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Főküldetés - Fertőzött vér
Főküldetés - Fertőzött vér (Tainted blood)
A sötétségbe (Into the darkness)
Kalandunk egyfajta tutoriallal kezdődik. Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy megtanuljuk,
hogyan mászkálhatunk, húzhatjuk elő fegyverünket (F) és nyithatjuk ki a kaput (Space). Vágjuk le a két gromot,
akiket a templomban találunk. Kutassuk át őket és a közeli ládákat, vegyünk magunkhoz mindent. Itt tovább
is lépünk a következő szintre, hát használjuk fel pontjainkat (tulajdonság és ügyességi pontok) karakterünk
fejlesztéséhez.
Kardom, lelkem eladó (Sword for hire, soul for hire)
Hagyjuk el a kriptát és beszéljünk Tagoval. Induljunk el dél felé, Komorin falvába.
Tipp: a farkasok és medvék igen gyakran fordulnak elő ezen a területen. Viszonylag könnyen legyőzhetők, s a
belőlük nyert xp-ért megéri szabdalni őket.
Egy reménysugár (A dim light)
Komorinba érve menjünk tovább dél felé és beszéljünk Gandoharral. Utasít minket, hogy beszéljünk mesterével
a Kecske Barlangban. Térképünkön megjelölésre kerül (mint aktív földalatti küldetés).
Egy fenyegető üzenet (A grim message)
Amikor elérjük a Kecske Barlangot, találkozunk Reist Tungarddal. Beszéljünk vele. Ezután ő eltűnik.
Nincs alku (No room for negotiations)
Menjünk ki a barlangból és beszéljünk Gandoharral. Hosszas társalgás után elküld minket a közelben lévő
portálhoz - ezen a helyen kapcsolatba léphetünk Kyrával és beszélhetünk vele.
Egy törés az üvegen (A crack in the glass)
A portál a közeli romoknál van - ha már túl vagyunk Ferid komorini küldetésén, könnyedén megtalálhatjuk.
Ferid teleportjától menjünk kicsit tovább. Aztán meg a jó kis térképünk is megmutatja nekünk. Beszéljünk
Kyrával és térjünk vissza Gandoharhoz.
Az ikrek (The twins)
Beszéljünk Gandoharral.
A Cseles Csuklyás (An ace in the sleeve)
Beszéljünk még egyszer Reisttal (a Kecske Barlangban).
Nagy kockázat (High Stakes)
Megint ki és megint dumcsi Gandoharral. No megvolt a bevezető. Mostanra egy egész listánk lett arról, hogy
miket kell összeszednünk a játék során. A sötét csókákkal már csak a játék végén futunk össze újra.
Találkozz Kyrával a második portálnál (Talk to Kyra in the second node)
Csak galoppoljunk a térképen jelölt második portálhoz, ahol beszélünk Kyrával. Jó minél hamarabb megcsinálni
ezt a küldit, mert a könnyen jött xp mindig jól jön.
Keresd meg az Ereklye foglalatát (Find a relic frame)
Az ereklye foglalat Tomorin észak-keleti csücskében van, a Karga táborban. Hogy megszerezzük, el kell
döntenünk a családi viszályt a Karga klán (ld. „Karga tábor”), vagy a Skelden klán (ld. „Ásatások”) javára.
Beszélj Hoval (Talk to Ho)
Ho is megjelölésre került a térképünkön. Ez a „küldetés” maga azonban csak addig tart, míg elérünk a fickóhoz.
Amint szóba elegyedünk vele, ez megoldódik és automatikusan felmerül a következő.
7

Főküldetés - Fertőzött vér
Remete (Hermit)
Ho majd - hosszas röhögcsélés és hümmögés közepette - elmeséli nekünk, hogy az ereklyét, amit keresünk 4
részre választották szét. Ezeket kell összegyűjtögetnünk. Egyébként ez a párbeszéd roppant mulatságos, ha az
embernek van türelme végighallgatni és kérdezgetni őt (már amennyire megtehetjük). Felüdítő perceket szerez
nekünk, mielőtt komolyabban elmélyülünk a játékban.
A múlt és a jövő (The future and the past)
A küldetés középpontjában a harmadik portál elérése áll, ahol még egyszer beszélünk Kyrával. Ez a portál a
játék világának déli részén van (térképünkön villogni fog), tehát hogy eljussunk oda, át kell vágnunk magunkat
tetemes mennyiségű orkon és húsgólemen stb. Szóval ne kapkodjuk el.
Találd meg az ereklye föld kövét (Find a relic earth stone)
A kő megszerzéséhez meg kell csinálnunk a *-gal jelölt küldetéseket Szélfogó faluban.
Találd meg az ereklye levegő kövét (Find a relic air stone)
A kő megszerzéséhez meg kell csinálnunk az összes *-gal jelzett küldetést a Drak’ar sivatagban.
Találd meg az ereklye tűz kövét (Find a relic fire stone)
A kő megszerzéséhez meg kell csinálnunk az összes *-gal jelzett küldetést Gor Gammarban.
Találd meg az ereklye víz kövét (Find a relic water stone)
A kő megszerzéséhez meg kell csinálnunk az összes *-gal jelzett küldetést Ashosban.
Az ereklye (The relic)
Ha megvan mind a négy kő és az ereklye foglalat, végre találkozhatunk Gandoharral Qudinar kapuinál. Rövid
párbeszéd után egy jelenetet láthatunk, amelyben tanúi lehetünk, ahogy hősünket becsapják és megszerzik tőle
az Ereklyét. Majd Qudinar főterén térünk magunkhoz. Egy paladin áll mellettünk.
Tipp: Vegyük figyelembe, hogy a játék hamarosan véget ér, úgyhogy ha minden egyéb küldetést be akarunk
fejezni, akkor itt az ideje.
A megszegés (The breach)
A paladinnal való beszélgetés alapján kiderül, hogy Gandohar alaposan átvert minket, bevette magát Oswaroth
várába és egy varázslattal levédte annak bejáratát. Ezt a varázslatot valószínűleg az égen látható irdatlan
pentagramma táplálja, melyet az öt Sötét Torony köt össze. Azt találták ki a paladinok, hogy az egyik Sötét
Toronyban meg kell szüntetnünk az erő forrását és akkor megbomlik a védelem Oswaroh kapuinál is. Ugorjunk
el az egyik ilyen toronyba (mindegy melyikbe). Ha esetleg még nem jártunk volna ott, nem muszáj a tornyot
körülvevő cuki kis nekromantákkal és zombikkal megküzdenünk. Felszaladunk a lépcsőn, ráállunk a teleportra,
amely feljuttat minket a tetőre. Itt levágjuk a nekromantát, aki táplálja a pentagrammát. Mostmár bejuthatunk
majd a Halott városba.
Az Őrző (The Guardian)
Ez az „apró” küldetés tulajdonképpen a következő küldetés közben merül fel. Miután feloldottuk Oswaroth
védelmét, beléphetünk a halott városba. Szeljük át az utcákat, míg találkozunk Reisttal. Kicsit dumcsizunk vele,
majd hüpp-hüpp barbatrükk - egy iszonyat nagy démonná változik át! Veszélyesnek néz ki - és 60-as szint körül
az is!!! (Én már csak tudom... :-) Gyakorlatilag rámsózott egyet és megmurdáltam. Szóval tápoljuk fel magunkat
legalább 75-80-as szintre - vagy használjuk alkímia képzettségünket és kalandozásunk során gyűjtsünk minél
több maradandó hatású alapanyagot, majd főzzük őssze őket tizesével. Ha így teszünk, akkor 2-3 csapásból
kivégezhetjük a nálunknál néhányszor magasabb démont. Érdemes megfogadni ezt a tanácsot, ha nem akarunk
bújócskát játszani a monstrummal.) Szóval valahogy küzdjünk meg vele, vágjuk le. Kiszedhetjük a szemét is,
mint minden démonnak (elég gusztustalan, de hasznos...:-) ).
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Főküldetés - Fertőzött vér
Kyra kiszabadítása (Free Kyra)
Most, hogy Gandohar házőrző ebét legyőztük, beléphetünk a várba. Látványos hely. A jókora teleporttól balra
találjuk meg Gandohart. Essünk túl a beszélgetésen. Ne felejtsünk el MENTENI, mivel ennek a beszélgetésnek
a végén dől el, hogy ki mellé állunk a végső csatában! Miután végighallgatjuk Gandohar szokásos szupergonosz
beszédét (ami mellesleg nem is olyan gonosz, inkább elgondolkodtató), egy utolsó, végleges döntést kell hoznunk:
segítjük, vagy megakadályozzuk Aziraal újjászületését. Ha Gandohar ellen döntünk, vagyis megakadályozzuk
tervét (ahogy egyébként Kyra is kérte), akkor csupán vele kell elbánnunk. Ez gyerekjáték lesz Démon Reist
megölése után. Ha azonban mellette tesszük le a voksunkat, és elősegítjük Aziraal megtestesülését, akkor egy
rakás paladin jelenik meg. Na ez megint egy kemény dió lesz! Tehát ha izgalmas véget akarunk a játéknak, akkor
küzdjünk meg a paladinokkal. Persze ha elég erősek vagyunk (márpedig annak kell lennünk, ha tisztességgel
végigvittünk minden küldetést), akkor ezt is meg lehet oldani.
Ezután pedig jön a két fajta levezető jelenet: az egyikben Kyra és a Hős szépen ellovagolnak a lemenő nap fényében
:-), a másikban pedig Kyrát egy égi hajón viszik Aziraal színe elé, hogy a kishúg testében újjászülethessen.
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Komorin
Komorin

Egy lótenyésztő a bajban (A troubled horse breeder)
Küldetést adja: Lucius Darx
Lucius Darx a Testvériség tagja - a harcosok ligája a Two Worldsben. Megkér, hogy látogassuk meg Vesit
Delurnát, egy lótenyésztőt.
Kierőszakolás (Extortion)
Küldetést adja: Vesit Delurna
Hírnév: Testvériség
Egy Vesit nevű lótenyésztő azt akarja, hogy számoljuk fel a Komorintól nyugatra állomásozó banditákat
(helyzetük jelölve van térképünkön). Tulajdonképpen 3 ellenfelet kell elintéznünk. Egész könnyű legyőzni őket
még egészen a játék elején is. Vágjuk le őket, menjünk vissza csevegni Vesittel. Megkapjuk első lovunkat és
jutalmunkat. Aztán még +1 reput a Testvériségnél.
Egy régi barát / Minden eszközzel (An old friend / By all means)
Küldetést adja: Ferid Redismos
Hírnév: A Társaság
A játék kezdetétől Ferid ott virít térképünkön. Keressük meg Komorinban (kicsit balra a város déli kapujától),
és elmondja nekünk, hogy kissé keletebbre van egy teleport, amit nekünk kellene aktiválni. Gyűjtsünk egy kis
erőt, mielőtt odamennénk - a közelben kószáló lények ádázabbak egy csapat farkasnál (de azért az is lesz szép
számmal). Amint elérjük a térképen a jelölt pontot, a teleport aktiválódik és használhatjuk a Komorinba való
visszatéréshez. A Feridtől kapott teleport aktiváló követ őrizzük meg és mindig legyen nálunk, mert
ennek segítségével hozhatjuk működésbe a teleportokat, melyek mellett utunk során elhaladunk!
1. Tipp: Ezt a küldetést meg kell csinálni, hogy használhassuk a Társaság teleport hálózatát. Tegyünk róla, hogy kipipálhassuk!
2. Tipp: Itt mindjárt elvégezhetjük a Gandohar és Reist Tungard „szaladj ide, szaladj oda” küldetéseit.
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Komorin
Személyi teleport (Personal teleport)
Küldetést adja: Ferid Redismos
Hírnév: A Társaság
Ferid megkér minket, hogy vigyünk neki 2 darab magnezitot. Így készíthet nekünk is - meg magának is - egy
személyi teleportot. (A személyes teleport olyan eszköz, amellyel bárhonnan teleportálhatunk. A teleportkő ott
marad, ahol hagytuk, de senki sem nyúlhat hozzá rajtunk kívül. Mi azonban felvehetjük és ismét magunkkal
vihetjük, ha akarjuk.) Magnéziumot találhatunk a Grom erődben (a teleporttól dél felé haladva az úton, majd
még lejjebb).
Másik személyi teleport (Another personal teleport)
Küldetést adja: Ferid Redismos
Ha hozunk még 2 darab magnezitot, még egy - egy kis morfondírozás után még KETTŐ - személyes teleportot
készít nekünk. Ez az utolsó küldetése a játékban.

Holdszem kristály / Edwin Brumhillből (Moon eye / Edwin from Brunhill)
Küldetést adja: Veran Korstill
Hírnév: Kereskedő céh
Veran megkér minket, hogy menjünk el Brumhillbe, találjunk meg egy bizonyos ékszerészt. Mielőtt odamegyünk,
mindenképpen vegyük fel Nalax Congánál a „Brumhill falva” küldetést. Az „Edwin Brumhillből” küldetés
akkor lesz kész, ha belépünk a romos faluba. A „Holdszem kristály” küldetés teljesítéséhez meg kell találnunk
egy kristályt, amely valahol a faluban a földön hever az egyik kunyhó előtt. Itt majd találunk három Északi orkot
is, ezek elég erősek, de azért tudunk végezni velük. Vissza Veranhoz, kapunk ért 900 aranyat és egy kis reput.
Tipp: ha ide - akár azonnal - visszateleportálunk, meglepetésben lesz részünk, hiszen egy egész erős csapat Északi
ork telepedett meg a kihalt faluban. Ha xp-re van szükségünk - és azért már tápolt karakterrel rendelkezünk -,
akkor érdemes velük megbírkózni.
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Komorin
Nincs hír Brumhillból (No news from Brumhill) / Brumhill falva (Brumhill village)
Küldetést adja: Nalax Conga
Nalax aggódik azokért a komoriniakért, akik átköltöztek egy újonnan meglapított faluba, melynek Brumhill
a neve. Jó ideje nem hallottak semmi hírt felőlük, és kereskedők sem érkeztek onnan. Ezért megkér minket,
hogy ugorjunk el Brumhillba és skubizzuk meg, minden oké-e. Meg se próbáljuk túl korán megközelíteni a
falut, mert Brumhillban akad néhány ork, akik örömmel megvillogtatják nekünk fegyvereiket! Szépen haladjunk
kelet felé, dolgozzunk és mire odaérünk, kábé rendben is lesz a dolog. Csak lépjünk be a romos faluba, és
tulajdonképpen mindkét küldetéssel végeztünk is. Vissza a jutalomért.
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Északi határ
Északi határ

A hóhér kötele (The hangman’s rope) / Bitófa domb (Gallows Hill)
Küldetést adja: Basil Tyral
Hírnév: Nekromanták
Basil nekromanta, aki Komorintól északra lakik. Megkér minket, hogy hozzunk neki egy kötelet, mellyel
felakasztottak valakit. Menjünk a Bitófa dombra (jelölve a térképen), kissé délre Rovant falutól. A domb tetején
összefutunk néhány szörnyikével (nem gáz). Találjuk meg a földön heverő kötelet és nyomás vissza. Azért ha
már ott vagyunk, ne hagyjuk ott a két darab világító rontás sarjadékot sem (egy későbbi küldetéshez szükség
lesz rá).
Fekete mágia (Black magic)
Küldetést adja: Basil Tyral
Hírnév: Nekromanták
A köteles küldi teljesítése után kapunk még egy megbízást Basiltől. Ezúttal azt akarja, hogy vigyünk el pár
varázsbábut a közeli barlangba. Nosza: odakocogunk, és amint belépünk a barlangba, a csempészek holtan
esnek össze. Nyomás vissza a zséért.
Több kötél (More rope)
Küldetést adja: Basil Tyral
Basil még több kötelet óhajt. Igazából nem kell már semmit sem tennünk a küldetés elfogadása után. Kicsit
arrébb megyünk az udvartól, mire kiírja, hogy a küldetés kész. Nézzünk vissza Basil tanyájára, s egy őrrel
találjuk szembe magunkat. Ha azt mondjuk, kerestünk kötelet, akkor meg kell vele küzdenünk, egyéb esetben
harc nélkül elenged minket.
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Északi határ

Az elveszett őrjárat (The lost patrol)
Küldetést adja: Holi
Hírnév: Testvériség
Egy ifjú tagja a Testvériségnek, nevezett Holi megkér minket, nézzünk utána testvérének Orna bányában. Az
elveszett őrjárat az alagút keleti részében található. Ha visszamegyünk Holihoz, kapunk némi aranyat.
Az Orna bánya (The Orna mine) / Veszélyes szomszédság (Dangerous Neighbourhood)
Küldetést adja: Alfron Dekar
Hírnév: Testvériség
Alfron Dekar felkínál nekünk egy küldetést, melynek kapcsán meg kell keresnünk és likvidálnunk kell a törpe vezetőt,
aki az Orna bányában tartózkodik. 1000 arany jár a küldetésért - 300 előre, 700, ha letudtuk. (Nem beszélve róla, hogy
király vérteket szedhetünk le a levert törpékről!) Nem egyszerű feladat a játék elején. A bányába való bejutáshoz le
kell szabdalnunk pár törpét (vegyük számításba a Maliel Szentélyt a törpék háza a mellett!) - azért ha nagyon nem
boldogulunk velük, még ne menjünk le a bányába. És ügyeljünk arra is, hgoy ne vegyenek minket körül. A vezető a bánya
közepe táján lelhető fel - először próbáljuk meg becserkészni az őröket egyenként. Aztán ha a vezetőnek annyi, lépjünk
vissza Alfronhoz a jutalomért. (Visszafelé számítsunk törpeszellemek társaságára, ha éjszakába nyúlt a harcunk.)
Megjegyzés: És bár csábítóan hívogatnak minket Yamalin óriási, tömör városfalai, YAMALINBA NEM LEHET
BEJUTNI se a föld alatt, se a föld fölött, semmilyen mágikus, vagy cseles módszerrel, sem pedig csalással.
Yamalin városa sem a Two Worlds első, sem pedig második részében nem elérhető.
Elfelejtett szóbeszéd (Forgotten lore)
Küldetést adja: Elmeir Tanenn
Egy Elmeir nevű zsoldos - már hogy az szeretett volna lenni :-) - ad nekünk egy kulcsot, amely azt a kaput
nyitja, amin a játék első helyszínén nem juthattunk át (Komorintól északra). Noszahát, menjünk oda (akár
teleportálhatunk is!), használjuk a kulcsot, ugorjunk fel a hordókra, onnan az oltárra. Itt kapunk 5 ügyességi
pontot. Kifelé menet kicsi zöld rohangáló törpe szellemekkel kell számolnunk.
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Előörs

Előörs

Egy fizetett gyilkos (A paid murder)
Küldetést adja: Tidar Shog
Hírnév: Giriza
Tidar egy kis táborhelyen található az Előőrs közelében. Az egyik Testvériségi vezető átverte és ezért bosszút
akar. Egészen konkrétan azt akarja, hogy végezzünk vele. A küldetés teljesítéséhez meg kell csinálnunk az „Az
őr testvére” - küldit is. Miután megtudtuk, hogy a Rozsdás Ogre Tanyára menekült (csak ezután jelenik ott
meg, előbb nem!), menjünk oda és beszélgessünk el vele. Felajánl egy üzletet: dupla árat fizet, ha Tidar ellen
fordulunk és megöljük őt. A választás a miénk. Megölhetjük Darat Honmoriát (1000 arany + 1 Giriza pont),
vagy Tidart (2000 arany).
Tipp: Ha később be akarunk jutni Gorelinba - márpedig oda érdemes menni - 2 Giriza hírnév szükséges. És
Giriza pontot igen lassan lehet szerezni. Megoldható, de azzal elhúzunk pár küldetést, mint a rétestésztát. :-)
Az őr testvére (Check up the guard’s brother) / Hat láb mélyen (Six feet under)
Küldetést adja: Eskel Olbrot
Hírnév: Testvériség
Eskel akkor áll velünk szóba, amikor átvágunk az Előőrsön, és megkér minket, hogy nézzünk utána fivérének,
aki a lerombolt erődben van az út végén. Tipegjünk hát oda. Odafelé összefutunk Ilon Kircerrel, aki elmondja
nekünk, hogy mi minden történt a várban és Loth valószínűleg már halott. Haladjunk tovább és nézzünk körül
a várban. Két sárkánypikkelyt találhatunk a sárkány csontvázak mellett itt-ott - ezekre szükségünk lesz egy
tharbakini küldetéshez.
Nézzünk le a börtönbe és keressük meg Ton Makirit. Ő majd elmondja, hogy Loth halott és hogy az erőd
parancsnoka elmenekült a Rozsdás Ogre Tanyára. (Ezt tudnunk kell az „Egy fizetett gyilkos” küldetéshez.)
Fussunk vissza az Előőrsre és mondjuk el Eskelnek, mi a helyzet.
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Előörs
Bebörtönzött őr (The locked guard)
Küldetést adja: Ton Makiri
Ton Makiri megkér, hogy szerezzünk neki egy tolvajkulcsot, hogy kiszabadíthassa magát. Biztosan van nálunk
egy, hát adjunk neki egyet, legyen boldog. (Ha nincs, akkor könnyen szerezhetünk a kereskedőknél.) Egészen a
kijáratig elkocog, aztán ott fog ácsorogni. Ne is akarjunk tőle többet...
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Covengor
Covengor

Egy veszélyes lázadó (A dangerous rebel)
Küldetést adja: Berud
Hírnév: Skelden klán
Berud a Skelden Házból Conn Krannach-ot keresi, az egyik Karga klán vezetőt. Jutalmat ajánl fel, ha megkeressük
és megöljük őt. Conn helyzete majd a Magányos favágók kunyhója fejezetben kerül leírásra. Connak is meglesz
a maga küldetése. Ha úgy döntünk, előbb megcsinálhatjuk azt is és utána kinyírhatjuk őt. Ha végeztünk vele,
térjünk vissza Berudhoz a jutalmunkért.
Alkohol útvonal (Alcohol trail)
Küldetést adja: Dras Beclem
Hírnév: Kereskedő Céh
Dras illegális alkohol kereskedő, de a Tharbakinba vezető kereskedelmi útvonalat egy bandita tartja ellenőrzés
alatt. A csóka kicsit délebbre van a falutól. Beszéljünk vele - ha a megfelelő módon tesszük (azaz nem futamodunk
meg gyáván), nem kell harcolnunk vele, és még egy üveg piát is kapunk tőle. A probléma megoldása után menjünk
vissza Drashoz és szedjük be a zsét.
Kövesd a tolvajt! (Follow the thief !)
Küldetést adja: Ash Lorus
Hírnév: Testvériség
Ash közel van egy barlang bejáratához a falutól délre. Egy tolvaj után nyomoz, aki ellopta a gyűrűjét. Ajánljuk fel
segítségünket, majd lépjünk be a barlangba. Vágjuk át magunkat a csontvázakon, majd beszéljünk a tolvajjal. Visszaadja a
gyűrűt, de megkér, hogy semmisítsük meg a csontvázakat. Amikor elindulunk kifelé, egy kupac öreg és fiatal csonti jelenik
meg a bejárat környékén, szóval kaszaboljunk egy keveset. A barlang előtt pedig adjuk vissza a gyűrűt a tulajdonosának.
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Covengor
Barlang megtisztítása (Clear the cave)
Küldetést adja: Tyco Thorn
Az iménti tolvaj kérése, ami a kijárat előtt lézengő néhány - imént említett - csontvázra vonatkozik. Azért
érdemes visszakocogni hozzá büszkélkedni, mert utána ad még egy feladatot.
Beszélj a nekromantával (Talk to the necromancer)
Küldetést adja: Tyco Thorn
Szóval a tolvaj azt kéri tőlünk, hogy keressünk meg egy Orm Varagor nevű nekromantát és mondjuk meg neki,
hogy a csontik, amiket tulajdonképpen ő maga rendelt saját védelmére, ellen fordulnak. Hozza helyre a hibáját.
Hát tipegjünk...
Rontás sarjadék (Bring me some taint)
Küldetést adja: Orm Varagor
Hírnév: Nekromanták (+2)
Hogy megkapjuk Orm feladatát a játékban, előbb át kell adnunk neki Tyco Thorn üzenetét. Aztán jöhet a téma.
A Covengortól északra élő Nekromantának szüksége van - először csak - 1 rontás sarjadékra. Ez valójában egy
sor küldetés első lépését jelenti, amely szerint különböző temetőkből rontás sarjadékokat kell gyűjtenünk. A
küldetések teljesítésével igen magas hírnevet érhetünk el a Nekromantáknál. A rontás sarjadékok temetőkben
találhatók: a helyzetük leolvashatók a térképről (figyeljük a koponyákat!). Jultalmul kapunk egy varázskártyát:
csontvázidéző. (Ezt esetleg odaadhatjuk a Qudinarban kapott küldetés kapcsán Seloth Brotunnak.)
Több rontás sarjadék (Bring me more taint)
Küldetést adja: Orm Varagor
Hírnév: Nekromanták (+2)
Ha megkapja az első sarjadékot, rögtön utána még 3 db-ot kér tőlünk. Hozzunk/adjunk hát neki. Jutalom:
mérgezett tű varázskártya.
Még több rontás sarjadék (Bring me more taint)
Küldetést adja: Orm Varagor
Hírnév: Nekromanták (+2)
Rákapott a rontásra az öreg. Még a 4 darab sem elég neki, amit eddig kapott. Mostmár 5 darabra nyújtja
be igényét. (Én egyébként azt csináltam, hogy jó néhány temetőben jártam és sokat összeszedtem, így csak
dumálgatni kell vele és gyorsan megy a párbeszéd...) Adjunk. Kapunk: csontváz íjász idéző varázskártya.
Még több rontás sarjadék - utoljára (Bring me much more taint - This is the last time)
Küldetést adja: Orm Varagor
Hírnév: Nekromanták (+2)
Hát ez már egy kicsit túlzás, de a hírnév miatt azért vegyük fel a küldetést. Elszállt egy kicsit az agya: most 10
darab rontás sarjadékot kér - mit kér! Már szinte követel. Ehhez már le kell mennünk a Gon-folyó déli oldalára,
hiszen ami rontás sarjadék az északi területeken fellelhető volt, azt már eddigre össze kellett szednünk. Odalenn
pedig az első jó kis lelőhely a Cathalontól dél felé vezető út mellett (ahol az összezúzott Királyok Hídja állott
vala) leledzik, túl az Ork katapultok nevű helyen. Itt aztán mindjárt 5 darabot össze is kaparhatunk a sarjadékból.
A többit azonban máshonnan kell összeszedegetnünk.
Akarat megtörés (Breaking the will)
Küldetést adja: Ebrat Skelden
Az alapfeladat az, hogy az Ásatásokról menjünk Covengorba és zsaroljuk meg Maxia Calvo férjét. Másfelől
választhatjuk azt is, hogy kiszabadítjuk Maxiát. Ezt a „A hűség próbája” küldetés kapcsán kapjuk meg az
Ásatások fejezetben. Amennyiben kiszabadítjuk Maxiát (ami a „Játszadozás a reménnyel” küldetés lényege),
akkor Ebrat már a kapu előtt vár minket. Mivel mást ekkor már úgysem tehetünk, vágjuk le. Ezután már csak
annyi a feladatunk, hogy elugrunk Eryn Calvohoz, hogy leróhassa háláját.
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Gorelin
Gorelin

A szellemjárta romok (Haunted ruins)
Küldetést adja: Jar
Jar az egyik őr a Megvilágosodott kúriáján (Öreg Birtok), néhány lépésre Gorelintól északra. Ő beszél nekünk a
szellemjárta törpe romokról a falutól nyugatra. Csak kövessük az utat: Gorelintól nyugatra találjuk a „bejáratát”,
aztán délnek indul és kicsit kanyarogva feljut a hegyoldalba. Ott megtaláljuk a helyet. Ezzel teljesült a küldetés, be
sem kell mennünk a kapun. Azért mégis megéri, még a nagy számú élőhalott (csontvázak) ellenfél ellenére is.
Tipp: Jó néhány átlagos és íjász csontvázzal, ill. pár nagy méretű Tűzcsontvázzal kell szembenéznünk. A
Tűzcsontvázak ellen jól beválhat egy jégsebzéses balta, vagy olyan eszköz, aminek leütő ereje van.
Az Ördög és a Mélykék tenger (The Devil and the Deepblue sea)
Küldetést adja: Estar Gren
Ez az „Egy kényes ügy” küldetéshez tartozik. Itt adja át a kulcsot és mutatja meg a raktár helyét Estar Gren. Ha
odaérünk a raktárhoz, a küldi teljesül.
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Titkos munka (Work withheld)
Küldetést adja: Stork
Hírnév: Giriza
Stork azt akarja, nézzünk utána, miért állnak a munkával az Ásatásoknál keleten. Menjünk, keressük meg az
Armin nevű munkást - ő elmond mindent, amit tudnunk kell. Menjünk vissza Storkhoz az aranyunkért.
Árnyak a család fölött (Shadows over the family)
Küldetést adja: Keshi Lono
Hírnév: Giriza
Ahhoz, hogy megkapjuk ezt a küldetést, legalább 1 Giriza hírnévvel bírnunk kell. Keshi egy egyszerű feladatot
ad nekünk: találjunk meg egy csapat banditát, akik egy törpe ereklye birtokában vannak és szerezzük azt vissza
tőlük. Ezt a küldetést érdemes az „Egy rendelkezésre álló eszköz” küldetéssel - amit az Ásatásoknál tudunk
felvenni - egy kalap alatt elintézni. Nézzünk utána a megfelelő helyen. Ha visszaszereztük a cuccot, vigyük
vissza Keshinek és szedjük be a jutalmunkat.
Tipp: a Gorelinbe való bejutáshoz 2 Giriza pontra van szükségünk, s ezt megszerezhetjük, ha az előző Giriza
küldetéseket megcsináljuk.
Az Árnyék követése (Following the shadow)
Küldetést adja: Keshi Lono
Finch (a barlangban bújkáló tolvajok vezetője) azt mondja, találkozhatunk a kapcsolatával Négy Kő falván. A
falu Cathalontól északra található. A csókát Sebhelyesnek hívják. Keressük fel, de még ne öljük meg! Ez
úgy érhetjük el, hogy szóba állunk vele, de azt feleljük kérdésére: „Semmi, semmi...” Ezzel ez a küldetés meg is
oldódik. Már csak vissza kell ugrani Keshihez és leadni a drótot, hogy megvan a bűnös. Qudinarban kapjuk a
küldetést, mely szerint orvul gyilkoljuk le őt. De ha most levágjuk, az a küldi ugrik.
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Alkohol hiány (Alcohol shortage)
Küldetést adja: Brogh Ardna
Brognak néhány palack alkoholra van szüksége, hogy éberen tartsa az őröket. Sajnos a Covengorból várt
szállítmányt feltartóztatták. Menjünk oda, skubizzuk meg, mi a gond. Ha már végeztünk az „Alkohol útvonal”
küldetéssel, beszéljünk Rilis Welgarral (még helyben Covengorban) és vegyünk tőle egy üveg piát (a másikat
pedig a banditától szerezhetjük meg). Ha ezeket a feladatokat még nem teljesítettük, tegyük meg most, majd
menjünk vissza Broghoz, adjunk el neki egy üveggel.
Az eltűnt fiú (The missing son)
Küldetést adja: Ged Sammra
Ged Tharbakin központjában található. Azt akarja, derítsük ki, mi történt elveszett fiával, aki egy bányában
dolgozik a várostól keletre („néhány lépésre” délre az Ásatásoktól). Egy Hagrast nevű fickót kell keresnünk. Nehéz
ráakadni a csirkefogóra, az tuti. Beszéljünk vele, majd menjünk vissza Gedhez. Ha ezzel a küldetéssel végeztünk,
Ged bosszút esküszik Ebrat Skelden ellen. Automatikusan megkapjuk a küldetést, hogy figyelmeztessük őt,
veszélyben az élete. Ám ez néhány másodperc múlva teljesíti magát és semmi dolgunk nincs már vele. Az
ásatásokon az egyik őrrel beszélhetünk a témáról, minthogy Ged Sammra arra járt és őrjöngött a fia miatt, de
elkergették a szerencsétlent.
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Egy hiányzó bot (A missing staff)
Küldetést adja: Rama Erendar
Hírnév: A Társaság
Rama Erendar egy varázsló, akitől néhány grom ellopta a botját. Kocogjunk el Covengortól nyugatra lévő
táborukhoz és vegyük vissza tőlük a cuccot. A helyük a térképen megjelölésre kerül. Mielőtt elérjük a tábort, 2
temetőn is áthaladunk. A tábor maga elég kicsi és csak néhány levágandó ellenfél van ott. Mindenképpen szedjük
fel a botot, amely a földön hever és a totemoszlopot se hagyjuk ott! (Jól jön majd egy másik küldetésnél.) Add
vissza a botot Ramanak némi aranyért.
Egy sárkánypikkely (A dragon scale)
Küldetést adja: Daron Moreli
Hírnév: A Társaság
Daront Rama Erendar közelében leljük. Addig nem fog velünk szóba állni, míg a Társaságnál nincs legalább 2
pontunk. A küldetés célja, hogy szerezzünk egy sárkánypikkelyt. Erre a legalkalmasabb hely északon található,
az Előőrs erődjében. Ott kettőt is összeszedhetünk egy-egy sárkánycsontváz mellől. Ha visszaviszünk egyet
Daronak, kapunk némi aranyat cserébe és hírnevet.
Kereskedői Székház (Association headquarters)
Küldetést adja: Pol Getber
Hírnév: Kereskedő Céh
Pol Tharbakin déli részében található. Beszéljünk vele, s elmondja, hogy el kell látogatnunk a Kereskedő Céh
székházába. Ez közvetlenül az ipse háta mögött van. Hírnevet kapunk már azért is, hogy beszéltünk vele.
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A bizalom megszerzése (Earning trust)
Küldetést adja: Ion Furvo
Hírnév: Kereskedő Céh
Legalább 1 Kereskedő Céh hírnév kell, hogy megkapjuk ezt a küldetést. Furvo azt akarja, hogy vigyünk el egy
bizonyos csomagot Cathalonba. Ha elérjük a fővárost a játékban, keressük meg a céh helyi székházát és adjuk
oda a csomagot Samon Vellernek.
A titkos átjáró (The secret passage)
Küldetést adja: Eras Brakalet
Hírnév: Karga klán
Eras a Tharbakint körülvevő úton található, a város déli oldalán. Odaad egy kulcsot, amivel a város börtönében
lévő kaput kinyithatjuk. A bejárat a város dél-keleti részében található. Ha már bent vagyunk, megcsináljuk
ezzel párhuzamosan a „Tharbakin tömlöcei” küldetést is, amihez a kulcsot kaptuk. A lényeg, hogy meg kell
tisztítanunk a járatokat a csontvázaktól, hogy a lázadók zavartalanul juthassanak be a városba.
Tharbakin tömlöcei (The dungeons of Tharbakin)
Küldetést adja: Eras Brakalet
Külön feladatként kapjuk, de úgyis az előzővel együtt kell teljesíteni. Kaptunk ugye egy kulcsot, ezzel az a
dolgunk, hogy a tömlöc bejáratát és kijáratát kinyissuk. Ha eljutottunk a járat végébe és felmászunk a kötélen,
közvetlenül Erasnál lyukadunk ki. Ő pedig boldog lesz és megjutalmaz minket. :-)
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Begyűjtött bizonyíték (Collecting evidence)
Küldetést adja: Ethan
Hírnév: Karga klán
Ez a küldetés arról szól, hogy iratokat kell vissza szereznünk Zed Masaratól Gorelinban. Ha azt mondjuk, Ethan
küldött, nem csinál belőle nagy ügyet, egyszerűen csak odaadja a papírokat. A másik verzió, ha „a Skelden Ház
üdvözletét hozzuk”, akkor meg kell ölnünk, s ezután elvehetjük tőle a papírokat. Persze ehhez be kell jutnunk
Gorelinba, amihez 2 Giriza pont szükséges! (A kellő mennyiségű pontok beszerzéséhez nézzük meg a korábbi
küldetéseket, vagy a „Frakció bonuszokat”.)
Tipp: Ha ezt a küldetést úgy fejezzük be, hogy az iratokat Ethannek adjuk, akkor az Ásatásokon kapott „Áruló
a háznál” küldetést elbukjuk.
Isa (Isa)
Küldetést adja: Barra Gall
Hírnév: Karga klán
Barra azt akarja, öljük meg Isát - egy embert, aki elárulta a klán egyik vezetőjét. 5000 aranyat ígér, ha kinyírjuk.
Ez egyáltalán nem nehéz, ha tudjuk, hol keressük őt. Isa ugyanis már halott; a tábortól keletre találhatjuk meg.
(A táborhoz vezető út egy „barlangon” vezet át, a szájában van egy mágikus forrás. Innen forduljunk észak
felé és egy mélyedést láthatunk, ami egy szikla párkány alatt húzódik meg. Ott találjuk meg.) Ennél ne legyen
nehezebb pénzkereseti lehetőségünk (persze csak az van :-) ).
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Kifogyó készlet (Sources drying up)
Küldetést adja: Antrai
Hírnév: Karga klán
Antrai kér tőlünk 2 gyógyitalt. No, hát ennél egyszerűbb dolgunk már nem is lehetne. Adunk italt, kapunk
lóvét.
Karga (Karga)
Küldetést adja: Cahal Karga (felső tábor)
Hírnév: Karga klán
Ha elég magas a hírnevünk a Kargáknál, Cahal megengedi nekünk, hogy beszélhessünk az apjával, Ultarral. Egy
kunyhóban lesz a felső táborban. Azt mondja, kérjünk még időt, mikor az apjával beszélünk, s hallgassuk meg
az ő tervét is. Persze az automatikus dumcsiba nemigen lesz beleszólásunk, de végül úgyis fogunk vele beszélni,
mielőtt elindulunk a dolgunkra.
A végső csapás (A final strike)
Küldetést adja: Ultar Karga
Hírnév: Karga klán
Ultar arra kér minket, gyűjtsünk bizonyítékot arra nézve, hogy a Skelden Ház a király ellen munkálkodik. A
bizonyíték Sano Moon házában található az Ásatásoknál. Közvetlenül a földön meglátunk egy „hamisító”-t.
Vigyük vissza Ultarnak, hogy befejezhessük a küldetést és bebocsátást nyerjünk az Ereklye foglalathoz - az
ereklyéhez, melyre a főküldetés szálhoz szükségünk van.
1. Tipp: a végigjátszási forrásom szerint Sano Moon háza nyitva van, ha megvan a megfelelő hírnevünk a
Skeldeneknél. Ez változó! Nálam (maximális hírnévvel) egyáltalán nem volt nyitva. Be kellett törnöm a házba, ami
azzal járt, hogy vagy 30.000 aranyat fizetnem kellett volna, vagy - én mondjuk ezt választottam - szembeszálltam
velük. Ekkor mindenkit le kellett vágjak egy-két ember kivételével. Ha lett volna türelmem, akkor éjszaka is
beosonhattam volna - talán. Későbbi tapasztalataim szerint ha megvárjuk, míg Sano Moon bemegy a házába, vagy éppen
kijön, akkor beléphetünk oda gond nélkül.
2. Tipp: Ha ezt a küldetést teljesítjük, véget vetünk a Karga vs. Skelden küldetésszálnak, de nem kapunk több
küldetést sem. Ergo: előbb minden más küldetést csináljunk meg az Ásatásoknál.
Szemet szemért (Eye for an eye)
Küldetést adja: Cahal Karga
Hírnév: Karga klán
Amikor megkapjuk a „Végső csapás” küldit Ultartól, Cahal kipuhatolja, mik a szándékaink, majd hozzáteszi
a magáét az üzlethez. Ha úgy alakul és lesz lehetőségünk, öljük meg Ebrat Skeldent, s ő szép kis summát
fizet nekünk. Ahhoz, hogy bejussunk Ebrat Skelden közvetlen környezetébe, egy bizonyos mértékig meg kell
növelnünk hírnevünket a Skelden Háznál. Ám ha már bejutottunk, Ebrat is ad nekünk pár küldetést. Itt jön az
a pont, amikor el kell döntenünk végleg, hogy melyik csoport mellé állunk: Karga klán, vagy Skelden Ház. Ha a
Kargák mellett tartunk ki, akkor a végén visszatérhetünk Cahalhoz az ígért jutalomért.
Tipp: mielőtt bármit döntünk egy másik szintén meghatározó feladatot kapunk Ebrat Skeldentől, amit akár a
Karga klán javára is lejátszhatunk. Ezt a küldetést Maxia Calvotól kapjuk, aki egy bebörtönzött nő az Ásatásoknál.
Az ekkor meghozott döntés is gyakorlatilag eldönti, hogy ki mellett állunk.
Karga kincstár (Karga treasury)
Küldetést adja: Ultar Karga
Hát, ha ezt küldetésnek lehet nevezni, akkor igen egyszerű a megoldása. Odakocogunk a kincstárhoz, ami
ekkorra már nyitható állapotban lesz. Besétálunk, és elhozzuk az Ereklye keretet, s ezzel magunkénak tudhatjuk
az első darabját az áhított ereklyének.
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Egy baráti szívesség (Friend’s favor)
Küldetést adja: Conn Krannach
Hírnév: Karga klán
Conn rejtekhelyét ezen a kis térképen láthatjuk. Ez a Conn Krannach az az ember, akiről Covengorban
Berud beszélt nekünk és likvidálást megkaptuk feladatként az „A veszélyes lázadók” küldetésben. Igen ám,
de mielőtt gyarapítanánk a Skelden Házban elért hírnevünket, még azért megtehetünk egy baráti szívességet a
halálraítéltnek. Megkér minket, hogy szerezzünk vissza egy törpe szobrocskát egy tömlöcből, mert a klán fenn
szeretné tartani régi barátságát a törpékkel, s vissza szeretnék nekik adni. No, ha átadtuk neki, boldog lesz, s
legalább mosolyogva megy majd a halálba. (Feltéve persze ha gyúrunk a Skelden hírnévre is.)
Tipp: Ezt a küldetést érdemes azután felvenni, hogy már korábban beszéltünk Tharbakinban Ged Sammraval
és megkaptuk tőle „Az eltűnt fiú” küldetést. Ugyanis Hagrast, az ember, akitől megtudhatjuk, mi történt a
kölyökkel, az említett Sötét Lélek Tömlöctől pár lépésre keletre található. Így aztán nem lepődünk majd meg a
halom hullán, akit a tömlöcben találunk. Egyébként mint ilyenkor, készüljünk fel a csontvázak armadájára és...
na jó, vicceltem. :-) Mindössze pár bandita kucorog a bejárat előtt, ha azokat elintéztük, odabent már tényleg
csak a tetemek hevernek majd. Besétálunk és kihozzuk a cuccot - magam is meglepődtem ezen.
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Biztonságos környék (Safe neighborhood)
Küldetést adja: Harban
Ha nyugat felől közelítjük meg az Ásatásokat, Harban maga elegyedik szóba velünk. Azt akarja, számoljunk
le egy csapat farkassal, amik zaklatják a munkásokat. Az Ásatásoktól délre találjuk a tanyájukat (a pontos
hely a térképünkön megjelölésre kerül). Egyszerű a dolgunk: odamegyünk és szétcsapjuk a rettenetesen nagy
(konkrétan 6 darab farkasból álló) „hordát”. Ha élve visszatérünk, aranyat kapunk.
Egy kényes ügy (A delicate issue)
Küldetést adja: Sano Moon
Hírnév: Skelden Ház
A Skelden hírnevünk megnő csupán azzal, hogy beszélünk Sanoval - az első alkalommal. Ám annak érdekében,
hogy beszélhessünk Ebrat Skeldennel, egy feladatlistát fog adni. Ő maga azonban egyetlen küldetéssel indít:
szerezzük vissza csomagját Gorelinból. Ha bejutottunk Gorelinba (emlékeztető: 2 Giriza pont a bejutáshoz!),
beszéljünk Estar Grennel. Bejelöl térképünkön egy Karga raktárt. Ez a Karga klántól délre van. Ott egy őr
állja utunkat - és ha nincs elég Karga hírnév a zsebünkben, meg kell ölnünk, hogy kinyithassuk az ajtót (nincs
következménye!). Ha bent vagyunk, fogjuk az orvosságot és húzzunk vissza Sanohoz. (Később, ha a hírnevünk
már elég magas lesz, elárulják nekünk pletyka szinten, hogy Sano nagyon beteg, s másvalaki meg elsuttogja,
hogy bizony a Szürke lázban szenved. Ez valószínűleg annyit tesz, hogy Vérfarkas... Ezt egyébként csak
érdekességként írtam ide, végigjátszás szempontjából nincs jelentősége.)
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Egy rendelkezésre álló eszköz (Disposable tools)
Küldetést adja: Set Kistor
Hírnév: Skelden Ház
Miután dumcsiztunk Sanoval, beszéljünk Settel is. Ad nekünk egy küldetést, mely szerint egy Finch nevű egyén
által vezetett bandát fel kell számolnunk. Amíg Settel megbeszéljük a dolgok menetét, további két küldetés
merül fel ezügyben, amit a következőkben részletezek. Ha azok is megvannak, mehetünk. Mielőtt azonban
eldzsalunk oda, ugorjunk be a Tharbakin Keresztút fogadóba és - ha még eddig nem tettük meg - vegyük fel
az „Árnyak a család fölött” küldetést is. Akkor hát indulás! Ha már odaértünk, az őr be fog engedni minket.
Beszéljünk Finchcsel és felajánlhatjuk neki, hogy harc nélkül is átadhatja az ereklyét, amit eltulajdonítottak az
Ásatásokról. Bele fog egyezni és mesél nekünk egy kereskedőről, akit a Giriza is keres. (Természetesen meg is
ölhetjük, de akkor nincs info, amin tovább lehetne vinni Keshi Lono küldetését.) No hát tipegjünk vissza Sethez
és regéljük el neki, hogy Finch halott, s ő máris kicsengeti nekünk az aranyat.
A banditák rejteke (The bandit’s hideout)
Küldetést adja: Set Kistor
Amikor felvesszük az előző küldetést, még kérhetünk plusz információkat - kell is, különben be se juthatunk
a banditák búvóhelyére - s ezek egyike a nagyjábóli helymeghatározás. Amikor megtudjuk, hol vannak kábé a
banditák, a játékban lévő térképünkön egy villogó pont jelenik meg. Ez a küldetés akkor teljesül, mikor bejutunk
a barlangba.
Nincs jelszó (No password)
Küldetést adja: Set Kistor
Hát a dumcsi során arra a következtetésre jutunk, hogy biztos kérnek majd a banditák jelszót, hogy be lehessen
lépni a rejtekhelyükre, de hát izé, meg hogyishíjják, hát már csak nem mondja el nekünk Set, hiszen nem ismer
minket. Mire mi kötjük az ebet a karóhoz és így meg úgy, de akkor nem tudunk segíteni neki... No, erre végre
kiböki a jelszót. Ez a küldetést (már ha ezt annak lehet nevezni) akkor teljesül, amikor kimondjuk az őrnek a
jelszót.
Egy áruló a háznál (A traitor in the house)
Küldetést adja: Brokk
Brokk úgy gondolja, hogy az egyik magas rangú ember a Skelden Háznál áruló. A neve Zed Mesara és Gorelinban
bújkál. Hogy beszélhessünk vele, meg kell kapnunk a „Begyűjtött bizonyíték” küldetést a Karga táborban (és
persze ne feledjük a 2 Giriza pontot a bejutáshoz). Zedtől megkapjuk az iratokat, ha azt mondjuk, Ethan küldött
minket. A meló elvégzéséhez most már levághatjuk őt - az őrök pillája sem fog rezdülni. Amikor visszajutunk
az Ásatásokhoz, aranyat kapunk fizetségül. (Ezt a küldetést a Karga klán javára is elvégezhetjük, ha Ethannek
adjuk a papírokat és akkor Karga hírnevet szerzünk.)
Irány a grom háború! (Ruining the Grom’s war for them!)
Küldetést adja: Menno Hagerard
Hírnév: Skelden Ház
Menno tábora az Ásatásoktól északra van, az útkereszteződésnél. A fickó panaszkodik, hogy folyton harcban
áll a gromokkal és hogy a környéken 4 grom tábor is található. A küldetés szerint azonban elég csak 3 grom
totemoszlopot összegyűjtenünk, ez elég lesz ahhoz, hogy megrémissze a kis köcsögöket. A totemoszlopokat
egy-egy táborban szedhetjük össze. Számos grom tábor van játékszerte, de egyet például Komorintól délkeletre találhatunk (itt 2 magnezit is van a „Személyi teleport” küldetéshez), Covengoról nyugatra (az „Egy
hiányzó bot” küldetés is ide vezet), egyet pedig Hagerard táborától észak-keletre találhatunk. Ha innen - vagy
máshonnan - összeszedtük a 3 totemoszlopot, vigyük vissza Mennonak, hadd legyen vele boldog.
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A hűség próbája (Prove your loyalty)
Küldetést adja: Ebrat Skelden
Hírnév: Skelden ház
Ha a hírnevünk legalább 5 (mondjuk), beszélhetünk Ebrattal. Be kell neki bizonyítanunk a hűségünket a Skelden
házhoz, s ennek keretében kiad nekünk két küldetést is. Illetve a történet alakulása közben három lesz belőle (ld.
később). Ha teljesítjük ezeket a küldetéseket, visszatérhetünk hozzá, s a többit már ők elintézik a Karga klánnal.
Ha mellettük tesszük le voksunkat, akkor is megkaphatjuk végül az Ereklye keretet a Karga kincstárból, hiszen
akkor is az lesz a jutalmunk.
Egy gyenge láncszem (The weak point)
Küldetést adja: Ebrat Skelden
Ez az egyik küldetés, amelyet a Skelden házhoz való hűségünk bizonyságául el kell végeznünk. El kell mennünk
a Karga klánhoz, meg kell keresnünk azt a személyt, aki a Karga klán tábor védelméért felel. Hatástalanítanunk
kell őt, de egyúttal arról is meg kell győződnünk, hogy a többi klán tag nem gyanakszik semmire, amíg a Skelden
ház támadást nem indít.
Akarat megtörés (Breaking the will)
Küldetést adja: Ebrat Skelden
Ez pedig a másik „hűség-bizonyítós” küldetés. Ekkor ad nekünk engedélyt, hogy beszéljünk Maxia Calvoval, a
fogollyal és próbáljunk meg kiszedni információt a Karga klánról. Illetve még el kell mennünk Covengor falvába
és meg kell zsarolnunk Maxia férjét, Erynt. Ez a feladat egyszerű, mert csak oda kell menni és beszélnünk kell az
emberrel. Ha ezzel is végeztünk és a következő küldetést is a Skeldenek javára végezzük ki, a Skelden ház készen
áll a Kargák megsemmisítésére egyszer s mindenkorra. Mostmár csak annyi lesz a dolgunk, hogy visszamegyünk
a Karga táborba és begyűjtjük a jutalmat: az Ereklye keretet.
Játszadozás a reménnyel (Playing with hope)
Küldetést adja: Maxia Clavo
Miután beszéltünk Ebrat Skeldennel, kiadja nekünk a „A hűség próbája” küldetést, egyúttal megengedi az
„Akarat megtörés” küldetés keretében, hogy beszéljünk a bebörtönzött fogollyal. Ő Maxia Calvo. Amikor
bemegyünk hozzá, feldobjuk neki a témát, azazhogy éppen ki is szabadíthatnánk, ha akarnánk. Ekkor lép életbe
ez a küldi. Ezt a Karga klánnál kapott „Szemet szemért” küldetéssel együtt érdemes megcsinálni. Ugyanis ha a
küldetést a Karga klán javára döntjük el, akkor hírnevünk növekszik a Karga klánnál (és az „Akarat megtörés”
küldetés frissül, leírását ld. Covengor leírásánál), azonban Ebrat ellenünk fordul, hiszen elárultuk őt. A másik
megoldás, ha mégsem engedjük ki, akkor pedig folytatnunk kell az „Akarat megtörés” küldetést, de ez azt
jelenti, hogy a Skelden ház javára döntöttük el a „családi viszályt”.
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A félelem hálója (Web of fear)
Küldetést adja: Old Barkin
Az Elfeledett település helyét nem jelöli a nagy térkép, de a renderelt térképen (Letöltések menü) fellelhető. Csak egy
küldetést kaphatunk itt. Ha megtaláljuk a falut, beszéljünk a vezetővel, Old Barkinnal. Nem lesz nagyon beszédes,
és egyértelműen hangot ad a megjelenésünkkel kapcsolatos aggodalmának. Egyébként ha bárkivel szóba állunk,
mindenki rettegve hunyászkodik meg és minden erejükkel azon vannak, hogy minket elküldjenek a jó fenébe. Tehát
az alapállás, hogy ez a pár ember retteg valamitől, s igazából senki sem akarja, hogy „megoldjuk” ezt a küldetést, de
mivel mi egy jószándékú hőst alakítunk, ezért tegyük meg, hogy utána nézünk a probléma gyökerének. (Persze ha
igazán rendesek akarnánk lenni, akkor hagynánk a falut a maga bajával - amiből így nem származna még nagyobb
baj. De hát ha már egyszer ott az a jó kis küldetés...) A vezető beszél nekünk egy a falutól nyugatra lévő ligetről, ahova
ígéretük szerint soha be nem teszik a lábukat. És senki ember fiának sem szabad, mert akkor ők úgy veszik, hogy
megszegték a megállapodást és eljönnek! Hát, ha már így elhatároztuk, hogy segítünk nekik, kocogjunk kissé visszább
az úton, amin jöttünk (ha dél felől közelítettük meg a falut. Jöhettünk még Gorelin felől északról, akkor tovább dél
felé az úton. Illetve érkezhettünk még a portáltól, ahol Kyrával vettük fel a kapcsolatot másodszorra, abban az esetben
menjünk ki az észak-dél irányú útra és forduljunk balra, dél felé.) No, ahol útba esett (vagy esik) egy csoport bandita,
lesz egy útelágazás. Itt forduljunk jobbra, és fussunk egy újabb útkereszteződésig. Ha jobbra fel nézünk, látunk egy
várromot. Elvileg néhány hatalmas szikla vezet oda minket, amelyekre rúnákat véstek. No, ha oda felmegyünk eltekintve egy-két raptortól - csak egy Gigászt találunk. 30-as szint körül nem nagy szám. :-) És amikor a közelébe
érünk, megoldódik a küldetés. Itt mást nem is találhatunk, úgyhogy visszamehetünk a faluba. Egyetlen bibije van a
„jótettünknek”: mire visszaérünk, nem marad más, akinek eldicsekedhetnénk, hogy megoldottuk a problémájukat,
csupán néhány Gigász, akik meglepve vesznek minket észre. Hát gondoskodjunk róla, hogy soha semmi se okozzon
többé meglepetést nekik. Ez persze nem a legdicsőségesebb küldetések egyike, de azért ne becsüljük le magunkat. A
jószándék megvolt. (És azért érdemes átkutatni az óriásokat, az embereket és a házakat, mert igen cuppogós cuccok
lelhetők fel szerte a faluban. Szerintem titokban azért felkészültek a támadásra, csak váratlanul érte őket... ;-) )
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A gyógyítók gyűlése (The healer’s meeting)
Küldetést adja: Mostrol Mirra
Mostrol Mirra Négy kő falvától elszigetelten él egy házban. Megkér minket, hogy értesítsük Szélfogóban élő
társait (Denor Pater, Famah Tolem és Grah Magna) az eljövendő találkozóról. Ehhez a küldetéshez három
másik kapcsolódik. Akkor teljesül, ha mindhárom gyógyítót elküldtük a találkozóra.
Beszélj Denor Paterrel (Talk to Denor Pater)
Küldetést adja: Mostrol Mirra
Beszélnünk kell Denornak a gyűlésről, és hogy sürgősen menjen oda. Érdeklődjünk a másik két gyógyítóról és
megtudjuk, hogy ők most Clovelly halászfaluba mentek, mert ott járvány tört ki és ott elkél a segítségük. Így
megkapjuk a másik két küldetést is.
Beszélj Famah Tolemmal (Talk to Famah Tolem)
Küldetést adja: Denor Pater
Ha elkocogunk Clovelly halászfaluba, ott az egyik szélén (térképünkön villog) megtaláljuk Famah Tolemot.
Neki is csak beszélnünk kell a sürgős összejövetelről, melyet Mostrol Mirra házában tartanak.
Beszélj Grah Magnaval (Talk to Grah Magna)
Küldetést adja: Denor Pater
Clovelly másik csücskében (a térképünkön szintén villogó pontocska jelzi a helyét) ott ácsorog Grah Magna.
Őt is el kell küldenünk Négy kő falvára a gyűlésre. És ha ő is elteleportál, akkor teljesül „A gyógyítók gyűlése”
küldetés.
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A gyógyítók lemészárlása (The massacre of the healers)
Küldetést adja: Grah Magna
Hát ugorjunk vissza mi is Négy kő falvára. Meglepetésben lesz részünk, ugyanis a békés gyűlés vérfürdőbe
fullad. A gyűlés csak egy csapda volt. Mostrol Mirra nem is Mostrol Mirra, hanem egy dühöngő őrült, aki megölt
két gyógyítót, csupán Grah Magna menekült ki a kunyhóból és megsebesítette támadóját. Megkér minket, hogy
öljük meg azt az őrültet.
Egy apa bosszúja (A father’s revenge)
Küldetést adja: Mostrol Mirra
Hát lépjünk be a kunyhóba, mely előtt most már ott hever a két másik gyógyító holtteste. Beszéljünk azért a
férfivel. Kiderül, hogy a szélhámos, aki Mostrol Mirrának adta ki magát, egy felbőszült apa, aki bosszút akar
állni a lánya haláláért. (A lány azért halt meg, mert nem volt pénze kifizetni, s még azt sem engedték meg neki,
hogy kis részletekben kifizesse. Gyógyszer híján pedig szörnyű kínszenvedések közepette az öreg karjaiban halt
meg a gyerek.) Meg kell ölnünk a maradék kapzsi gyógyítót is.
A gyógyító könyörgése (The healer’s begging)
Küldetést adja: Grah Magna
Ha kimegyünk és megmondjuk véleményünket Grah Magnának, ő azonnal tagadni kezdi, hogy ilyet tett volna és
könyörög, hogy mentsük meg az őrülttől. Ennél a párbeszédnél el kell döntenünk, mit teszünk. Ha elfogadjuk,
amit mond, de nem öljük meg az apát, hanem mégis vele végzünk, akkor mindenki ránk támad (még az őrült apa
is!). Tehát vagy hiszünk neki és az apától szabadulunk meg (akkor ez a küldetés sikeres, de elbukjuk az „Egy apa
bosszúja” küldit), vagy nem hiszünk neki és végzünk vele. Ekkor ez a küldetés ugrik, viszont az apa megbékél
és megkönnyebbülve hal meg - a szemünk láttára. Ez a küldetés-sorozat igen tragikus véget ér, akárhogyan is
döntünk. De ez nem az egyetlen eset ebben a játékban.
Fekete árnyék (Black shadow)
Küldetést adja: Juna Evrist
Hírnév: A Társaság
Addig nem kaphatjuk meg a küldetést, míg alaposan fel nem tornásszuk hírnevünket a Társaságnál. Ha Juna nem
áll velünk szóba, keressünk még olyan küldetéseket, amik növelik repunkat a Társaságnál (ld. előző küldetések,
vagy Frakció bónuszok). Juna azt akarja, hogy oldjuk meg a nyugatra lévő toronyban élő nekromantákkal
kapcsolatos problémát. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy az ott föllelhető összes nekromantát, zombit és
hullarablót - és amúgy általánosan mindent, ami mozog - vágjunk le. (Azért az egyik lépcső sötét zugában álló
pacit - bármilyen ronda szegény - kíméljük meg. Én levágtam, mire észrevettem, hogy az egy ló akar lenni...) Na
mostan ha odamegyünk, iszonyat sok nekromanta, jónéhány zombi és csontváz némi hümmögés és hammogás
közepette fogad minket. Tehát kezdő szinten ne nagyon hősködjük magunkat a Sötét torony kőfala mögé. (30as szint körül már meg lehet próbálni megfelelő taktikával.)
Az igazi (I’m the real one!)
Küldetést adja: Annon Moha
Hát ez is egy küldetés-sorozat első fejezete. Innen indul és ide tér vissza az események sora. Tehát az alaphelyzet
a következő: adva van az Annon Moha nevű mágus, akinek kiváló tanítványa nem hajlandó többé dolgozni neki,
mert nem biztos a dologban, hogy az „igazinak” dolgozik-e. Ugyanis a mágus volt oly szíves és - mint később
kiderül - a főmágus unszolására belement, hogy megduplázzák őt. Azonban akkor kapott egy tükröt, hogy azzal,
ha úgy adódik, megsemmisíthesse másodpéldányát. No ezt a tükröt lenyúlta a szerencsétlen, rémült tanítvány, s
így - hiába lenne hajlandó megszabadulni duplikátumától - nem tehet semmit azért, hogy visszakapja tehetséges
segédjét, aki nélkül félkarúnak érzi magát. Szélfogó faluban leljük fel a másik mágust, aki szakasztott ugyanezt a
dumát fogja lenyomni nekünk, ha ott járunk és beszélgetünk vele. (Onnan is megkapjuk a küldetést ugyanezen
a címen, de a végigjátszását ide írom le.)
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Beszélj a tanítvánnyal (Talk to the apprantice)
Küldetést adja: Annon Moha
No ez első kapcsolódó feladat. Meg kell keresnünk az ellógott tanítványt és meg kellene győzni őt, hogy adja
vissza a tükröt, hogy végre megint csak egy mestere legyen. A tanítvány - név szerint Esperon Hiatos - kint
ücsörög a falu közepén egy padon. Hát őt aztán nem lehet meggyőzni addig, míg nem beszélünk a főmágussal,
hátha ő meg tudja mondani, melyik mágus az eredeti. Ugyanis az a problémája, hogy nem tudja kinek adja oda
a tükröt. Ha beszéltünk a főmágussal, ki tudjuk tőle csalni a tükröt azzal, hogy a főmágus egy jelet tett az igazi
mágus nyakára és mi meg tudjuk különböztetni az igazi mesterét a másolattól. Ezután odaadhatjuk a tükröt a
Négy kő falván élő, vagy a Szélfogóban élő mágusnak, vagy a főmágusnak (anyagilag ez a legkifizetődőbb).
Beszélj a főmágussal (Talk to the Archmage)
Küldetést adja: Esperon Hiatos
A tanítvány kérése szerint el kell mennünk és beszélnünk kell a Cathalonban élő főmágussal, Lokar Maiosszal.
(Térképünkön villogó pont.)
A tükör visszaszerzése (Retreiving the mirror)
Küldetést adja: Lokar Maios
Cathalonban járva bekukkantunk Lokar Maioshoz, a főmágushoz. Dumcsizzunk vele és vállaljuk el, hogy
elhozzuk neki a tükröt. Abból, amit ő mond az derül ki, hogy a főmágusnak eszébe sincs - és már nem is
tudná - megmondani, melyik az igazi Annon Moha. Ugyanis ők találták ki, hogy a két megüresedett posztra
két tapasztalt mágus ültessenek és csak egy volt. Ez volt a legjobb megoldás a Társaság szempontjából. Az
már mellékes, hogy a tanítvány félőrült lett a dologtól és szerencsétlen mester is szeretné már visszacsinálni...
Szóval ha nem vállaljuk el, akkor nem tudjuk kicsalni a tanítványtól a küldetést. Egyebekben pedig úgy is
végigvihetjük ezt a küldetés-sorozatot, hogy valóban visszahozzuk neki a türköt, amiért gazdagon megjutalmaz
minket, viszont marad utánunk két szomorú mágus és egy szerencsétlenül vinnyogó tanítvány.
Pusztítsd el a mágus másolatát (Destroy the mage’s duplicate)
Küldetést adja: Annon Moha
Ha elmondtuk az egyik mágusnak - legyen mondjuk a Négy kő falván élő, ha már ide kerül a leírása -, hogy
megszerztük a tükröt a tanítványtól, akkor megkapjuk ezt a feladatot. Ez tulajdonképpen annyiban áll, hogy - és
ez itt egy végleges döntés! - annak a mágusnak odaadjuk a tükröt, amelyiket „életben akarunk hagyni”.
Amelyik mester megkapja a tükröt, megsemmisíti a másikat. (Ne feledjük, hogy még visszavihetjük a tükröt a
főmágusnak, de akkor bukjuk ezt a küldetést.) Hát találjuk ki, mi legyen a sztori vége és cselekedjünk annak
megfelelően.
Tipp: Ha még szemétkedni akarunk, odamehetünk a tanítványhoz, miután átadtuk a mesternek a tükröt és csak
úgy félvállról megemlíthetjük neki, hogy nem is volt megjelölve a mester és egyáltalán nincs jelentősége, hiszen
mindketten szakasztott ugyanolyanok és már senki nem is tudja, hogy melyik volt az eredeti.
Adomány (Chariry)
Küldetést adja: Laza Larat
Ha kelet felől érkezünk Négy kő falvára, találkozunk egy Laza nevű lánnyal. 5 aranyat fog kérni tőlünk az édesanyja
gyógyszerére. Ő és édesanyja az erdőben egy házban élnek és nagyon szegények. Adjunk hát neki aranyat, s
ezután mindig kapunk tőle gyógynövényeket, ha megállunk pár szóra. Még egy kicsit csaphatjuk neki a szelet
is. Ám hirtelen már csak egy ifjút találunk a helyén. Tőle megtudhatjuk, hogy az erdőben gyógynövény szedés
közben farkasok rontottak rá és megölték. Az anyja meg beleőrült a lánya halálába - pedig már gyógyulófélben
volt nekünk köszönhetően.
Érdekesség: a lány anyja a kocsmával szemközti kunyhóban lakik. Ha úgy érezzük, benézhetünk hozzá, de kedves
fogadtatásra ne számítsunk.
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A Karaván (Caravan)*
Küldetést adja: Ran Hogard kapitány
Hogard azt akarja, hogy találjunk meg egy karavánt, amely a Cathalonba vezető úton valahol elakadt. Fontos
katonai fegyencet szállítottak és azt hallotta, hogy orkok támadták meg. A főúton találunk rá (a renderelt
térképen jelölve) az egyik nagyobb kanyar után. Orkok ólálkodnak körülötte, s ha már ott vagyunk, végezzünk
velük. Jelentsük Hogardnak, mire ő ad egy másik feladatot.
Az ork tábor (Orc encampment)*
Küldetést adja: Ran Hogard kapitány
Meg kell semmisítenünk a Szélfogó falutól északra található ork táborhelyet. A küldetés egyszerű - kocogjunk
oda és kaszaboljunk le minden orkot, aki a szemünk elé kerül (persze ha kérdezősködünk, azért kiderül, hogy
több, mint 20 képzett ork harcossal lesz dolgunk). Ezen kívül odafelé - és még az úton tovább is - vannak
5-6 orkot számláló előőrsök. Az emlegetett Fehér Fej nem lesz köztük, ezért mikor helyzetjelentést teszünk
Hogardnak, még két feladatot oszt ki nekünk.
Fehér fej rejteke (White Head’s hideout)*
Küldetést adja: Ran Hogard kapitány
Eszerint meg kell találnunk Fehér Fej rejtekhelyét. Annyit tudunk még meg, hogy valahol a Sírdombok Völgyében
bujkál (azért a térképen villogni kezd ott a pötty).
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Fehér Fej (White Head)*
Küldetést adja: Ran Hogard kapitány
Itt az idő, hogy végre elkapjuk Fehér Fejet. Széltörő falutól keletre van a rejtekhelye. Úgy álcázzák, mint a király
sírjának a bejárata. Fehér Fej maga üdvözöl majd minket és felajánlja, hogy vigyük el üzenetét Hogardnak.
Nosza vigyük! Vissza Szélfogó faluba, aztán megint a sírbolthoz. Fehér Fej engedélyt ad, hogy végigmenjünk
az alagúton a király temetkezési helyéig. Itt megtalálhatjuk a Föld követ (amely a főküldetés szálhoz tartozik) és
egy hamis koronát (ez a „Satrius koronája” küldetéshez kell majd nekünk).
Egy ogre a szélmalomban (An oger in the windmill)
Küldetést adja: Gordar polgármester
A polgármester a segítségünket kéri egy gonosz ogréval való leszámolás erejéig. Csak menjünk a jelölt térképünk
szerint (a falutól nyugatra lesz) és végezzünk vele. 500 arany üti a markunkat.
Rontás a temetőben (Taint in the graveyard)
Küldetést adja: Gordar polgármester
Ezúttal a polgármester azt szeretné, ha kipucolnánk az élőhalottaktól hemzsegő helyi temetőt. Mint az előbb,
most is jel kerül a térképünkre. Ez egy gyors és könnyű feladat - annál is inkább, mivel mikor odaérünk nagy
valószínűséggel a csontvázak és zombik ádázul küzdenek a benyomakodott raptorokkal, s így nem figyelnek
ránk -, amelyért 500 aranyat perkál nekünk a főmuki.
Satrius koronája (Satrius’ crown)
Küldetést adja: Gordar polgármester
A polgármestertől kapunk egy kulcsot a király sírboltjához. (A kulcs persze teljesen véletlenül jutott hozzá.
Valaki beletette a zsebébe. :-) ) A térképen lévő jelhez menjünk, lépjünk be az alagútba és gyűjtsük be a Föld
követ és a hamis koronát. Jó, ha előbb felvesszük a „Fehér Fej” küldetést.
A favágók tábora (The woodcutters’ camp)
Küldetést adja: Sigyor
Sigyor azt akarja, hogy számoljunk le a banditákkal, akik birtokba vették a favágók a falutól keletre lévő táborát
(térképünkön világít). 1000 aranyat kapunk érte!
Rovarok (Insects)
Küldetést adja: Sigyor
Miután végeztünk a „Favágók tábora” küldetéssel, Sigyor egy másik feladattal bíz meg minket. Ezúttal a falutól
keletre elszaporodott rovarokat kellene kiirtanunk. Mielőtt azonban elhagyjuk ezügyben Szélfogó falut - Sigyor
tanácsához híven - beszéljünk Oldrin mesterrel. Ez a küldetés akkor lesz készen, ha a térképünkön jelölt ponton
kiírtjuk a rovarokat. 1000 aranyat kapunk a jó munkáért.
Rovar tojás (Insect egg)
Küldetést adja: Oldrin mester
Hírnév: A Társaság
Mielőtt elmennénk kemotoxolni, mindenképpen vegyük fel ezt a küldetést az öreg Oldrin mestertől, mert jól
jön majd a hírnév növeléshez a Társaságnál. Azon kívül kapunk jótanácsot is az öregtől, mely szerint ne karddal
akarjunk nekimenni a rovaroknak, hanem inkább lesújtó eszközzel (pl. fejsze). Ezért a tanácsért csupán egy dolgot
kér cserébe: a rovarok királynője mindig rak tojásokat. Egy ilyen tojást hozzunk el neki. No, akkor induljunk,
végezzünk a 3-4 rovarharcossal, meg az egy óriás rovarral. Ezután a teleport felé trappolva a homokban mindössze
egyetlen tojást fogunk találni. Ezt szedjük fel, s passzoljuk le Oldrin mesternek. 500 arany jár érte.
Az igazi (I’m the real one!)
Küldetést adja: Annon Moha
Négy kő falván már találkozhattunk a kedves öreg Annon Moha mágussal. Hát itt leljük a másolatát (vagy épp
ez az eredeti?). A küldetésről további információkat és feladatokat a Négy kő falva fejezetben találod meg.
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A kicsiny halászfalut három fő probléma izgatja: a kalózok jelenléte, a fiatalok szerelmi élete és a falut újra meg
újra megtámadó Szkapulárik. E három témához kötődik az összes felvehető küldetés itt a csodálatos tengerparti
kis településen, ahol a nap sugarait csillogva veri vissza a tenger és a parti föveny.
A halász problémája (Fisherman’s problem)
Küldetést adja: Etar
Az alaphelyzet az, hogy Etar, egy helyi halász nem mer kimenni a nyílt vízre halászni, mert attól fél, hogy a Stico
öbölben horgonyzó kalózhajó kizsákmányolja - mint ahogy azt szokta. És ha jön majd a kereskedő hajó, nem
tud eladni semmit. Segítsünk a szerencsétlennek. Ha elvégzünk a kalóznak egy feladatot, boldogan továbbáll.
Hát tegyük meg, aztán jöjjünk vissza jutalmunkért.
Találkozó egy kalózzal (Meeting with a pirate)
Küldetést adja: Etar
Először is megkér, hogy az ügy érdekében etessük be a Virgul nevű kalózt egy Ashosba tartó színarany hajóval,
hátha elhúzza a csíkot. Hát poroljunk el a Stico öbölbe. Amikor odaérünk, a küldetés teljesül.
Találd meg az iránytűt (Find the compass)
Küldetést adja: Virgul
Amikor szóba elegyedünk az „utazó kereskedővel” - ahogy ő nevezi magát, kiderül, hogy nem jókedvében
ücsörög az öbölben ölbe tett kézzel. A problémája az, hogy az egyik legénye ellopta tőle az iránytűjét, és így
esélye sincs kihajózni. Ha visszaszerezzük neki az iránytűjét, már itt sincs, megy a dolgára. Ha a következő
küldetést felvesszük, megkapjuk az iránytűt. Akár vissza is adhatjuk Virgulnak, hadd tűnjön el az öbölből.
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Iránytű keresés (Finding the compass)
Küldetést adja: Virgul
Át kell kutatnunk a közeli barlangrendszert az iránytűért. A küldetés akkor teljesül, amikor a parttól nem messze
lévő (térképünkön megjelölésre került) barlanghoz érünk és meglátjuk Grestont.
Greston kérése (Greston’s require)
Küldetést adja: Greston
Greston, aki a barlangban él, egy szívességet kér tőlünk. Menjünk el a Clovellyben élő anyjához és mondjuk el
neki, hogy Greston azt üzeni, „Nagyon sajnálom”. Ha elvállaljuk, máris odaadja nekünk az iránytűt. Édesanyja
- akit egyébként Faodának hívnak - a falu szélén lakik, de a térképen világít a lakhelye. Amikor átadjuk neki az
üzenetet, teljesül a küldetés, más dolgunk nem is maradt már.
Szerelmi vetélytárs (Rivals in love)
Küldetést adja: Aias Moratos
Aias Moratos azt akarja, rúgjuk fel Theron Hloost, mert pipogya, nyámnyila alak létére járni merészel a lányával.
Ő a város közepén él egy kunyhóban. Ez a feladat egyrészt elindít egy küldetés lavinát, másrészt pedig csak
akkor oldható meg, ha a végén megszerzett gyűrűt Aias Moratosnak adjuk át. A másik megoldás esetén ez a
küldetés visszavonásra kerül.
Ifjú szerelmesek (Young lovers)
Küldetést adja: Theron Hloos
Amikor beszélgetni kezdünk az ifjú hősszerelmessel, azért ne üssük le rögtön. Hagyjuk, hadd beszéljen. Megkér
minket, szabadítsuk ki szerelmét, Mayát, szülei házából. Először is beszéljünk Maya édesanyjával.
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Mi a legjobb egy lánynak (What is the best for a daughter)
Küldetést adja: Jemma Moratos
Maya anyja megkér, hogy tájékoztassuk a vőjelöltjét, mutasson fel legalább egy megfelelő eljegyzési gyűrűt. A
küldetés akkor fog csak teljesülni, ha az asszonynak átadjuk a gyűrűt Theron kérésére.
Tolvaj szomszéd (Thief in the neighbourhood)
Küldetést adja: Theron Hloos
Beszéljünk Theronnal az anya kéréséről, mire kiderül, hogy volt neki egy szép jegygyűrűje már, csak ellopták.
Egész pontosan a szomszéd ismerőse aludt egyszer nála, mivel nem kapott máshol szállást, s másnap reggel
eltűnt a gyűrűvel együtt. Hát beszéljünk a kedves szomszéddal (Tomal Aikos), aki egyáltalán nem bízott meg
a „barátjában” és már az is gyanús, hogy egy akkora házban miért is nem tudta elszállásolni a fickót. Már
az is szóba kerül, hogy Aias Moratos bérelte fel, de a szomszéd erre már nagyon hőzöngeni kezd. Amikor
megtudjuk, hogy a „barátja” igenis tolvaj és igenis nála volt a gyűrű, jöjjünk vissza hozzá és némi ejnye-bejnye
után hagyjuk békén.
A gyűrű nyomában (Following the way of the ring)
Küldetést adja: Tomal Aikos
Theron szomszédja végül csak kiböki, hogy a „barátja” vitte magával a gyűrűt. Még azt is megmutatja nekünk,
most hol találhatjuk meg. (Villogó pont a térképünkön.) Hát kocogjunk oda, és dumcsizzunk. Ha egy kicsit
erélyesebben szólunk az ipsére, az átadja nekünk a gyűrűt, de a csihi-puhit sehogy sem ússzuk meg. Hát
nyomjunk az arcába, aztán fejezzük be ezt a küldetést.
Beszélj Mayaval (Talk to Maya)
Küldetést adja: Jemma Moratos
Miután megszereztük a gyűrűt és nem Aias Moratosnak adjuk oda, hanem Theronhoz megyünk vele, akkor az
ifjú megkér, hogy adjuk át Maya édesanyjának. Erre Jemma beleegyezik a házasságukba és beenged Mayához.
Hát lépjünk be és beszélgessünk vele.
Eljegyzési segítség (Helping the engagement)
Küldetést adja: Maya Moratos
Maya megkér minket, beszéljünk Solan Murbarral. Ő segíteni fog a fiatal szerelmeseknek és összeadja őket.
Maya meg majd kilopózik oda. Ha megkeressük a papot és beszélünk vele, az boldogan fogadja a hírt, hogy
sikerült a fiataloknak az eljegyzést kieszközölniük.
Probléma a Szkapulárikkal (A problem with Scapulari)
Küldetést adja: Verno
Verno a falu közepén álldogál. Megkér minket, hogy végezzünk a Szkapulárikkal, akik zaklatják a helyi közösséget.
Hálókat szakítanak el, hajókat borítanak fel stb. Muszáj megoldanunk a problémát, különben a falunak vége.
Ha teljesítjük a következő küldetéseket, megoldjuk a Szkapulári-rejtélyt és a falu megmenekül. Ha minddel
végeztünk, visszagyalogolhatunk Vernohoz és elkérhetjük jutalmunkat.
Találj egy mágust (Find a mage)
Küldetést adja: Verno
Verno úgy bocsát utunkra, hogy keressük meg a Clovellytől dél-nyugatra lakó mágust, aki tanulmányokat folytat
a Szkapulárikkal kapcsolatban. Hát induljunk el Clovelly déli kapujától az úton, ami inkább a part felé visz.
Egyszer csak elérkezünk egy nagy kúriához, melynek udvarán ott ücsörög egy padon az említett mágus, Hesmar
Bratya. A küldetés kész.
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Yathollen haragja (Wrath of Yathollen)
Küldetést adja: Hesmar Bratya
A mágustól megtudhatjuk, hogy a Szkapulárik akkor szoktak megjelenni, ha Yathollen, a tenger ura dühe
megtestesül. Ahhoz viszont, hogy az isten ilyen mértékben haragra gerjedjen, valaminek történnie kellett a
faluban. Vissza kell térnünk a faluba és kiderítenünk, mi dühítette fel Yathollent. Ezt a feladatot csak akkor
tudjuk teljesíteni, ha már tisztában vagyunk minden eseménnyel, azok okaival és kezünkben a megoldás.
Ekkor már csak vissza kell majd térnünk a mágushoz, hogy megerősítést nyerjünk, s megtudjuk, a Szkapulárik
visszahúzódtak a tengerbe. (Ezután mehetünk majd vissza Vernohoz.)
Colvelly nyomozás (Clovelly investigation)
Küldetést adja: Hesmar Bratya
Az előző küldetéssel együtt kapujuk meg. Eszerint találnunk kell valakit a faluban, aki talán tud valamit egy nemrég
történt furcsa esetről. A térképünkön egy pont jelöli Brovent, akinél az első közvetlen információt kaphatjuk
ezügyben. Konkrétan azt meséli el, hogy bátyja nemrégiben a tengeren halászott és a csónak beleborult a vízbe.
Elvileg tudott úszni, de Broven állítása szerint biztosan vihar volt.
Amerleen férjének testvére (The brother of Amerleen’s husband)
Küldetést adja: Broven
Borven azt tanácsolja, beszéljünk Amerleennel, aki Broven fivérének felesége volt és rendkívüli módon
lesújtotta férjének halála. Hát beszéljünk vele, hogy továbbléphessünk. Amerleen is csak megerősíti ezt és
ekkor megtudhatjuk azt is, hogy Amerleen megátkozta Yathollent, amiért elvette tőle élete értelmét. Ezután
ugorjunk el Hesmar Bratyához (használjuk a falu és a mágus melletti teleportokat!), mondjuk el neki, mit
derítettünk ki. Igenám, de szerinte ez még nem elég indok, hogy Yathollen ennyire feldühödjön. A jogos harag
az emberek szívében eddig még soha nem hozott ilyen mértékű bosszút az isten részéről. Valaminek még lennie
kell. Nosza vissza a faluba, s elébb beszéljünk Brovennal. Kicsit erélyesebb kommunikációnk eredményeképpen
kiderült, hogy a férfi és fivére egyik este veszekedtek a bevételek miatt. Broven meglökte bátyját, aki nekiesett
az asztalnak. Megijedt. Kivitte testvére holttestét oda, ahol most a Szkapulárik fészke van.
Beszélj Amerleennel (Talk to Amerleen)
Küldetést adja: Hesmar Bratya
Ezt az értesülést megszerezvén ugorjunk vissza Hesmar Bratyához, aki egyetlen megoldást talál ki a problémára.
Mivel Yathollent jogtalanul átkozták meg, ezért valamivel ki kell engesztelni az istent, különben nem lehet tudni,
meddig tart dühe (10 vagy akár 100 évig is). Valószínűleg nehéz lesz megoldani a helyzetet, ugyanis a faluból
valakit fel kell áldozni, hogy Yathollen haragja csillapuljon. Menjünk hát vissza Amerleenhez és mondjuk el, mi
is történt valójában. Ekkor Amerleen magába roskad, hiszen jogtalan haragjával katasztrófát okozott a falunak.
Viszont azt kéri, mondjuk el Brovennak, hogy ne eméssze magát, mert ő megbocsát neki mindenért. Hagyjuk
hát magára szegény asszonyt.
Yathollen megbékélése (Yathollen’s reconciliation)
Küldetést adja: Amerleen
Sétáljunk át szomszédjához, Brovenhoz és álljunk szóba vele. Ekkor ő beszámol nekünk arról, hogy az asszony
- alighogy otthagytuk őt - belerohant a tengerbe és feláldozta magát Clovelly faluért. Broven azonban fél, hogy
bárki is megtudja, mit tett, kéri hogy ne mondjuk el senkinek. Hát egyvalakinek azért elmondhatjuk: Hesmar
Bratyának. S ő ekkor beszámol nekünk arról is, hogy a Szkapulárik visszavonulnak a tengerbe, s eszerint valóban
ez volt oka Yathollen haragjának. Ezután már visszamehetünk Vernohoz is, hogy lezárjuk a küldetés-sorozat
első feladatát.
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Közellenség (Public enemy)
Küldetést adja: Sygius Destrus
Hírnév: A Társaság
Sygiusszal és segédjével Amberrel Cathalontól észak-nyugatra, a homokbányához vezető út elágazásánál egy
rom belső terében találkozhatunk. Beszélgessünk kicsit Amberrel és hírnevünk a Társaságnál emelkedni fog
(mert a hölgyemény megállapítja, hogy az általunk alakított hős nem csak egy agyatlan izom-zsoldos). Most már
Sygius is szóba fog állni velünk. Azt akarja, oldjuk meg az Enklávéval kapcsolatos problémáját. Enklávé egy
nekromanta falu, mely valahol délen található (ez az alaptérképen nincs megjelenítve, de renderelt térképünkön
[Letöltések menü] megtalálható). Sygius szerint nem az orkok a legnagyobb rossz, ami a világgal történni fog. Ők
csak a szükséges rossz, akiket kihasználnak a nekromanták. Valójában onnan terjed szét a világban a néma gyilkos
homály, amely egy idő múlva mindent beborít. Valaki összefogta a nekromantákat és ők most minden eddiginél
nagyobb tervet szőnek: világuralomra akarnak törni. Úgy hírlik, hogy az a személy, aki összefogja őket Láng
néven neveztetik. És mint minden hadnak, ha a nekromatnáknak is elpusztulna a vezetőjük, meggyengülnének.
A feladatunk tehát: likvidálni a Lángot. (Csupán egyetlen apró problémánk merül fel a rengeteg nekromantán,
orkon és egyéb útba eső lényen kívül: be is kell hozzájuk jutnunk. Tehát nekünk arra is kell ügyelnünk, hogy a
Nekromantáknál elérjük a megfelelő hírnevet. Ehhez pedig az eddigi nekromanta küldetéseken kívül az Enklávé
fejezetben találhatunk feladatokat.)
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Egy egyezség (An agreement)
Küldetést adja: Samon Veller
Hírnév: Kereskedő Céh
Beérünk a városba. Ha teljesítettük a tharbakini „A bizalom megszerzése” küldetést (és bejutunk a megfelelő
házba, mert nálam legalábbis zárva volt az ajtó és csak akkor tudtam beosonni, amikor előjött onnan egy céhtag,
majd visszatért a házba), tehát átadtuk neki a Tharbakinból hozott csomagot, Samon megbíz minket egy újabb
csomag kézbesítésével. A célpont ezúttal Qudinarban lesz, Garrid Swannak hívják. Mi sem egyszerűbb ennél,
csak odamegyünk, megkeressük a helyi Kereskedő Céh székhelyét és lepasszoljuk a csomit.
Megjegyzés: Ez a küldetés folytatódik aztán, és egy másik csomagot Ashosba kell majd vinni, de az 1.4-es patchnél
is még bugos és nem vihetjük feljebb hírnevünket eléggé, hogy Garrid megbízzon minket a feladattal. Az 1.6-os
vagy újabb patch után ez a feladat simán telejsíthető!
Ork katapultok (Orc catapults)
Küldetést adja: Raul Dang
Hírnév: Testvériség
Raul azt akarja, menjünk a Hadeborg kastélyba (a Gon-folyótól délre található) és szereljük ki az ott található
katapultokból a hajító szerkezetet. Ez azért hatásos, mert az orkok valószínűleg készíteni nem tudnak ilyen
szerkezeteket, csak kezelni tudják őket. Vállaljuk el, mert megéri, de csak akkor menjünk oda, ha már elég
erősek vagyunk párszáz ork és néhány kupac dühödt ogre levagdalásához. A hajítógépek a teleport közelében
találhatók, a várfal tövében. 3000 arany üti a markunkat ezért a cuccért.
Tipp: Miután megszereztük Hadeborgban a kioldószerkezeteket, a Cathalon déli útjánál ácsorgó fickónak (6.000
aranyért), aztán pedig leverhetjük, visszavesszük tőle a cuccost, még mielőtt a küldetés visszavonásra kerülne.
Ámbár ez a variáció nem 100%, hogy működik...
A nyíl készítő (Arrow maker)
Küldetést adja: Mellor
Mellornak 5 darab dodótollra van szüksége a nyilak elkészítéséhez, amit valaki megrendelt tőle. Ő nem szerezheti
be, mivel a felesége elhagyja, ha megöli azokat az „édes kis madarakat”. Hát ha nekünk van elég türelmünk
levadászni ezeket a cuki tollasokat, akkor adjunk neki tollakat. (Ha nincs szívünk, vagy éppen türelmünk őket
hajkurászni, akkor írjuk be a konzolba: CREATE ING_35.)
Nyilak Rigwellnek (Arrows for Rigwell)
Küldetést adja: Mellor
Ha végeztünk az előző küldetéssel, megkér minket, vigyük el a nyilakat Rigwellnek a Keleti Katonai Táborba.
Vigyük. Aztán ha kialkudtuk az árát, térjünk vissza Mellorhoz a jutalmunkért.
Ork álcázási páncél (Orc camouflage armor)
Küldetést adja: Creo
Creo egy kovács, aki arra szakosodott, hogy egy bizonyos típusú kém vértezetet készítsen - aki ezt viseli,
megszólalásig úgy néz ki, mint egy ork. Ez nagy segítség lenne nekünk, feltételezve, hogy előbb vagy utóbb
be kell lépnünk Gor Gammarba. Ahhoz, hogy megkapjuk ezt a páncélt, Othistól parancsot kell kérnünk. Ha
megkapjuk a páncélt, teljesül a küldetés.
Beszélj a fegyvermesterrel (Talk to the weaponmaster)
Küldetés adja: Creo
Beszélnünk kell Othisszal, a fegyvermesterrel és kérnünk kell tőle egy parancsot ahhoz, hogy megkaphassuk az
ork álcázási páncélt.
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Fizetség az engedélyért (Pay for the Permission)
Küldetést adja: Othis
Hát Othist viszonylag könnyű meggyőzni, hogy szükségünk van az engedélyre, ugyanis olyan korrupt, mint az
állat. Konkrétan ő ajánlja fel, hogy 2000 arany pénzért rittyent nekünk egy fegyverzet rendelési okmányt. Adjuk
oda a lóvét és megkapjuk az engedélyt.
Fizetés a páncélzatért (Pay for the armour)
Küldetést adja: Creo
Ha ezt a parancsot megszereztük, jöjjünk vissza, adjuk át Creonak, aki ezután még 5000 aranyat kér fizetségül.
Legközelebb ha szóba elegyedünk vele, megkapjuk a páncélt is.
A művész (The artist)
Küldetést adja: Brokat
A helyi festőnek szüksége van 4 darab sáfrányra, hogy befejezhesse művét. Nehéz bármit is mondani ehhez a
küldetéshez. Talán annyit, hogy biztosan megtalálhatók Cathalon közelében. Mindenesetre szép kis summa jár
érte. És már csak azért is érdemes vele beszélni, hogy alaposan kinevethessük magunkat. :-)
Igaz csillagjóslás (True astrology)
Küldetést adja: Fariel
Fariel azt akarja, hozzunk neki egy hibátlan gyémántot, hogy megjavíthassa csillagvizsgáló készülékét. Találhatunk
egyet a városi börtönben - bejárata Cathalon déli részében található. Vigyázzunk az élőhalottakra. A gyémánt
ott hever a földön az egyik kamrában. Vigyük el Farielnek némi aranyért cserébe. Ám ha utunk során már
összeszedtünk egyet, automatikusan felajánljuk neki. (Ettől persze még ellátogathatunk a tömlöcbe.)
Csillagjóslás ellen (Against astrology)
Küldetést adja: Garondel
Garondel, egy jós, Gil Braver házában - vagy akörül - lébecol. Garondel egy pók idéző varázslatot akar használni
Fariel házában. Odaadja nekünk az ehhez való szobrocskát, s más dolgunk már nincs is, minthogy bemegyünk
Fariel házába. No, a varázslat azon nyomban életbe lép, s megjelenik egy óriás pók. Persze rögtön ránk támad,
mivel mi vagyunk hozzá a legközelebb. Hagyhatjuk, hogy a városi őrség végezzen vele, de egy kis xp-ért mi is
„vállalhatjuk a kockázatot”. Ezután visszaléphetünk Garondelhez, s miután jól megmondtuk neki a magunkét,
megkapjuk a jutalmat.
Menekültekkel elárasztva (Crowded with refugees)
Küldetést adja: Gil Braver
Gil Cathalon északi bejárata mellett az utcán ácsorog. A házába már nem tud bemenni, mert tele van menekültekkel.
Ő egy rendkívül jószívű ember, de már nincs hely az ide érkező otthontalan embereknek. Viszont Rose Primsey
háza üresen kong. Csak a kőszívű asszony húzhatná ki őt a pácból, de vele már nem áll szóba. Már csak bennünk
reménykedik. Ha sikeresen beszélünk a nővel, a küldetés megoldódik.
Beszélgetés Rose Primsey-vel (Talking to Rose Primsey)
Küldetést adja: Gil Braver
Csak annyi a dolgunk, hogy a bal oldalon álló ház ajtaján benyitunk (a térképen jelölve van) és bepróbálkozunk
a némbernél. Persze ez nem fog sikerülni csak úgy. Kezdjünk bele majd Az Örökség küldetésbe, melynek során
kapunk egy csokor gyönyörű virágot. Ha a leírásnak megfelelően járunk el, a virág feleslegessé válik. Na és
amikor már ott a kezünkben a csokor, azzal próbáljuk meg levenni lábáról Rose-t. Meglátjátok, el fog olvadni!
Rögtön szóba áll velünk. Kiönti szívét, hogy hiányzik neki a gyerekzaj, meg ilyenek. A végén ott fog olvadozni,
hogy milyen jó lesz, ha megint élettel telik meg a háza. Most már ez a küldetés is rendben van.
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Az örökség (The heritage)
Küldetést adja: River Dras
Hát ez is egy szép hosszú küldetés-sorozat első eleme. Alaphelyzet a következő: adva van egy River Dras nevű ember,
akit az apja nagyon szeretett. És adva van egy fivér, Morio Dras, akit az apjuk kevésbé szeretett, pedig az mindent
megtett azért. Halálos ágyán is ő ápolta, mivel fivére éppen Qudinarban kereskedősködött. És bár apja mindkettejükre
hagyta vagyonát, Morio nem óhajt osztozni rajta. River azonban tönkre megy, ha nem kapja meg részét az örökségből.
Hát bennünk meg ugye dúl a családi érzet - és persze a vagyon is ott lebeg a szemünk előtt -, úgyhogy kész örömest
felajánljuk segítségünket a bajba jutott kereskedőnek. Ha a következő küldetéseket (az utolsó kivételével) megcsináljuk,
akkor megtudhatjuk közben, hogy Morio álmában szokott motyogni az örökségről. Térjünk vissza Riverhez ezzel az
információval és javasoljuk neki, hogy osonjon be testvéréhez az éjjel és hallgassa ki. Mikor legközelebb találkozunk vele,
már nála van az örökség jogos része. Persze most már ő is boldog és kész örömest átadja nekünk a jutalmunkat.
A boldogtalan testvér (The unhappy brother)
Küldetést adja: Morio Dras
Ha odakocogunk Morio Drashoz, s előadjuk neki, mit kíván tőle testvére, elég bunkó módon viselkedik még
velünk is. Persze mi már Clovelly falubeli tapasztalatainkból eredendően profi lélekbúvárok lettünk, úgyhogy
rögtön rátapintunk rossz kedve lényegére. Morio Drast elhagyta felesége, de ő vissza akarja kapni.
Thuya és Ayla (Thuya and Ayla)
Küldetést adja: Thuya Leslo
Amikor Morio kinyögi, mi a baja, Cathalon egyik házánál megjelenik egy pont. Menjünk oda, s az ajtó előtt
találkozunk egy hölggyel. Ő Thuya Leslo, Morio feleségének nővére. Teljesen ki van bukva, mivel húga
folyamatosan hisztizik és ha egy pillanatra is otthagyja saját házát, mindenét kidobálja. Ő már talált megoldást
arra, hogyan tessékelje haza húgát. Adna neki szerelmi bájitalt, de nem meri otthagyni otthonát. Hát menjünk
mi az alkimistához. Ha elhoztuk neki a bájitalt, akkor lesz kész a feladat.
Beszélj Phyrrus Moxszal (Talk to Phyrrus Mox)
Küldetést adja: Thuya Leslo
Az alkimista is megjelölésre kerül térképünkön. Kocogjunk oda hozzá, s mikor szóba elegyedünk vele,
megoldódik a küldetés.
Szerelmi bájital (Love potion)
Küldetést adja: Phyrrus Mox
Annyi a feladat, hogy meg kell vennünk a szerelmi bájitalt, amit már előre elkészített az alkimista az ilyen helyzetekre.
Béke két fivér közt (Peace between two brothers)
Küldetést adja: Morio Dras
Amikor legközelebb beugrunk a morcos Moriohoz, többé már nem is rossz kedvű, hiszen hitvese visszatért
hozzá és jobban szereti, mint valaha. Ennek örömére ad nekünk egy kis lóvét - abból a „kis maradékból”,
aminek egy részét fivére már eltulajdonított az éjjel. Ellenben most örömmámorában békét szeretne kötni
fivérével és megkér minket, ha már úgyis fogunk még beszélni testvérével, mondjuk meg, hogy legyen béke
köztük. No hát mondjuk meg és ezt a családi viszályt is letudtuk.
Szegények táplálása (Feeding the poor people)
Küldetést adja: Drox Galor
A fickót a piactér közepén találjuk. Egy világos díszes ruhában ücsörög egy asztalnál. (Elég nehéz megtalálni a nagy
sürgés-forgásban.) A tehetős ember egyben jószívű is (ami igen ritka) és a szegények számára egy ingyenkonyhát
tart fent. Csakhogy az elmúlt időszakban annyi menekült jött a fővárosba, hogy már nem győzi étellel. Úgy tudja,
hogy Orna Porrey jókora élelmiszermennyiséget halmozott fel magának. De az az asszony szívtelen és hajtatlan.
Hát most minket kér, hogy próbáljunk valahonnan ételt szerezni. Végül azonban úgyis az öreg Orna Porrey fog
rajtunk segíteni - bár nem tud majd róla... :-) Ehhez teljesítenünk kell a következő küldetéseket.
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Beszélj Orna Porrey-val (Talk to Orna Porrey)
Küldetést adja: Drox Galor
Meg fogtok lepődni: Drox arra kér minket, beszéljünk Orna Porrey-val (tartózkodási helye a térképünkön
megjelölésre kerül), hátha mi rá tudjuk venni, hogy adjon némi ételt a szegényeknek. De mint az előbb is
mondtam, az öreglány makacsul ragaszkodik a felhalmozott ételéhez. Egy falatot sem ad. Legalábbis még nem.
De ha megcsináljuk a következő küldetéseket, és visszatérünk hozzá... Először is csacsogjunk neki egy kicsit a
rontásról, meg a fertőzött ételről. Hogy úgy mondjam, „beetetjük” a vén szipirtyót. Ezután hálás lesz nekünk
és megkér minket, ellenőrizzük le az ételét. Kapunk egy csomag ételt. Ezt fogjuk meg és adjuk oda Drox
Galdornak. Ezután akár vissza is mehetünk Ornához és ha megszólítjuk, jót nevethetünk a végén. :-)
Fertőzött étel (Tainted food)
Küldetést adja: Saria Tolmok
Ha kicsit odébb lépünk a tömegből egy kis zöldséges pult előtt egy hölgyemény a segítségünket fogja kérni.
Egy kicsit beszélgetünk vele erről-arról, majd kiböki, szeretné, ha segítenénk neki egy kicsit. A fő problémája
az, hogy nem veszik az emberek az áruit, mert valaki azt terjesztette, hogy a városba fertőzött étel jutott be.
Mindenki pánikol, és inkább éheznek, de nem nyúlnak az ételhez. A kaja meg ott rohad a konyhákban. Sarianak
szüksége van egy módszerre, hogy kimutathassa, az ő áruiban nincsen rontás. Ha megcsináljuk neki a következő
küldetést is, kap egy készüléket, amely tökéletesen alkalmas erre.
Étel szállítmány (Food delivery)
Küldetést adja: Saria Tolmok
Az előző küldetés során kapunk egy csomag ételt, hogy vigyük el Claviusnak (helye a térképen villog), hogy
megvizsgálhassa. Vegyük magunkhoz, vigyük az ürgének. Ő meg erre ad egy készüléket, amit visszavihetünk
Sariának, akinek ettől helyreáll a lelki békéje. És ezzel elértünk a kisebb küldetéssorozat végéhez.
Jó üzlet (Good deal)
Küldetést adja: Talor Ravinard
Még Ashosban kapjuk meg „A Vezető” küldetést, melynek kapcsán meg kell látogatnunk Talor Ravinardot.
Meg is lepődhetnénk akár, de így a játék vége felé már edzettek vagyunk és gondolatolvasók. Talor Ravinard
Aki Hosuno fejét akarja tőlünk. Pontosan ugyanakkora összeget ajánl fel ezért, mint amekkorát Aki Hosunotól
kapnánk, ha a kereskedővel végzünk. És megint eljött az ideje egy végleges döntésnek: kinek a párján állunk?
Ezt a küldetést csak akkor végezhetjük el, ha megöljük Aki Hosunot. És nyilvánvalóan elbukjuk, ha Ravinardot
öljük meg. Giriza vagy Kereskedő Céh? Rajtunk áll, mely szervezet éli túl! :-)
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Egy levél kézbesítése (Deliver a letter)
Küldetést adja: Rek Crooket
Amikor először lépünk be a táborba, Rek azonnal megszólít minket. Beszél nekünk egy bizonyos levélről, amit
át akar velünk adatni a parancsnoknak. Vigyük hát el Landor Draknak, a helyi parancsnoknak, aki nagyjából
a tábor közepén áll egy sátor előtt. Megnézi, majd megállapítja, hogy ez a levél már egész jó hamisítvány. A
kérésünkre elmagyarázza, hogy Rek Crooket egy szélhámos csirkefogó, aki mindenáron le át akarja helyeztetni
magát máshova. Mindenesetre a feladatot elvégeztük.
Három üveg whisky (Three bottles of whisky)
Küldetést adja: Landor Drak
Landor közli velünk, hogy mivel hamis levelet hoztunk neki, börtönbe kell záratnia minket. Ám ha teljesítünk
neki egy feladatot, akkor elenged minket. Konkrétan három üveg whiskyt kell neki szereznünk méghozzá egy
csempésztől, mert ő árulja a legjobb piát. Javasolja, hogy a csempész nevét és az aktuális jelszót kérdezzük meg
Rek Crookettől. A feladat akkor lesz kész, ha megkapja tőlünk a piát.
Beszélj a csempésszel (Talk to the smuggler)
Küldetést adja: Landor Brak
Rek Crooket elárulja nekünk a csempész nevét és a jelszót is. Beszéljünk hát az illetékessel, akit a tábor dél-keleti
részén fogunk megtalálni (térképünkön megjelölésre kerül). Ha szóba elegyedünk vele, a küldetés megoldódik.
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A csempész (The smuggler)
Küldetést adja: Samel Girkon
Ha dumcsizunk a csempésszel, alkudozhatunk is, de a kialkudott 90 aranyat érdemes elfogadni. Ha megvettük
a piát, vissza Landorhoz a pénzünkért.
A szakács (The cook)
Küldetést adja: Bodlo
Bodlonak 7 farkasszívre van szükséges, hogy elkészíthesse a katonatisztek ételét. Rendkívül egyszerű, mivel
már valószínűleg 7-nél jóval több farkast leöltünk a játék során. Adjunk neki farkasszívet. Bodlo ettől rendkívül
boldog lesz. Fizetni viszont nem tud.
Elrejtett kincs (Hiddent treasure)
Küldetést adja: Bodlo
Hát igen. Ha az együgyű, de igen jószívű szakács fizetni nem is tud azért, mert kihúztuk a csávából, térképünkön
megjelöl Qudinar nyugati partjánál egy pontot, ahol egy csónak alá kincset rejtettek el. Ha ezt megtaláljuk, a
küldetést teljesítettük.
Ügyelj a csapdára (Mind the trap)
Küldetést adja: Xyros
Xyros azt akarja, hogy nyírjunk ki egy ork zsoldost, aki a tábor közelében rejtőzködik. Persze megy a vetítés,
hogy ilyen ravasz, meg olyan ravasz az Undy mester, és nagyon kell ügyelni a különböző csapdáira és a minden
hájjal megkent fegyvereire. Ennek ellenére ez egy gyors és könnyű feladat. Az ork rejtekhelye néhány lépésre van
a tábortól észak felé (térképen jelölve). Ugorjunk oda, öljük meg a nyomorultat, aztán hopp vissza Xyroshoz
az aranyunkért.
Egy kis gatyalopás (Theft of some underpants)
Küldetést adja: Marco Rivdal
Marco azt akarja, hogy lopjuk el a parancsnok alsógatyáit a helyi mosodából. Meg akarják szívatni a parancsnokot,
mert az túl szigorú az embereivel. A gatyákat ki akarják lógatni a tábor közepére. A mosoda közel van a folyóhoz
- tipegjünk oda. A „küldetés” akkor teljesül, ha Marco megkapja az alsógatyát.
Keresd meg a szennyest (Find the laundry)
Küldetést adja: Marco Rivdal
Tulajdonképpen ez a feladat szerves része az előző bulinak. Ugyanis Marconak az az ötlete támadt, hogy az
alsógatyák sokkal jobban mutatnak majd a téren, ha még szennyes állapotban kerülnek oda. Egyetlen alsónadrágot
találunk. Azt vegyük fel és vigyük a fickónak.
Alkudozás Rigwellel (Dealing with Rigwell)
Küldetést adja: Rigwell
Adjuk át Mellor nyilait Rigwellnek és kérjük a jussunkat. Ha ezt megkapjuk, ugorjunk vissza Cathalonba
Mellorhoz még egy szóra.
Beszélj Gravorral (Talk to Gravor)
Küldetést adja: Rigwell
Rigwell mesél nekünk egy árulóról, akit mindenki szeretne holtan látni, de ennél többet nem tud mondani az
ügyről. Viszont itt van a táborban a király küldötte, aki több információval szolgálhat. Ő Gravor. Beszéljünk
vele.
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A szökevény (The deserter)
Küldetést adja: Gravor
A király küldötte mesél nekünk egy árulóról, aki csatlakozott az orkokhoz. A neve Kun Paik. Meg kellene
ölnünk. A probléma ott kezdődik, hogy Kun Paik Hadeborg kastélyban rejtőzik, a Gon-folyótól délre, amely
várat köztudottan az orkok lakják. Na mostan, ha úgy határozunk, hogy bevesszük a várat Kun Paik elérése és
likvidálása érdekében, előtte mindenképpen vegyük fel Cathalonban az „Ork katapultok” küldetést. Az áruló
maga nem ellenfél, de az orkok és az ogrék már némiképp hátráltathatnak minket feladatunk elvégzésében. Tehát
így készüljünk rá. (Tulajdonképpen akár a Cathalonban szerzett ork álcázási páncélt is magunkra ölthetjük, de
az nem buli...)
Tipp: ahhoz, hogy ezt a küldetést megkapjuk, mindenképp teljesítenünk kell a „Nyilak Rigwellnek” küldetést.
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A szökevény katona (A deserting soldier)
Küldetést adja: Evon Creos
Evon Creos azt akarja, találjuk meg Arion Theriest, a dezertőrt. Ő a kicsit északabbra lévő fogadóban tartózkodik.
Elvesztette páncélját, amikor kártyázott. Egyenesen visszamehetünk Evonhoz, ha gyorsan le akarjuk zárni a
témát, de azért érdemes a következő küldetésre egy kis figyelmet fordítani előtte. Az hozhat némi hírnevet a
Testvériségnél, ha kedvezően oldjuk meg. Egyébként ez a küldetés akkor oldódik meg, amikor megtaláljuk a
katonát.
Eltűnt páncélok (Lost armour)
Küldetést adja: Arion Theries
Hírnév: Testvériség
Arion Theries elvesztette katonai fegyverzetét egy kártyajátékon. Aristot Radeios nyerte el - valószínűleg
csalással. Arion vissza akarja szerezni, de már pénze sincs, hogy visszavásárolhassa. Keressük fel a fogadó háta
mögött üldögélő Aristot, s ha jót akarunk a bolond Arionnak, vásároljuk vissza a páncélt 200 aranyért.
A két szökevény (The two deserters)
Küldetést adja: Spirk kapitány
Spirk kapitány is katonaszökevényeket kerestet velünk. De ő nemes egyszerűséggel ki akarja velünk végeztetni
őket. Az egyik csóka a tábortól észak-keletre lesz a folyópart közelében. Hallgassuk meg a sztoriját, érdemes. Ha
érző lelkek vagyunk, mutassunk könyörületet és csak a hajtincsét vigyük vissza a parancsnoknak, bizonyítékként,
hogy „végeztünk” a szökevényekkel. (Ezután legalább megértjük majd, miért viselkedik olyan furcsán a
kapitány.)
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Nekromanták felkutatása (Find necromancers)
Küldetést adja: Argos Moraios
Argos Moraios azt akarja, hogy jelentsük, ha bármilyen nekromanta tevékenységet észlelünk a városban. Az
egyik nekromanta az utcákon üzletel. Ha elmondjuk Argosnak, szép kis summa üti a markunkat.
Rablók odalenn! (Burglars downstairs!)
Küldetést adja: Yan Radeios
Néhány betörő bejutott Yan pincéjébe, de szerencséjére idejében észrevette őket és rájuk zárta az ajtót. Arra kér
minket, ugyan nézzünk már a körmükre és tanítsuk őket jó modorra. Egyébként ha már itt járunk, folytassuk
a pince felfedezését. Yan ugyan meg van győződve arról, hogy nincs másik kijárata a pincéjének, de mi ne
higgyünk neki. Kocogjunk végig a kanyargós folyosón (néhány csontival futunk csupán össze) és a város mellett
lyukadunk ki.
Scar, a Sebhelyes (The shard)
Küldetést adja: Sling
Hírnév: Giriza
Sling azt akarja, hogy nyírjunk ki egy Sebhelyes nevű fickót. Ha még emlékszünk rá, ő az a Scar nevű szélhámos,
aki Négy kő falván láttunk. Ha az első találkozáskor nem öltük meg (ld. Tharbakin keresztút fogadó: „Az
Árnyék követése” küldetés), most már megtehetjük. Hoppanáljunk (ja nem, az egy másik játék ) vissza Négy
kő falvára, és szólítsuk meg ismét. Ekkor már csak egy választása van: harcolni. Vágjuk le, mint a hentes a
csirkenyakat, aztán ugorjunk Qudinarba, eldicsekedni, hogy milyen ügyesek is voltunk. Egészen pontosan 6900
aranyat kapunk érte és Aki Hosuno tisztes üdvözletét.
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A rés (The breach)
Küldetést adja: Zatagi
Hírnév: Giriza
Ha már ott vagyunk a Giriza főhadiszállásán, az ajtóval szemközt ácsorog Zatagi. Azt kéri tőlünk, hogy csípjünk
el a Kereskedő Céh egyik küldeményét. A küldetést teljesítéséhez fel kell vennünk a Kereskedők küldetéssorozatát és futárként a tharbakini és cathaloni küldetéseknél. Ha még éppen nálunk van egy küldemény, csak
mutassuk meg Zataginak. A kereskedők nem mondhatják majd, hogy elárultuk őket, hiszen visszakapjuk a
csomagot, hogy teljesíthessük a küldetésünket. (Ez a küldetést az 1.4-es patch előtt bugosnak tűnt. Azóta
„megjavult”.)
Eltávolítás (Removal)
Küldetést adja: Aki Hosuno
Hírnév: Giriza
Aki, a Giriza vezetője, nem fog velünk szóba állni, amíg nem elég magas a repunk a Családnál (értsd: 8-as). A
küldetés fókuszában a Kereskedő Céh vezetőjének likvidálása áll.
Tipp: Sajnos az 1.4-es verzióban ez a küldetés megoldatlan marad. Az 1.6-os patch után kitűnően teljesíthető.
Egy újabb furcsa csomag (Another suspicious package)
Küldetést adja: Garrid Swan
Hírnév: Kereskedő Céh
Ne felejtsük el kikézbesíteni Cathalonból hozott csomagunkat Garrid Swannak. Miután átadtuk neki a
dokumentumokat (melyeket akár már meg is mutathattunk Zataginak), Garrid felajánl nekünk egy üzletet.
Ha legközelebb erre járunk (azaz ha legközelebb párbeszédet kezdeményezünk vele), visszaadja nekünk a
dokumentumokat, melyek adatait frissítette és kiegészítette új számlákkal. Persze a dolog egyre gyanúsabb, de
a hírnévért azért érdemes beleegyezni. A csomagot Ashosba kell vinnünk Takashinak. Ezért a munkáért 5000
aranyat fogunk kapni.
A halott feleség (A dead wife)
Küldetést adja: Takis Royo
Takis azt kéri tőlünk, helyezzük felesége nyakláncát a sírjára a város kapuinál lévő temetőben. Könnyű feladat,
mindössze néhány gyenge zombi áll az utunkban. A megfelelő temető a térképünkön megjelölésre kerül
(Qudinar északi bejáratától balra, ahova Yan Radeios pincéjéből kavarodtunk ki. Amikor beérünk a temetőbe
az egyik sírhalomnál egyszer csak kiírja, hogy teljesítettük a küldetést. Mehetünk vissza a jutalmunkért: 1000
aranyat tehetünk zsebre.
Méreg csempészet (Smuggle in the poison)
Küldetést adja: Yan Tadeios
Yan Tadeios a város északi részén lakik. Azt akarja, hogy mérget csempésszünk be a Tábornok szállására.
A méreg nem öli meg a Tábornokot, csak éppen annyira legyengíti, hogy el kelljen vonulnia a városból. A
szolgájának kell átadnunk a mérget, hogy teljesítettnek tekinthessük a küldetést. Ehhez azonban még két
feladatot meg kell oldanunk.
Tipp: Stelios Tarmnak, vagy magának a Tábornoknak elmondhatjuk, hogy merénylet készül ellene, de akkor
elbukjuk ezt a küldetést.
Csak hősök beszélhetnek a Tábornokkal (Only respected war heroes can talk to the General)
Küldetést adja: Stelios Tarm
A Tábornok segédtisztje megtagadta, hogy beengedjen minket. Azt mondta, hogy csak azok léphetnek be, akik
már bizonyították rátermettségüket a hadseregben.
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Találd meg a háborús hőst (Find a war heroe)
Küldetést adja: „Stelios Tarm”
Valójában ez a küldetés Stelios miatt merül fel. Találnunk kell egy háborús hőst és meg kell kérdeznünk tőle,
hogyan lett belőle hős a hadseregben. Nikias Chroes elég viccesen áll hozzá a „hőstetteihez”, és amikor
rákérdezünk, hogy vajon eladná-e nekünk az egyik plecsnijét 100 aranyért, azonnal rááll a dologra. (Egyébként
a fickót jelöli térképünk.)
Tolvajkulcs szállítmány (Get some lockpicks)
Küldetést adja: Athos Keios
Athos Qudinar déli kapujának közelében található. 5 tolvajkulcsra van szüksége egy Stelios Lomaios nevű
kereskedőtől. Ő már nem vehet tőle, mert nem hajlandó vele kereskedni. Adhatunk is neki tolvajkulcsot (ugyanis
a kereskedőtől biztosan nem fogunk kapni), de akkor nem kaphatjuk meg a következő küldetést. (Azt azonban
mégis érdemes felvenni, mert hírnevünk növelhető vele a Girizában.) Ha beszéltünk a kereskedővel és mégis
adunk neki tolvajkulcsot, akkor a következő küldetést elbukjuk.
Családi ereklye visszaszerzése (Family heirloom)
Küldetést adja: Stelios Lomaios
Hírnév: Giriza
Steliostól (Athos melletti lépcső túloldalán áll) megtudhatjuk, hogy miért sunnyog Athos Keios. Ugyanis a fickó
eltulajdonította a kereskedő feleségének brossát. Stelios azt akarja, szerezzük vissza, s ha megtesszük, megfizet
minket és még szól pár jó szót érdekünkben apjánál, aki Giriza-tag. Lépcsőzzünk vissza Athos Keioshoz és
álljunk vele szóba. Na mostan ha mégis tolvajkulcsot adunk neki, akkor ez a küldi ugrik (ha ezután le merjük
ütni, a katonák biztosan nekünk jönnek). Ha meg kérdőre vonjuk, akkor kezet és kardot emel ránk. Persze ez
nem gond. Levágjuk, majd szépen elvesszük tőle a brosst. Vissza Stelioshoz, zsebbe a pénzt és a jó szót.
Nekromanták varázslata (Find a necromancy spell)
Küldetést adja: Seloth Brotun
Hírnév: A Társaság
Seloth-t a Qudinar teleport közelében találjuk a sarokban. Azt akarja, hozzunk neki egy csontváz idéző
varázskártyát. Próbáljunk keríteni egyet. (Az egyik legegyszerűbb mód: csináljuk meg a Covengor falubeli Orm
Varagor „Rontás sarjadék” küldetését és jutalmul kapunk egy ilyen kártyát.)
Nekromanta bot kutatás (Find a necromancy staff)
Küldetést adja: Seloth Brotun
Hírnév: a Társaság
Ezután még egy küldetéssel bíz meg bennünket: szereznünk kell neki egy „rangosabb” nekromanta botot. Ezeket
egy nekromanta holttesténél találhatjuk meg. FIGYELEM! Rangosabb nekromanta botot csak akkor fogunk találni
bárhol, ha elértük/túlléptük az 58-as szintet! Vagy ha mázlink van (nekem egyszer sikerült a játék elején egy gromtól
elszedni.) Ezalatt nem, efölött gyakorlatilag bármilyen nekromantánál (akár a névteleneknél a Sötét Tornyokban, akár
nevesített nekromanta varázslóknál) találhatunk. Vigyük el ezt a jópofa botot Selothnak, hadd legyen boldog vele.
Vadászat a Nekromanta varázslóra (Hunt down the Magician Necromancer)
Küldetést adja: Origen Ormaios
Ezután még egy küldetés teljesítésére nyílik alkalmunk Qudinarban. Ha a botot átadtuk Selothnak, akkor a városból kifelé
menet Argos Moraios (Nekromanta felkutatása küldetést adta) mellett álló fickó megállít minket. Tulajdonképpen akár
meg is ölhetne minket - mert hallotta, hogy segítettünk Selothnak -, de mivel jó a hírnevünk a Társaságnál, így életben
hagy minket. A mágus most nekiállt nekromantát játszani, ezért végeznünk kell vele, mint minden nekromantával, aki
Cathalonban mutatkozni mer. Ezúttal Selothot már Qudinar falain kívül, a temetőben az egyik eldugott csücsökben
fogjuk megtalálni. Ide menekült. Dacos a lelkem, s ha szóba elegyedünk vele, két választásunk lesz: vagy úgy búcsúzunk
el tőle, mint baráttól (ennek ugyan nem sok értelme van), vagy leállunk vele küzdeni. Eléggé kezdő a csóka, úgyhogy
mire egy csontvázat megidézne, már le is lehet vágni. Újságoljuk el Origennek, hogy leróttuk tartozásunkat és Seloth nem
idézget többé semmilyen élőhalottat. Ekkor kapunk némi aranyat, xp-t és hírnevünk tovább növekszik a Társaságnál.
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Kristály kutatás (Chrystal search)
Küldetést adja: Prantax (Mahat oázis)
Ez az első zsebkendőnyi oázis, amelybe belebotlunk Drak’ar terméketlen, száraz sivatagában. Már itt emlegetik
a Nagy Fehér sárkányt. Prantaxtól kapjuk a fülest, hogy ha összeszedünk egy halom kristályt, és a sárkány
fészeknél található oltárra helyezzük, akkor megjelenik a Nagy Fehér. Na akkor megmutathatjuk, milyen nagy
legények vagyunk. Ez a küldetés akkor teljesül, ha összegyűjtünk 5 darab KÉNt (igen, a kristály valójában kén)
és odalépünk az oltárhoz a sárkány fészeknél, és hipp-hopp ott terem a Nagy Fehér sárkány.
1. Tipp: Kénből a sivatagban találhatunk pár darabot, de már utazásunk során is összegyűjthettünk innenonnan.
2. Tipp: Tulajdonképpen meg is ölhetjük a Nagy Fehér sárkányt, de a Sárkányokkal Suttogó küldetésnél leírok
egy módszert, amelynek segítségével kinyerhetjük a sárkány megölésével és még két másik küldetés teljesítésével
járó xp-t és egyéb jutalmakat.
Beszélj Ari Aldamorral (Talk to Ari Aldamor)*
Küldetést adja: Prantax (Mahat oázis)
A küldetést még a Kristály kutatás kapcsán kapjuk, ha többet akarunk megtudni a Nagy Fehérről. Ha nem tudjuk,
hol kezdjük a kutatást, akkor is érdemes felkeresni az öreget (de Antaloor térképén elég egyértelműen jelölve
van a Sárkány fészke). Aztán meg kapunk tőle egy másik küldetést is. Ez a feladat azonban rögvest megoldódik,
amikor szóba elegyedünk Ari Aldamorral, akit úgy is neveznek: Sárkányokkal Suttogó (térképünkön jelölve lesz
helyzete).
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Sárkányokkal suttogó (The Dragon Whisperer)* / Sárkány harc (Dragon fight)
Küldetést adja: Ari Aldamor
Megismerhetjük a Sárkányok alaptörténetét, és azt is, hogyan született a „Nagy Fehér legendája”. Ali elmeséli,
hogy az albínó sárkány hogyan terrorizálja a többi sárkányt, hogy azok teljesítsék minden akaratát. A zsarnok
sárkány ellopta a többiek tojásait és ezzel zsarolja őket. Ali elmondja nekünk, hol található a Fehér Sárkány fészke.
Azt kéri tőlünk, találjuk meg a tojásokat, majd szóljunk neki és ő majd kapcsolatba lép a többi sárkánnyal. A
fészeknél azonban nem találunk mást, csupán a Nagy Fehér jelenik meg nekünk, ha teljesítjük a Kristály kutatás
küldetést. Itt nem lesznek tojások. Tovább kell mennünk, át a hegygerincen átvezető hágón - itt előbb egy
homoksárkánnyal lesz dolgunk, majd számos kőgólemmel). Aztán ha beértünk a Halott Erdőbe, levágtunk két
skorpiót, megleljük a rejtett fészket a tojásokkal és a főküldetéshez szükséges Levegő Kővel. No a követ tegyük
zsebre. Menjünk vissza Arinak jelenteni. Erre ő azonnal szól sárkány barátainak, hogy most már megfoszthatják
a trónjától a zsarnokot. Nekünk meg elmondja, hogy a Sárkány fészektől észak-keletre megnézhetjük a sárkányok
harcát.
Tipp: Ugyebár a Nagy Fehér sárkány két módon semmisíthető meg: az egyik, hogy teljesítjük a Kristály kutatás
küldetést és mi magunk öljük meg; a másik, hogy végigvisszük az Ari Aldamoros szálat és a többi sárkány
csinálja ki. No de van egy módszer, amellyel minden küldetésből kinyerhető az xp és a képesség pont is...
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1.) Vegyük fel mindkét küldetést, amiről szó volt.
2.) Vigyünk 5 darab ként az oltárhoz, s a Nagy Fehér megjelenik (Kristály kutatás küldetés teljesítve)
3.) NE öljük még meg, hanem hagyjuk ott. (Ha nem megyünk a közelébe, nem ártalmas, nem rohan le
minket.)
4.) Menjünk a Nagy Fehér rejtett fészkéhez, nézzük meg a tojásokat (és persze szedjük fel a Levegő követ az
Ereklyéhez) (Sárkányokkal Suttogó küldetés teljesítve)
5.) Menjünk vissza Ari Aldamorhoz beszámolni a látottakról, hogy megnézhessük a sárkányok harcát.
6.) Kocogjunk el a harc helyszínére (a Sárkány Fészektől észak-keletre, felfelé a magas hegyek lábánál.). Be kell
kocognunk az ott lévő két barátságos homoksárkány közé. (Több, mint 1200 xp-t kapunk ezért).
7.) A Nagy Fehér azonban még mindig ott van, ahol megidéztük, hát guruljunk le oda.
8.) Egy bug miatt a Nagy Fehér azonnal meghal, mire odaérünk (mivel a többi sárkány megölte őt - még úgy is,
hogy ott sem voltak! )
9.) DE megkapjuk a 3 képesség pontot és az xp-t is, ami akkor járt volna, ha mi magunk öljük meg!
(Ez 1.6-os patchnél játszható le biztosan.)

Sakál támadás (Jackal attack)
Küldetés adja: Thilatus (Xanthos oázis)
A Xanthos oázis a másik emberlakta település a sivatag keleti szegélyén, Mahat szomszédságában. Thilatus a
falvacska közepe táján, a nyílt sivatag felé eső szegélyén álldogál. Megkér minket, hogy számoljunk fel egy sakál
falkát, amely zaklatja az ottani embereket. Az odajutás úgy történik, mint általában: követjük a térkép jelzését
a búvóhelyükhöz. (Meg kell mondjam, hogy a táboruk előtt járőröző két Kőgólem legyőzése jóval nagyobb
kihívás jelent, mint annak a pár sakálnak a levágása.) Ha megtettük ezt a szívességet Thilatusnak, kapunk némi
aranyat, majd a csóka nyugodtan visszatérhet a munkájához.
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Szennyezett víz (Water pollution)
Küldetést adja: Kimal (Xanthos oázis)
Thilatustól nem messze az árnyékban egy hölgyemény ácsorog. Kimal elmeséli nekünk, hogy a legutóbbi sakál
támadáskor az egyik sakál hullája beleesett a kútjukba. Azóta ahogy bomlik, folyamatosan mérgezi a vizet.
Szüksége lenne egy főzetre, amely eltünteti a maradványokat a kútból és újra ihatóvá teszi a vizet. Megkér
minket, hogy segítsünk nekik. A következő két küldetést teljesítésével megszerezhetjük a megfelelő oldószert, s
ha ezt visszahozzuk a nőnek, a küldetést teljesítettük.
Találd meg Pak’munt (Find Pak’mun)
Küldetést adja: Kimal (Xanthos oázis)
Egy ember van, aki a szükséges főzetet el tudja készíteni, ő a Drak’ar sivatag északi hegyvonulatának lábánál él
(térképünkön megjelölésre kerül). Kocogjunk oda, s ha szóba elegyedtünk vele, a küldetés már teljesül is.
Pak’mun főzete (Pak’mun’s potion)
Küldetést adja: Pak’mun
Miközben beszélgetünk az ipsével, természetesen elvállalja az oldószer elkészítését. Csakhogy amikor átnézi, mire
van hozzá szüksége, rájön, hogy a skorpió farok készlete kifogyott. 1 darab kellene neki a főzet elkészítéséhez.
Ha nem lenne nálunk - bár ezt kétlem, mert csak amíg ideértünk, legalább 6-7 skorpióval kellett összefutnunk
-, akkor vágjunk neki egyet (a fickó házától lefelé van egy kis rom, ott mindjárt kettő skorpió is lófrál). Ha meg
van nálunk, akkor a beszélgetésben opcióként is megjelenik, és akár rögtön oda is adhatjuk neki. Ha megkapta,
elkészíti a főzetet, s mikor befejezzük a dumcsit, a főzet is a miénk, meg a küldetés is okés lesz.
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Először is ahhoz, hogy egyáltalán beengedjenek minket Enklávéba, a Nekromantáknál el kell érnünk 2 hírnév
pontot. (Ha korábban elvégeztük Orm Varagornak a küldetéseket, akkor mostanra bőven megvan a szükséges
repu.)
Egy szikra a sötétségben (A spark in the darkness)
Küldetést adja: Xavo Wellmek
Xavo megkér minket, hogy öljük meg őrült bátyját, aki Enklávétól dél-nyugatra egy barlangban tanyázik. A
nekromanta faluból kilépve induljunk el a kerítés mentén jobbra. Ezt az utat kövessük. Mivel az őrült nekromanta
gondolatai szörnyekben testesülnek meg, találkozhatunk itt acél gólemmel, gyilkos darazsakkal és levegőben
úszkáló agyakkal és húsevő növényekkel szép számmal. A lények többsége egy-két vágással kivégezhető, de az
acél gólemekkel meggyűlhet az ember baja. Ha nem tetszik a képük, egyszerűen kerüljük ki őket - van hozzá
hely bőven. No, ha elértünk a meredély végéhez, ott forduljunk balra felfelé és egy kicsiny ork csapat után
megleljük a barlangot. Néhány Jégcsontváz és Jéggólem őrzi a nekromantát. Rájuk vigyázzunk, de az őrült tesó
kinyírása nem fog gondot okozni. Ha végeztünk vele, kocogjunk vissza Xavohoz a jutalomért.
Az élők ellen (Against the living)
Küldetést adja: Ito Tomaga
Hírnév: Nekromanták
Ito egy rendkívül lelkes nekromanta. Abszolút híve a Lángnak és a nekromancia tudományának. És pont ezért
nagyon fájlalja, hogy a falutól nem messze lévő kísérleti helyen mostanában nem tudnak dolgozni, mert fura
lények és szörnyek zaklatják ott az embereket. Megbíz minket azzal a feladattal, hogy nézzünk utána a dolgoknak
és tisztítsuk meg a szent helyet bármitől, ami ott téblábol. Ha ezt megtesszük, engedélyez egy beszélgetést a
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Lánggal. Ezúttal menjünk kicsit tovább Enklávétól a hegyek felé vezető úton, s az első leágazásnál menjünk
jobbra. Emellett az út mellett találjuk bal oldalon (sziklák mögött) az Enklávé teleportot is. Pár lépés után
meglátunk egy teleport-szerű építményt, mely körül főként raptorok kolbászolnak. Könnyedén suhintsuk le
őket, majd akár vissza is térhetünk Itohoz, hogy készen vagyunk.
Tipp: beszéljünk még Moonnal, mielőtt erre jövünk. Ő a kapu mellett jobb oldalon áll (ahogy befelé jövünk).
Beszél nekünk a Két Domb nevű helyről, hogy azt kerüljük el messzire, ha ezen a környéken járkálunk, mert
szörnyű dolgokat hallott róla. Azt híresztelik, borzalmas lények tanyáznak ott. Nosza, kocogjunk tovább a
nekromanta kísérleti helytől, s jónéhány halállovag lekaszabolása után elérkezünk Két Dombhoz. Valójában egy
Pokol Nagyúrról és egy Démonról van szó (ez utóbbit valószínűleg a sziklafalba beágyazódva találjuk meg).
Nem nagy ügy, ha már valaki eljutott idáig. Ez nem szerepel külön küldetésként, de tetemes xp-t szerezhetünk
az úton és a két démon megölésével még 1 képesség pontot is szerezhetünk.
A hit próbája (The test of faith)
Küldetést adja: Láng
Hírnév: Nekromanták
És eljött a nagy pillanat! Találkozhatunk a Lánggal, akiről csupán suttogni mernek az emberek. Gonoszsága
és lázítása elősegíti a Rontás szétterjedését a világban... No, a Láng valójában egy lány, akit megszállva tart
egy - valószínűleg gonosz - szellem. Mindenesetre a Láng egy komoly feladattal bíz meg minket (biztosan
lesz olyan, akinek nem lesz a feladathoz gyomra). El kell vinnünk a nekromanták mérgét Négy kő falvára és
bele kell dobnunk a kútba. Ha vállaljuk a küldetést, ugorjunk vissza Négy kő falvára. Sétáljunk a kúthoz, majd
mászkáljunk el valahova, hogy a méreg kifejthesse hatását (pl. teleportáljunk el valahova, majd vissza - ez talán
a leggyorsabb módszer). Mire visszatérünk, a falu lakosságának nagy része holtan hever szanaszét. (És akinek
még mindig van gyomra, az átmehet hullarablóba és kifoszthatja őket, de ne számítsanak túl sok mindenre. Ez
szegény falu - nem úgy, mint az Elfeledett település.) Miután elvégeztük a melót, menjünk vissza a Lánghoz.
1. Tipp: Ne feledkezzünk meg elvégezni minden olyan küldetést, ami Négy kő falvához kapcsolódik, hiszen ha
meghalnak az emberek, nem lesz már, aki küldetést adjon, vagy akinek elmondjuk, milyen ügyesek voltunk.
2. Tipp: És persze az se menjen ki a fejünkből, hogy mi megígértük a Cathalontól nem messze állomásozó
Sygiusnak, hogy likvidáljuk a Nekromanták vezetőjét. Ő pedig a Láng. Tehát érdemes végezni vele. Ha megöljük,
természetesen letámadnak minket a faluban élő emberek, és LENULLÁZÓDIK a hírnevünk a Nekromantáknál.
Tehát Enklávéban is intézzünk el mindent, mielőtt ezt a döntést meghozzuk.

57

Gor Gammar
Gor Gammar

A skorpió fullánkja (The scorpion sting)
Küldetést adja: Ashmohar
Ashmohar egy nekromanta, aki a Halott erdőben él Gor Gammartól észak-keleti irányban (renderelt térképünkön
megtalálható). Ha már így összefutottunk vele, megkér minket, hogy vigyünk neki egy skorpió farkat. Ezek a
leggyakrabban előforduló lények Drak’ar sivatagában, de néhány azért itt is kószál a felégetett fák közt. Ha
hozunk/adunk neki egy fullánkot, ad egy másik küldetést is.
Tisztítsd meg a tisztást Ashmohar számára (Clear the glade for Ashmohar)
Küldetést adja: Ashmohar
Ashmohar rejtélyes kísérleteiről elcseppent pár szót, csak hogy felkeltse érdeklődésünket. Aztán szépen megkér
minket, hogy segítsünk neki, mert úgy nem tudja folytatni a kísérleteit, hogyha az arra alkalmas helyen hemzsegnek
a vérbarbárok. A térképünkön megmutatja a helyet, ahol a zavaró körülményeket meg kell szüntetnünk. Ez a
hely pedig az Ősök Temploma, nem messze Ashmohar kunyhójától. Hát pucoljuk ki a helyet - nem lesz nehéz.
Kocogjunk vissza Ashmoharhoz és szóljunk neki, hogy a hely okés.
Beszélj újra a nekromantával (Talk to the necromancer again)
Küldetést adja: Ashmohar
Ha elbüszkélkedtünk tettünkkel, azt ígéri, ad nekünk valamit, ami segítségünkre lesz az orkok ellen. A tisztáson
kell vele találkoznunk. Hát ugorjunk...
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Vidd el a mágikus eszközt Gor Gammarba (Take the magical device to Gor Gammar)*
Küldetést adja: Ashmohar
Végre megkapjuk tőle, amiről elejtette a morzsákat. (Azért ezzel a remek ajánlattal valami bűzlik...) Ez egy
Halálos Ork Gyilkoló nevezetű szerkezet. Gor Gammar kapu elé érve automatikusan aktiválódik. Felszabadul
egy varázslat, amely áttörve a kapun minden a városban (és közvetlenül a város falánál) lévő orkot elpusztít.
Szabad az út az orkok erődjébe. A kapuval csaknem szemközt van egy hatalmas tűz oltár, ahol a főküldetés
szálhoz szükséges Tűz kő található. Fogjuk meg és tegyük el. Végigjárhatunk a városon, kifoszthatjuk az orkokat,
a ládákat. A városban felfedezhetünk egy titkos alagutat (Végzet útja). Azért ha mégis kaszabolni szeretnénk, ide
ugorjunk be. Itt még élnek az orkok, és a ládákból is jó cuccokat szedhetünk össze. Amint kiérünk a városból,
ott is találkozhatunk élő orkokkal. Arra vigyázzunk, ha innen visszatérünk a városba, készüljünk a harcra! Az
orkok feltámadtak! Hogy miért? Ha visszatérünk Ashmoharhoz, ahogy kérte, akkor megtudhatjuk. Az Öreg
Templom lábánál holtan hever a nekromanta. Mellette áll egy paladin. Tőle megérdeklődhetjük, hogy mi zajlott
itt, míg távol voltunk. Hát kérem a nekromanta hátsó szándékára is fény derült. Valaki (khrm... ) segített neki
Gor Gammar orkjaiból élőhalott orkokat csinálni! Előbb megölte őket, majd feltámasztotta, s most aztán
megállíthatatlan sereg lett belőlük. Itt két választásunk van: vagy azt mondjuk, hogy semmi közünk a dologhoz
(ebben az esetben elenged minket - és azért valljuk be, mi nem ezért kértük tőle a szerkezetet), vagy „ártatlan,
bölcs öregember” védelmére kelünk (ez azért enyhe túlzás...) és leverjük a paladint.
1. Tipp: a Tűz követ azonban még két másik módszerrel is megszerezhetjük. Ne feledkezzünk el az Ork álcázási
páncélról, amit Cathalonban vásároltunk meg, s ha még nem használtuk fel Hadeborgban, akkor most is hasznát
vehetjük. Illetve be lehet még menni a hagyományos módszerrel: üvöltve lerohanni az ellent. Persze ez egy idő
múlva unalmassá válik, hiszen iszonyat sok ork van a várban, erős védelemmel és fegyverekkel ellátva, de azért pár
elhalálozás és újraéledés árán végül sikerülhet elfoglalni az erődöt. Igen jó fejlődési lehetőség, ámbár valószínűleg
egy idő után unalmassá válik... (Vagy ezt már mondtam? :-) ) Szóval így vagy úgy, de szedjük össze a Tűz követ.
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2. Tipp: van egy csavaros módszer, mellyel eszméletlen mennyiségű xp-re és temérdek jó cuccra
meg pénzre tehetünk szert! Először is úgy kezdjük, hogy elkérjük az Ork Gyilkolót Ashmohartól, ezzel
megközelítjük Gor Gammart. A szerkezet ugye minden orkot kiírt a városban. Menjünk be. Fosszunk ki minden
orkot és minden ládát. Mivel több, mint valószínű, hogy többször is megtelik a hátizsákunk, nézzünk ki 1-2 ládát
magunknak a városban és pakoljuk bele a felesleges zsákmányt. Ezekhez nem fog nyúlni senki! Gyanús lehet és
kísérteties látvány, amikor a fosztogatás közben egyszercsak felegyensedik egy-egy ork hulla. Mintha csak életre
kelne, de - még nem. Amikor már mindenegyes ork tetemet kifosztottunk, akkor - de csakis akkor - távozzunk
akár a teleporton, vagy még inkább a Végzet útja nevű átjárón keresztül. Itt már élő orkokhoz lesz szerencsénk,
nem is kevéshez. Ezután készüljünk fel és lépjünk be újra Gor Gammar várába. Minden ork életben lesz!!! :-) Így
aztán neki is állhatunk a cséphadarásnak. És ezután jön csak a poén... Újra kifoszthatunk minden orkot! Miután
minden ellenséget megöltünk a várban, nekiállhatunk módszeresen újra kizsebelni a halottakat, és annyiszor
teleportálhatunk el egy kereskedőhöz, hogy eladjuk az iszonyat mennyiségű holmit, ahányszor csak akarunk.
Most már elég halottak az orkok, többé nem élednek fel újra. Viszont a ládába bepakolt cuccokat is magunkhoz
vehetjük és akár el is adhatjuk mindet!
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Találd meg Hokot (Find Hoko)
Küldetést adja: Yorun Togawa
Ezt a küldetést a város hatalmas kapuja előtt álló őrtől kapjuk. Kedves ember, segítőkész. Azonnal látja rajtunk,
hogy idegenek vagyunk, Ashos lakossága pedig nem szereti az idegeneket. Azonban ha tudjuk egy-két embernek
a nevét, már nem is leszünk annyira kívülállók. Elmondja, hogy egy kedves ismerőse bajban van. A neve Hoko
Sayuri. Előbb a férjét, majd a nővérét veszítette el. Teljesen kétségbeesett és segítségre szorul. Az őr megmutatja,
hol találunk rá. Menjünk oda és beszélgessünk a lánnyal és indítsuk el a küldetés-lavinát. :-)
Hoko testvérének megtalálása (Find Hoko’s sister)
Küldetést adja: Hoko Sayuri
Hoko nővére eltűnt. Hoko meg akarja tudni, mi történt vele. Gyanítja, hogy valami gonosz dolog történik a
templomban, mivel nővére ott dolgozott és mindig olyan sápadtan jött haza a munkából. Csakhogy a templomba
nem lehet bejutni csak úgy. Ismer azonban egy kovácsot, aki nemrég készített új kaput a templomhoz és biztosan
tett el magának egy másolatot a kulcsból. Ez a küldetés csak akkor oldódik meg, amikor a polgármester megkapja
az orvosságát és mi felszedjük a vörös ruhát a major házából. Ezt a ruhát bizonyítékként visszük el Hokonak, s
emellett elmondjuk neki, mit tudtunk meg a városban való tartózkodásunk során.
Beszélgetés a kováccsal (Talk to the smith)
Küldetést adja: Hoko Sayuri
Ennek az a lényege, hogy keressük meg a kovácsot és beszéljünk vele, hátha odaadja a kulcs másolatát.

61

Ashos
A kapzsi testvértől való megszabadulás (Get rid of the greedy sister)*
Küldetést adja: Uchimao Sakamoto
Sakamoto a templom kulcsáért cserébe azt kéri tőlünk, hogy előbb mi segítsünk neki. A testvére át akarja
venni az üzletet most, hogy az apjuk meghalt. Rá kellene vennünk, hogy hagyjon fel terveivel. Kocogjunk oda
a leányhoz és beszéljünk vele. Persze a helyzet nem is olyan egyszerű, mint azt a kovács leírta. Valójában a
kovács az, aki egy erőszakos állat, még az apját is kidobta a házából és a húga fogadta be. Azért mielőtt azonnal
levágnánk - ezt ugyan kétlem, hogy ingerünk támadna rá -, hallgassuk meg őt. Segíthetünk is neki, ám ez nem
zárja ki azt, hogy miután megtettük, amit kér, még meg is ölhetjük. Ugyanis ezt a küldetést csak így fejezhetjük
be.
Tipp: Ha esetleg nem akarnánk megölni Hidee-t, mert jószívűek vagyunk és nem hajtunk annyira arra a pár xpre, akkor a kulcsot megszerezhetjük Hajime Masaware küldetéseinek teljesítése után az öreg tudóstól.
A kérelem benyújtása a majorhoz (Put in the request to the major)
Küldetést adja: Hidee Sakamoto
A kovács húga megkér minket, hogy vigyük el apjuk végrendeletét a polgármesterhez, hogy a major jogerőre
emelje azt. Csak így veheti át jogos jussát. Nyújtsuk be, majd menjünk vissza a jutalmunkért.
A major orvossága (The major’s cure)
Küldetést adja: Masakore Murata
Ha már ott vagyunk a végrendelettel, habozva bár, de megkér minket a major, hogy tegyünk meg neki egy
szívességet. Nagyon nagy szüksége lenne az orvosságára, de nem tud elmenni érte. Ha pedig mi volnánk olyan
kedvesek és elmennénk érte, azt ő nagyon-nagyon-nagyon megköszönné. Hát kedvesek nem vagyunk éppen,
de azért vállaljuk a küldetést. Fontos dolgokat tudunk meg ennek kapcsán, ami a Hoko Sayuri-féle küldetéshez
kell majd. Hozzuk el neki az orvosságot és adjuk is oda. Jobb lesz így mindenkinek.
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A gyógyító megkeresése (Find the healer)
Küldetést adja: Masakore Murata
Masakore megjelöli térképünkön a gyógyító helyzetét. Lépjünk ki, s egy jókora kúriában meg is találjuk a bölcs
asszonyt. Persze ő sem adja ingyér a szolgáltatásait, a polgármester pedig már jó ideje nem fizetett neki. Csak
akkor kaphatjuk meg a gyógyszert, ha segítünk neki. Vállaljuk a küldetését, és megkapjuk az orvosságot. És
ekkor azt is megtudjuk, hogy a polgármester valójában vérfarkas, s ha nem kapja meg a gyógyitalt, átváltozik.
Na ilyenkor tűnnek el az emberek a városból. Hát most már ezt is tudjuk.
Az erdő megtisztítása (Clear the forest)
Küldetést adja: Yaida Masae
Yaida csak akkor adja oda nekünk a polgármester gyógyszerét, ha megtisztítjuk neki a gyógynövény lelőhelyét
a bogaraktól. Menjünk a mutatott pontra. Egy tisztáson van néhány Sáska katona meg néhány Sáskakirálynő.
Ha ezt a pár lényt levágjuk, a feladat teljesül. A kicsiny tisztás mellett van még egy telep, ahol kicsit több Sáska
katona van és egy kicsit több Sáskakirálynő, esetleg azokkal is végezhetünk, ha már itt vagyunk, de az már nem
tartozik közvetlenül a feladathoz.
Tipp: A Sáskakirálynőnél mindig használjunk lesújtó fegyvereket, pl. buzogány- vagy kalapácsféle eszközt.
Hoko keresése (Find Hoko)
Küldetést adja: Yorun Togawa
Ha visszavittük a majornak az orvosságot, és elvittük házából a vörös ruhát Hokonak, akkor a nő ugye megtudja,
hogy nővérével a polgármester vérfarkassá változva végzett. Mély gyászában őrültségre szánja el magát. Megöli
a polgármestert és elmenekül. Mindezt akkor tudjuk meg, ha Hokotól kilépve elkocogunk a kapuőr Yorun
Togawahoz. Beszélgetésünk során mindegy mit válaszolunk (hogy igen, a lány ölte meg a fickót, de jó oka volt
rá, vagy hogy szerintünk igenis Hoko ártatlan), mert az őr fülig szerelmes a lányba és mindenképpen megérti,
amit tett. Aggódik is érte rendesen, hiszen most mindenki őt keresi, hogy elkapják. Megkér minket, hogy
keressük meg a lányt. Tegyük. Nem kell messzire menni, mert a várostól délre vezető úton a teleport előtt fog
ácsorogni. Beszéljünk vele is. Miután megtudja a lány, hogy a fiú szereti őt és segíteni akar neki, megkér minket,
menjünk vissza, mondjuk meg Yorunnak, hogy ott vár rá. Nosza, mondjuk meg, majd hagyjuk őket eltűnni.
:-)
A Vezető (The Leader)
Küldetést adja: Takashi
A kapun beérve rögtön jobbra találjuk majd az ashosi Kereskedő Céh székhelyét. Ide forduljunk be. Hamar és
sok xp-t kaphatunk a város bejárása előtt is. :-) Passzoljuk le neki végre a felpuffasztott csomagot, hadd legyenek
vele boldogok. Na, ennek örömére azt kéri, hogy menjünk vissza Cathalonba, mert a vezérkar, vagyis Talor
Ravinard látni akar minket. Átmentünk a teszten, és egy igen fontos feladattal óhajt minket megbízni a Vezető.
(Már most ki lehet találni, mi lesz az...) A küldetés akkor lesz kész, ha visszaugrunk a Főmuftihoz és dumcsizunk
vele.
A levelek visszaszerzése (Get back my letters)
Küldetést adja: Kouji Hisakawa
Ezt a küldetést a város északi részén lévő házban lehet felvenni (kicsit el van dugva egy sarokban). Kouji vissza
szeretné vásárolni a családi örökségként ráhagyott leveleket. Ezek szerelmes verseket tartalmaznak, melyek még
ükapja vetett papírra. De a némber, akinek eladta dupla árat akar kérni értük. Már odáig is eljutott, hogy megadja
érte a pénzt, de a gyűjtő mégsem szándékszik visszaadni őket. Minket kér meg rá, hogy segítsünk neki. Oda is
adja a pénzt. A következő két küldetés teljesítése után jutunk csak hozzá a hőn állított levelekhez. A küldetés
nyilván akkor fog teljesülni, ha megkapja ükapja verseit.
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Beszélgetés a versgyűjtővel (Talk to the poem collector)
Küldetést adja: Kouji Hisakawa
Beszélgessünk egy kicsit a versgyűjtővel. Talán mi majd rábírjuk, hogy hajlandó legyen kiadni a kezéből a
verseket, amikre rátette ragadós mancsát. Köti az ebet a karóhoz, még egy feladatot is megcsináltat velünk,
aztán úgy dönt, mégsem adja vissza a leveleket. Ha otthagyjuk és kikocogunk az új házikójába a folyópartra
(amit megpucoltunk a zombiktól - ld. következő küldetés), és ott ismét megpróbálunk beszélni a fejével, sikerrel
járunk. Két eshetőségünk lesz: vagy adunk neki 500 aranyat (így 100 aranyat bukunk az üzleten), vagy levágjuk
(amire igen nagy esély van, ugyanis eléggé fel tudja paprikázni az embert a stílusa). Tehát így vagy úgy, de végül
hozzájutunk a levélhez. Vigyük vissza Koujinak.
A költő öreg házának megtisztítása (Clean the old house of the poet)
Küldetést adja: Kimura Ishii
Amikor belépünk a nő házába, rögtön patáliát csinál, mintha lopni mentünk volna (pedig nyitva van az ajtó).
Amikor elmondjuk neki, miért jöttünk, nagy kegyesen nem dob fel minket az őrségnek. Viszont azt ígéri,
hogyha megtisztítjuk az öreg költő házát az ott hemzsegő zombiktól (van vagy 5-6 darab :-) ), amit nemrég
vásárolt meg, akkor talán meggondolja a dolgot. Irtsunk, szóljunk, de az xp-n kívül más nem fogunk kapni a
zsugori asszonyságtól.
A varázspor terjesztő utáni nyomozás (Investigation about the magic dust dealer)*
Küldetést adja: Hajime Masaware
Amikor belépünk a városba, a kaputól balra áll egy másik őr. Ha dumcsizunk vele kicsit, akkor megkér minket
egy különleges feladatra. Nemrégiben elkaptak egy embert, aki mágikus port szállított be a városba, de nem
hajlandó elárulni a belső terjesztő nevét, így nekünk kellene kiderítenünk. Átad egy adag port, elküld minket a
helyi kocsmába, hogy beszéljünk a fogadóssal és ezzel megkezdődik a nyomozás. Ez a küldetés akkor fejeződik
be, ha végigjártuk a következő három küldetést és jelentünk Hajime szannak.
Kapcsolatfelvétel a varázspor terjesztővel (Contacting the magic dust dealer)*
Küldetést adja: Kenji Sahi
A nyomozás első eleme, hogy keressük fel a fogadóst. Menjünk a kijelölt pontunk után, s így eljutunk a kocsmába.
Az ajtóban áll a tulaj, Kenji Sahi. Ha szóba elegyedünk vele, ő azonnal továbbküld minket Takumi Kajiurához,
a kereskedőhöz. Ez a küldetés akkor lesz kész, ha odaérünk az ipséhez.
Varázspor üzlet (Magic dust business)*
Küldetést adja: Takumi Kajiura
Ha megleljük a pöttyöt, vagyis Takumi Kajiurát, és átadjuk neki a csomagot, még nem enged el minket.
Konkrétan visszapasszolja a csomagot, hogy vigyük tovább a megrendelőjének, Arai Kurharanak. Nem gond,
jól jön a lóvé, amit az üzletből kaphatunk. Menjünk és kézbesítsük a porocskát. Eztán már visszamehetünk
Hajimehoz és lezárhatjuk a nyomozást.
Keresd meg a tudóst (Find the scholar)*
Küldetést adja: Hajime Masaware
Ha befejeztük Hajime előző küldetését, akkor a legközelebbi találkozásunkkor (vagyis ha újra megszólítjuk) ad
nekünk egy újabb feladatot. Ezúttal egy idős tudósnak van szüksége kétkezi segítségre. Megmutatja nekünk, hol
találjuk az öreget. Tipegjünk oda, és kész is a küldetés.
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A templom megnézése (Look in the temple)*
Küldetést adja: Kano Mizoguchi
Kano Mizoguchi, a tudós azt akarja, nézzünk körül a templomban, mivel azt gyanítja, hogy a város körül
elszaporodott bogarak valahonnan onnan jönnek. Azon morfondírozik, hogy ennyi bogár csak úgy nem terem
magától. Valaki biztosan idehozta és tenyészti őket. Másként ekkora mennyiségben nem szoktak előfordulni.
(És mi csöndben megfulladunk a nevetéstől... Hisz ugye emlékszünk még a Szélfogó falvi Orin mesterre, akinek
elvittük a királynő tojását?) Ad nekünk egy kulcsot a templom mellékajtajához. Nézzünk körül a rejtélyes szent
helyen. Persze bogarakkal nem találkozunk ott, viszont akad majd jónéhány Kígyómester (randa nagy kígyók
pajzzsal és karddal felszerelkezve). A küldetés akkor teljesül, ha eljutottunk az utolsó terembe, ahol a Víz kő is
van. Még ne vegyük magunkhoz! Menjünk ki és jelentsünk.
Tipp: csakis akkor vegyük magunkhoz a Víz követ, ha már minden más küldetést megoldottunk a
városban, különben kellemetlen meglepetésben lesz részünk. Ugyanis mikor zsebünkben a kővel kilépünk a
templomból, azt látjuk, hogy mindenki halott és mindjárt a templom kapujában orkok rontanak ránk. Ez azért
van így, mert több felől is hallhattuk, hogy a Víz kő védelmezi a várost az orkoktól. Amint a kő elkerül helyéről,
az orkok azonnal megérzik, hogy a védelem megszűnt és lerohanják a várost.
Hallottam mentő megoldásról arra az esetre, ha már véletlenül idő előtt levettük a követ (a visszatöltésen kívül):
ha van feltámasztás varázskártyánk és 15-ös szinten tudjuk a Levegő mágiát. Akkor még feltámaszthatjuk az
öreg tudóst és beszedhetjük jutalmunkat. Vagy még azokat is, akikkel még befejeztlen küldetésünk van. De
ezt a küldetést érdemes utoljára hagyni. Azonban ezt sokan cáfolták, mert a felélesztéssel már csak a harcban
hívhatjuk segítségül az elesetteket.

65

