg világ. A világot nem 
érdekli, hogy főhőseink élnek vagy halnak-e – sőt, kifejezetten rossz helyzetben 
vannak. Az ellenségnek mágikus rémségei vannak, ti pedig csak ravaszságotokra, 
bátorságotokra és fegyvereitek erejére támaszkodhattok.

A katonai fantasy hasonló az első vagy a második világháborús történetekhez. 
A háború pokol. Nem hősök vezetik a vitéz rohamokat. A katonák sárban alsza-
nak, nagy távolságokra masíroznak, és az éhezéssel, könyörtelen fáradhatatlan 
ellenséggel egyaránt foglalkozniuk kell.
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A világ technológiai szintje az európai reneszánsz késői időszaka. Van fekete 
lőpor, és a legtöbb országban vannak muskéták és egyszerű elöltöltős pisztolyok. 
Belsőégésű motorok nem léteznek, a gőzgépek hatalmasak és nagyon ritkák – még 
mindig az állatok végzik a munka nagy részét. Az or nemzet jelentős előrelépéseket 
tett az alkímia és a mechanika terén, de találmányainak többségét a nemzeten 
belül őrzik. Nincsenek gyárak vagy nagyüzemi gyártási technológiák. A postát 
továbbra is lovasok szállítják.

HORROR
A horror a Pengék Szövetségének elemi része, de a horror egy tág műfaj. A könyv 
hangulati elemei durvák is lehetnek, amik nem feltétlenül fogadhatók el minden 
asztaltársaság számára. A játék megkezdése előtt beszéld meg játékostársaiddal, 
hogy milyen jeleneteket vagy témákat korlátoztok, és milyen témákat kívántok 
felfedezni. Vannak olyan emberek, akiknek a horror bármely szintje megfelelő, 
amíg bizonyos határokat át nem lépnek – ilyen például az állatokkal vagy gyer-
mekekkel szembeni erőszak. Tiszteld mindenki határait, hogy mindannyian jól 
érezhessétek magatokat.

Nem gond, ha bizonyos ábrázolásokra koncentrálsz, vagy kivágsz bizonyos 
tartalmakat, és a játékot a saját érzékenységedre hangolod. Ennek egyik módja 
a horrorfilmek átbeszélése a csapattal, így fény derülhet az érzékeny pontokra.

Nem mindenki tudja egyből meghatározni, hogy milyen toleranciaküszöbbel 
rendelkezik. A jelenetek, a konkrét leírások és akár a tágabb horrortémák is 
könnyen kellemetlenek lehetnek a játékosoknak – és olyan dolgok zavarhatják 
őket, amelyekre nem számítottak, vagy amelyekről nem vették észre, hogy zavarják 
őket. Ügyelj arra, hogy az asztalnál használj valamilyen biztonsági eszközt. Ilyen 
eszközöket mutat be Kildar a „Nehéz tartalmak a játékban? - RPG #17” című 
videójában, amit a címre rákeresve könnyen megtalálhatsz YouTube-on. Mi, a 
játék írói a „script change” és az „X-kártya” módszereket ajánljuk.

A játékmesternek érdemes ügyelnie arra, hogy a játékosok aktívan rész vegyenek 
a játékban, valamint jól is érezzék magukat közben.

A JÁTÉKOSOK

A játékosok több Szerepet töltenek be a játékban, beleértve egyes légiósok és 
légiós parancsnokok szerepét is. Az egyik játékosé a játékmester (JM) szerepe, 
akinek feladata az élőholtak seregének ábrázolása. Nagyon kevés az egy-egy ka-
rakterhez való kötődés, ami azt jelenti, hogy egy küldetés során egy karakterrel 
egyszer az egyik játékos játszhat, míg egy másik küldetésnél egy másik játékos 
viheti ugyanazt a karaktert.

A játékosok a játék társszerzőiként vállalnak felelősséget és határozzák meg a cse-
lekvések és dobások következményeit. Összedolgoznak a Légió életre keltésében.
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KARAKTEREK ÉS SZEREPEK
Minden légiós játékos két különböző játékmódot használ. Az egyik egy Szerep 
a légióban. Csak egyetlen szerep feladataiért felelsz. Minden légiós szerephez 
tartozik egy karakter, és szükség esetén a szerepedhez társított karakterrel ját-
szol. A másik egy küldetést teljesítő légiós. A játékosok egy hadjáratban többféle 
légióst játszhatnak. A karaktereket az első küldetés fázisa előtt kell megalkotni, 
a szerepeket pedig az első küldetés után, az első hadjárat fázis előtt.

Ezek a Szerepek felelősek a hadsereg stratégiájáért, és elsősorban a hadjárat 
fázisban jelennek meg. Ritkán játszanak a történetben pillanatról pillanatra, ők 
a hosszú távú akciókért és a stratégiai játékért felelősek.

Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a játékbeli légiós szerepeket. Ezek közül a bal 
oldalon lévő három kötelező, és minden játékban mindig meg kell jelennie. A 
jobb oldaliak választhatóak, és ha háromnál több légiós játékosod van, egyet 
ezek közül kell választani.

LÉGIÓS SZEREPEK
�� Főparancsnok: Kiválasztja a kül-
detéseket és az útvonalakat.
�� Tábornagy: Megszabja a küldeté-
sek személyzetét és feladatait.
�� Szállásmester: A légió eszközeit 
kezeli.

�� Krónikás: A légió krónikáit őrzi.
�� Kémfőnök: A beosztott kémeket 
felügyeli.

Ha a kiegészítő szerepek közül egyet sem választanak, akkor is létezhetnek a 
történetben, de semmilyen játéktechnikai előnyt nem adnak a kampányban.

Ezeken a karaktereken kívül minden játékos néhány Specialistát és bizonyos 
szakasztagokat alakít. Ezek elsősorban a küldetés fázisban játszanak.

SPECIALISTÁK
��Vértes: Védelmező és erős közel-
harcos.
�� Felcser: Harci orvos.
�� Tiszt: Vezér és taktikus.
�� Felderítő: Lopakodó előretolt 
egység.
�� Mesterlövész: Halálos távolsági 
katona.

SZAKASZTAGOK
�� Újonc: Frissen besorozott újonc.
�� Katona: Harcedzett veterán.
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KIVÁLASZTOTTAK ÉS MEGTÖRTEK
A többi játékossal folytatott megbeszélést követően a JM kiválasztja az adott kam-
pány Kiválasztottját és Megtörtjét. Ezek a hatalmas erők a világban összecsapó 
isteni erők avatárjai. Ez a Kiválasztott és Megtört erősen befolyásolja a játékban 
megjelenő hangulatot és témát, amiket az alábbiakban sorolunk fel.

KIVÁLASZTOTT

A Légió a Szerepek, Specialisták és hadtáp mellett egy Kiválasztottal utazik – ezek 
mindegyike szerves része a Légió fennmaradásának. A Kiválasztottak azok az 
isteni erővel átitatott emberek, akik elfogadták a Kiválasztás rítusát, s magukat 
egy istenség szolgálatának szentelték. Szó szerint az istenek avatárjai, és a Légi-
óval utazó Kiválasztott az egyik oka annak, hogy esélyetek van megmenekülni 
az élőholt horda elől, és újra láthatjátok a Keleti Királyságokat.
�� Shreya: Hatalmas harcos, akit Bartán gyógyító istennő választott ki. Katonai 
akciókra és stratégiára összpontosít.
��Agancsos: Egy titokzatos alakváltó, akit Panyar erdőisten választott ki. Ti-
tokzatos erőkre és okos cselekre összpontosít.
�� Zora: Ádáz, ősi Zemyati Kiválasztott, aki folyamatosan próbára teszi híveit. 
Hatalmas csatákra és az élőholtak közvetlen támadására összpontosít.

MEGTÖRT

A Megtörtek egykor Kiválasztottak voltak, de az Üszökkirály megrontotta őket, 
eltorzította céljukat és maga mellé állította őket. Mindegyikük egy horrortémát 
testesít meg – ilyen például a háború pusztítása vagy a gonosz alkímia testi bor-
zalma. Minden kampányban két ilyen szörny van, és élőholt seregeikkel akarják 
elpusztítani a Légiót a menekülés során.
�� Rontó: A test eltorzítója és romlott alkimista. A testi borzalmakat és a mérgező 
tudomány témáit képviseli.
�� Megtörő: Viharboszorkány és bűbájfaragó. A feszültség, a bizonytalanság 
és a pszichológiai horror témáit képviseli.
�� Zúzó: Szörnyű izomkolosszus és páncélosok kovácsa. A háború személyte-
lenségét és a totalitarianizmus témáit képviseli.

Bővebben lásd a 4. fejezet 157. oldalán. A játékban nem aktív Kiválasztottak 
másutt vívják a háborút – visszavonulnak, és végül délkeleten tartják a vonalat 
az Üszökkirály ellen. A nem aktív Megtörtek az élőholtak nagy részével az 
Üszökkirály oldalán menetelnek, vagy az ő parancsára más hódításokat folytatnak.
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A JÁTÉKMESTER SZEREPE
Egy játékos elvállalja a JM szerepét. Ő a felelős azért, hogy a karakterek körül 
dinamikus világ jöjjön létre, különös tekintettel Aldermark lakosságára, vala-
mint a Megtörtek és csatlósaik élőholt fenyegetésére. A világ összes nem játékos 
karakterét (NJK) ő alakítja, hogy mindegyiküknek konkrét vágyat és jellemző 
cselekvési módot adjon.

A JM segít megszervezni a játékban folyó beszélgetést, így kihangsúlyozhatja a 
játék érdekes elemeit. Nem ő felel a történetért, és nem kell minden eseményt 
előre megterveznie. Érdekes lehetőségeket kínál a játékosok számára, majd követi 
a cselekvések és következmények láncolatát, bárhová is vezetnek. Az a szerep 
a speciális jellege miatt kapta a nevét, noha ugyanakkora narratív irányítással 
rendelkezik, mint más szerepek.

EGY JÁTÉKALKALOM
Egy Pengék Szövetsége játékalkalom olyan, mint egy könyv fejezete. Van egy 
vagy két fő esemény, plusz néhány melléktörténet, amelyek mind beleillenek egy 
átfogó történetbe. A játék csapattól függően 2-6 órán át tarthat.

Egy játékalkalom két fázisból áll. A küldetés fázisban a csapat két küldetést választ 
ki teljesítésre. Az egyik lesz az elsődleges küldetés, míg a másik a másodlagos. 
Ezután kezdődobást tesztek, hogy az elsődleges küldetés cselekményébe ugor-
jatok. A játékos karakterek (JK-k) cselekednek, következményeket szenvednek 
el és befejezik a műveletet (függetlenül attól, hogy sikerrel járnak-e vagy sem). A 
másodlagos küldetést teljes egészében egy kezdődobással oldják meg. Ne feledd 
azonban, hogy a kampány első játékalkalmában nincs másodlagos küldetés, és 
egyből belemerültök az akcióba.

Ezután áttértek a hadjárat fázisra. A Légió hadjárat akciókat használ a lábado-
zásra, a melléktevékenységek folytatására és az Égtorony felé történő haladásra. 
Ezután a Főparancsnok kiválasztja a küldetés prioritásait, és a JM ezeket felhasz-
nálva újabb küldetéseket hoz létre, így a játék folytatódhat a következő küldetéssel.

Egyetlen játékforduló a küldetésekből és az azt követő hadjárat akciókból, valamint 
némi szabad játékból áll. Amint jobban megismeritek a játékot, több játékfor-
dulót is betervezhettek egyetlen játékülésre, de arra kell törekednetek, hogy egy 
egész játékfordulót egyben végigvigyetek, és a hadjárat akciókat befejezzétek a 
következő küldetés fázis előtt.

Egy hadjárat körülbelül egy tucat játékalkalmon keresztül tart, amíg a Légió az 
Égtorony felé tart, egy utolsó epikus összecsapásra, még a hosszú tél előtt. Miután 
elértétek és megvédtétek Égtornyot, vége a hadjáratnak, majd összeszámoljátok 
a pontszámaitokat. Lehetséges, hogy a Légió el sem jut az Égtoronyhoz, mert 
elfogy az idő, az ember vagy elveszítitek a Kiválasztottat. Ebben a játékban 
veszíteni is lehet.
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EZ A TI JÁTÉKOTOK
Ez a játék a Légió sietős visszavonulásáról szól Aldermark földjén egy dark fantasy 
világban. Mielőtt túlságosan belevetnétek magatokat a tényleges játékba, beszél-
jétek meg a csapattal, hogy milyen témákat szeretnétek viszontlátni a játékban. 
Nem való mindegyik játék bármely játékoscsapatnak, és minden játékosnak el 
kell tudni mélyülni a játékban.

Ennek egy részét közvetve az dönti el, hogy milyen karaktereket készítetek, és 
milyen típusú Kiválasztottat és Megtörtet választotok. Például, ha a bosszú témáját 
szeretnétek előtérbe hozni, válasszátok Shreyát Kiválasztottként, Rontót pedig 
az egyik Megtört ellenpárjaként. Beszéljétek át a döntéseiteket, hogy mindenki 
egyetértsen abban, hogy mit próbáltok meg. Ha valakinek kényelmetlen az irány, 
beszéljétek meg annak érdekében, hogy mindenkinek tetsszen a játék. Mondd 
ki, mi miatt találod izgalmasnak a játékot! Az Égtoronyhoz vezető út hosszú, és 
lelkesnek kell maradnod az átélt események iránt.

A történet során felmerülnek olyan kérdések, amelyekre ez a könyv nem ad 
választ. Hogyan válik egy Kiválasztott Megtörtté? Milyen óriási állatok lakják 
Aldermark erdőit? Ezeket a kérdéseket a játék során érdemes megválaszolni. A 
világodban a válasz más lehet, mint más világában, és ez így van jól. Azokat a 
dolgokat, amelyeket ebben a könyvben nem kifejezetten említünk, nektek kell 
létrehozni, és kíváncsian várjuk, hogy a csapatotok milyen válaszokat talál ki.

MÉDIAAJÁNLÓ
Íme néhány könyv, film és zene, amelyet a játékra hangolódáshoz, és amelyeket 
a játékosok ismerhetnek:

Filmek: Hayao Miyazaki: A vadon hercegnője, Kuroszava Akira: A hét szamuráj

Sorozatok: George R. R. Martin: Trónok harca, Glen Larson: Csillagközi 
romboló, Arakava Hiromu: Fullmetal Alchemist 

Könyvek: Glen Cook: Fekete sereg, Xenophon: Anabasis

Főcímdal: Battle Beast: We Will Fight

JÁTÉKHOZ SZÜKSÉGES DOLGOK
�� Négy-öt játékos (egyikőtök a JM). Nagyobb csapatok kezelését lásd a 436. 
oldalon.
�� Egy marék hatoldalú kocka (játékosonként négy vagy öt jól jöhet).
�� Nyomtatott lapok – ilyenek a szerepek, specialisták, a statiszta újoncok, a 
Kiválasztott, a Megtört és a szabályösszefoglaló lapok (elérhetők a  
https://www.kalandhorizont.hu/tag/pengek-szovetsege/ címen).
�� Ez a szabálykönyv.
�� Üres papírok, jegyzetfüzet és egyéb jegyzeteléshez szükséges dolgok.


