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Előjáték 

 
A sötét, hideg éjszakában egy harminc körüli férfi nézte a téli hóesésben mozgó alakokat. 
Mivel már odabent nem volt hely, ezért kint szorította forralt boros poharát, ami jóleső 
melegséget jutatott szikár testébe. Távolabb nehéz, bűzös pára emelkedett fel a csatornák 
mélyéből, megolvasztva a vegyi üzem szürke ajándékát.  Nyolc óra volt még, ám az évszak 
ezen időszakában hamar esteledett, és nem akart sokáig maradni.  
Lehajtotta az utolsó kortyot is, s az ajtó felé igyekezve egy hajléktalan esett ki előtte, vörös 
orra alatt elégedetten motyogott valamit, mielőtt elnyelte volna az éjszaka. Bent rengeteg 
ember szorongott, a kis 30 négyzetméteres talpalóban. Lerakta poharát, majd kilépve 
ösztönösen eszébe jutott, egy az interneten olvasott kis verstöredék:       
 

„A nagyravágyó ember 
Felépítette modern városát 

Sötét falakból, kegyetlen anyagból 
Hogy ellenpólusa legyen a Fény Hatalmának” 

 
Elmosolyodott saját balgaságán, és tovább gyorsította lépteit.  
 
Az éjszaka árnyalakjai pedig mintha meghallották volna a férfi gondolatait, lassan mozgásba 
lendültek. Újabb nehéz este várt a Félelem Városának minden élő és halott lakójára…    
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A modern Bábel 
 

Bevezetés 
 
A névadójához hasonlóan ez a város is szinte a 
semmiből jött létre, egy igen sajátos érzésekkel teli 
külön kis világot hozva létre, itt a Sajó-völgyében.  
A település eredetileg csendes szeglete volt a 
térségnek, vajmi kevés befolyással a dolgok 
menetére. Ám mindez nemrégiben megváltozott, s a 
miskolci Vértestvérek rövid nyomozása a 
következő esetekre derített napfényt, melynek 
szálai 2010 végének időszakára vezetnek vissza:  
 
Elsőnek egy 17 éves lány, S. Éva eltűnése borzolta 
a kedélyeket, majd ezt követte egy népszerű túrázó 
I. Péter öngyilkossága, mely több furcsaságot is 
tartalmazott, a rendőrség mégis könnyedén átlépett 
felette. Ezt követően az események 2011 elejétől 
kezdve drámai mód felgyorsultak (mint ahogy a 
híradásokból is kiderült): 
 
 „Két favágó tűnt el a fagyos vadonban. A 
Kazincbarcikától 3 km-re lévő erdőrészén látták 
utoljára, S. Gált és P. Gábort. Kollegáik szerint egy 
kisebb fatársulást akartak megvizsgálni, amikor 
eltűntek.  A rendőrség hivatalos nyomozást 
indított.” – MTI /2011. február. 9/  
 
„Ma hajnalban lövések hangjaira ébredtek a 
kazincbarcikai Kiserdő sor lakói. A helyszínelés 
során 10 db 9 mm-es töltényhüvelyt találtak. 
Emberi életben nem esett ugyan kár, ám a tetteseket 
nem sikerült elfogni. A rendőrség hivatalos 
nyomozást indított.” – MTI /2011. április. 24/        
 
„A Kazincbarcikához közel eső Sajóivánka 
településén P. Balázs szomszédját álmában 
agyonverte. Tettére állítólag az őt éjszakánként 
terrorizáló hangok kényszeríttették” (…) – Blikk 
/2011. június. 30/  
 
„.Egy 20 éves kazincbarcikai lányt szállítottak a 
Miskolci Megyei kórházba mefedron 
túladagolásával. A rendőrség figyelmeztette a 
lakosságot, hogy a klasszikus szerek mellett 
megjelentek az „instant” mód előállítható dizájner-
drogok, melyek a 90-es évek elején a kábítószerek 
betöréséhez hasonlóan ismét fogyasztásnövekedést 
jelentenek majd.” – MTI /2011. augusztus. 6/  
 
„Egy ismeretlen férfi holtestére bukkantak 
aknamunkások Kazincbarcika „Herbolya” nevű  
 
 
 

 
városrészében. A férfit nem tudták azonosítani az 
eltelt idő, valamint a rajta található bizarr 
sérülésnyomok miatt” (…) – Észak-Magyarország 
/2011. október. 21/  
 
 „Lezárták a kazincbarcikai kiserdő sori lövöldözés 
ügyét, miután a rendőrség nem akadt további 
nyomokra. A hatóság nem tartja kiemelt 
jelentőségűnek az ügyet, mivel sem emberi életben, 
sem anyagiakban nem keletkezett kár. Megítélésük 
szerint egyedi, elszigetelt esetről van szó, és 
nyugalomra intenek.” – MTI /2011. november. 1/        
                   
„Bizarr rituálé kellékeire találtak rá helyi lakosok 
Kazincbarcika régi, már használaton kívüli 
temetőjében. A különböző okkultista eszközök 
tulajdonosaira, a rendőrség egyelőre még nem akadt 
rá (…)” – Blikk /2012. január. 5/  
 
Habár ezek a történések egy nagyobb városban nem 
számítanak kiemelt jelentőségűnek, mégis egy 
közepes nagyságú településen, már feltűnő 
mértékűek. Mégis a vészharangot, egy Nosferatu 
véletlenszerű betörése jelentette az egyik 
levelezőrendszerbe, ahol a „Tremor” nevű 
felhasználói fiókban a következő levéltöredéket 
találta.  
 
„Kedves Attila! Tudod jól, hogy nagyobb 
elővigyázatossággal kell tevékenykednünk a 
területen. A múltkori áprilisi eset kis híján 
katasztrófával végződött. Szerencsére a helyi 
hatóságok annyira érdektelenek voltak, hogy nem 
tettek semmi komolyabb erőfeszítést. Viszont ha ez 
megismétlődik talán a seggüket is megemelik. Hidd 
el, így a kezdetekben nem lenne túl szerencsés a 
rendőrség, vagy éppen a miskolci Kamarilla 
figyelmét magunkra vonni. Csak csendben és 
nyugodtan, mint ahogy ezt szokás. Mindazonáltal 
vannak olyan jelek és dolgok, amiket én sem értek, 
és rendkívül zavarnak, félelemmel töltenek el 
engem (…).”  - /Dátum: 2012. március. 4/   
 
Sem az elektronikus levél írójára, sem a címzettre 
nem akadtak rá a Kamarilla vámpírjai. Mindezek 
ellenére ez végül elindított egy folyamatot, mely 
talán cselekvésre szánja rá a Miskolci Domínium 
Vértestvéreit.  



 5 

    

Az indusztriális város 
 

Kazincbarcika része a Sajó Völgyben elterülő 
városcsoportnak (Ózd, Putnok, Kazincbarcika, 
Sajószentpéter, Sajóbábony, Miskolc), melyek a 
szocializmus ideje alatt virágoztak fel, s a 
rendszerváltást követő zűrzavaros időkben hullottak 
el, ki kisebb, ki nagyobb mértékben. Míg a legtöbb 
város a vas-, acéliparra, kohászatra alapozta magát, 
addig Barcikát a vegyiparra éltette (élteti), s talán 
ennek köszönhetően tartozott szerencsésebbek közé 
emidáig. Habár a hanyatlás észrevehető, ám ez 
sokkal lassabb, mint Ózd esetében, amely egy nagy 
nyomornegyeddé változott. Új épületek emelkedtek 
az aszfalttengerben, fejlődött az infrastruktúra, ám 
az esztelen pénzköltés, a mindent átitató korrupció, 
és a 2008-ban kirobbant világválság összességében 
megpecsételni látszik a település sorsát.  
Kazincbarcika egy tipikus ipari város, célzottan, 
politikai akaratnak megfelelően, szinte a semmiből 
jött létre, s ha eljön az idő talán abba is fog eltűnni.      
 
Jelenleg hivatalosan egyetlen Vértestvér sem lakja a 
várost. Nem található itt semmilyen Szabbat, vagy 
Kamarilla érdekeltség, azonban a helyzet úgy néz ki 
átalakulóban van…    
 

Hogyan használd ezt a 
könyvet? 

 
A könyvben semmi sem számít hivatalosnak. Ez 
mindösszesen a legjobb tárháza azoknak a 
gondolatoknak hogyan képzeld el a várost. Minél 
több ötletet, életet viszel bele a mesédbe, annál 
jobban fogod élvezni a Krónikádat.  
 
Maga a község nem túl nagy, és az 50-es évektől 
lehet látszólag számolni a település történelmét, ám 
az ezt megelőző korszakok sokkal több sötét titkot 
rejtenek, melyet egy halandó elme el tud képzelni. 
Minden ehhez szükséges információ mellékelve 
van, hogy akár azonnal el tud kezdeni a Mesédet. 
Azonban ha más várostörténelmet vagy 
településképet szeretnél kialakítani, ezt is 
megteheted. Minden Rajtad áll, vagy bukik…    
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Téma 
 

Kazincbarcika a „csendes horror” városa. A felszín 
nyugodtságát a mélyben örvénylő szörnyűségek 
hada ellensúlyozza. A látszólag véletlenszerű 
események itt drámai mód kapcsolódnak össze és 
csapnak le kutatójukra, vagy éppen a kiszemelt 
áldozatra. A miskolci Vértestvérek között 
megoszlik a vélemény a rejtélyt illetően, van aki 
megnövekedett Szetita tevékenységet, más egy 
elkóborolt Gangrel csapatot tesz mindezért 
felelőssé. Ám olyan is akad, aki szerint a halandók 
tehetnek az egészről, és kár fölösleges összeesküvés 
elméletet látni a dolgok mögött.   
 
Mindenesetre fontos még egyszer megjegyezni, 
hogy a település területén állandó jelleggel sem a 
Kamarilla, sem a Szabbat nem vert tanyát, és 
nagyobb létszámú Anarch közösség sem található 
itt. Ehhez ugyanis a halandók létszáma túl kevés, és 
mindez feltűnő lenne. S hát melyik Vértestvér 
kockáztatná meg azt, hogy a feldühödött tömeg 
rágyújtsa a saját házát? Kazincbarcika és környéke, 
a kicsi, ámde ennél szörnyűbb dolgok helyszíne, 
mely sok nyomozást és szellemi munkát igényel a 
felderítői előtt.  
 
A mindenkori detektíveknek viszont nem árt szem 
előtt tartani, hogy a túlzottan feltűnő kutatás, 
kérdezősködés nem kívánt folyamatokat is 
elindíthat. Kazincbarcika sötétben ólálkodó 
lényeinek nem véletlenül az egyik mozgatórúgója: 
„a semmi sem szivároghat ki” elv.  
 
 

Hangulat 
 
A „modern Bábel” lakói többségében pont olyanok, 
mint az őket körülvevő környezet: szürkék, mint a 
panelházak falai és ridegek, mint a városon átfújó 
csípős szél.  A félelem, a közöny és a 
kilátástalanság szentháromsága, csak a legbátrabb 
(vagy éppen a leggátlástalanabb) számára adja meg 
a túlélés lehetőségét.   
A perverz csend (mely olyannyira jellemző a 
térségre) a társadalmi aktivitás és az odüsszeuszi 
kíváncsiság halálához vezetett. A sztrájkok, 
tüntetések és demonstrációk is ritkák, aki ezeken 
részt vesz, azt inkább bajkeverőnek tartják. Így a 
lázadásnak nincs értelme, a fiatalság és lendület 
városa, mára az öregség és unottság dohszagú 
árnyvilága lett. 
A becsületnek és a tisztességnek itt nincs értéke. A 
haszonelvűség irányít mindent. A szóbeli 
megállapodásokban nem lehet bízni, és az 
írásbeliek is kijátszhatóak. Itt semmi sem az, 
aminek elsőre látszik.  A humanitáriusnak tűnő 
ételosztást is érdek vezérli, mert az valaki rokona, 
ismerőse által jött létre. A városvezetést (párttól 

függetlenül) behálózza a korrupció, a képviselők és 
a jelenlegi polgármester is kilóra megvehető.   
Kazincbarcikát sokféleképpen ki lehet játszani, ám 
amit mindenképp ki kell emelned, az a hihetetlen 
mértékű közöny, pénzéhség, félelem és egy sajátos 
őrület beteg koktélja.  
A művészetben számos hasonló hangulatú alkotás 
található, irodalom területén ilyenek pl.: H. Balzac: 
Goriot apó, A.P. Csehov: A hatos számú kórterem, 
F. Kafka: A kastély és S. György: Csirkefej.  
Filmek közül a „Fekete Péter” (1964); a 
„Tőzsdecápák” (1982) és a mára kultikus 
„Önpusztítók” (1996) készült hasonló jelleggel.        
Zenék között a „Switchblade Symphony – Fear”, 
„Serj Tankian – Lie, lie, lie”, és a. „R.E.M – Losing 
my Religion” említhető meg.   

 

Utazás Kazincbarcikára és 
közlekedés a városon belül  

 
Köz és vasúton egyaránt elérhető a város. Mindkét 
vonal biztonságosnak mondható, ám a 100%-kot 
senki sem tudja garantálni. A vonatok miskolci 
indulással este 11-ig járnak, és a településre kb. 35-
40 perc alatt érkeznek meg. Két megálló Alsó- és 
Felső-Kazincbarcika áll rendelkezésre a leszállásra. 
Közúton délen Miskolc és északnyugaton Putnok 
felől a 26-os főúton keresztül közelíthető meg. A 
buszjáratok a különböző városok felől, illetve 
onnan este fél tizenkettőig járnak. Repülőtér a 
városban nem található.   
 
A belső közlekedési rendszert a buszok jelentik, ám 
ezek a Vértestvérek számára elérhetetlenek, mivel 
többségében nappal közlekednek. A taxik jelentik 
az igazi megoldást azok számára, akik jármű nélkül 
érkeznek. A viteldíjak a következőképpen 
alakulnak:  
 
Kihívási díj: 400 Ft  
Kilométerenkénti ár: 300 Ft  
Várakozási díj (1 perc): 100 Ft  
 
Villamos és metró a városban nem közlekedik.       
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I. fejezet: Kazincbarcika földrajza  
 

és történelme 
 

„A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog, 

köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok.”  

 
(J. Attila: Tűnődve, reménytelenül) 

 
 

Alapadatok 
 

Lakosság: 28 909 (2011) 

Vámpír populáció (hivatalosan): 0  

Városi és megyei lapok: Mozaik, Szuperinfó 

(hirdetési lap), Észak Magyarország 

Időjárás: kontinentális éghajlati jellemzők. 

Nyáron maximálisan 35 0C, télen a legkisebb 

minimum – 15 0C. A csapadék mennyisége kb. 

450-500 mm évente.  

 
 
        

A város valódi kiterjedése 
 

Amikor Kazincbarcikáról beszélünk, nem egy 
szimpla városra kell gondolni. Hatalmas kiterjedésű 
területen fekszik, és a BorsodChem-nek 
köszönhetően gyakorlatilag egybefolyik 
Sajószentpéterrel. A két községet így egyetlen 
entitásként lehet kezelni, s emiatt a rendelkezésre 
álló terület megduplázódik a halandók létszáma 
pedig 13.000 fővel nő. Külön érdekesség, hogy a 
közelben álló kisebb falvak: Sajóivánka, Tardona, 
Szuhakálló, Berente és Vadna a város szatellit 
településeiként műkődnek. Több egykori barcikai 
lakos költözött ki oda az olcsóbb ingatlanárak miatt, 
és jár be dolgozni a városba.    
Kazincbarcika részei hivatalosan (és nem 
hivatalosan) a következők: Herbolya, Kertváros, 
Belváros, Újkazinc, Felső-Barcika, Alsóváros 
(ideértve a BorsodChem beleeső részeit), Völgy úti 
telkek, Kenyérgyár és környéke (régi falu). Külön 
említést érdemel a Hámán Kató utca és annak a 
környéke, amelyet a város gettórészének tartanak. 
A lopások és kisebb bűncselekmények itt 
mindennaposak, és úgy tartják, hogy tisztes ember 
este 11 után ezeken az utcákon nem járkál. Szintén 

a gettósodás útján indult el Herbolya jelentős része. 
Az egykori bányászterület mára az uzsorások, 
kizsákmányoltak, menekültek és nem egy esetben a 
bujkáló bűnőzök nincsvára lett.   
A település egy völgyben helyezkedik el, s a 
körülötte lévő hatalmas kiterjedésű erdők, kiváló 
alkalmat adnak a túrázásra, valamint, hogy az erre 
rászoruló Vértestvéreknek (különösen a Gangrel-
eknek) menedéket nyújtson. Éjszakánként igen 
gyakran lehet hallani felmorduló láncfűrészeket, 
melyek az illegális fakivágásokról tanúskodnak 
(nem egyszer a lefizetett erdészek hallgatólagos 
jóváhagyása mellett). A természet a külső 
területeken kézzel fogható, s így a zöld, valamint a 
szintetikus, ipari környezet találkozása érdekesen 
tetsző, bizarr egyveleget alkot.  
Kazincbarcika főbb intézményei a következők: 
városháza, ügyészség, bíróság, kórház és a városi 
könyvtár, mely kis mérete ellenére sok 
okkultizmussal, paranormális jelenséggel 
foglalkozó kötetet tartalmaz.  
Ha összesítve a városképet végül egy szóban 
szeretnék leírni, akkor ez a szó az egyhangú lenne. 
A két legjellegzetesebb forma, amivel egy ide 
érkező találkozhat, az a kocka és a háromszög. A 
panelházak, amikben a lakosság jelentős része 
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lakik, képviseli a kockát, míg a Kertvárosban 
található háztetők jelentik a háromszöget.  
A Kertváros, Herbolya, Felső-Barcika valamint a 
telkek házai lazán, levegősen elosztva találhatók, 
míg a többi részen a panelok kissé összezsúfolt 
világa jelenti a kontrasztot. Jelentős látnivaló a 
természet szépségét leszámítva nincsen.  
 

Ipar és álkultúra  
 

Mint, ahogy említettük Kazincbarcika egy 
indusztriális város, amely létét az iparnak 
köszönheti. A városban és közvetlen pár 
kilométeres térségében a következő kisebb- 
nagyobb vállalkozások találhatók:  
- BorsodChem  
- Linde Gáz Zrt.  
- Ongropack Kft.   
- Lisa-Tricot Textilipari Kft… stb.  
 
Ezzel együttesen több nagyáruház is megépült 
nemrégiben, azonban a munkanélküliség még így is 
számottevő, és a fiatalok egy része emiatt 
elvándorol, vagy a közeli Miskolcon keres munkát. 
A BorsodChem-ben eredetileg a német Ventrue-k 
uralma érvényesült, akik a távoli országból, csak 
néha pillantottak le ügyleteikre, azonban a kínai 
befektetők megérkezése egészen új fordulatot 
hozott a dolgokba. Az eddig ismeretlen Kuei-jin-
nek közül jelent meg néhány, a vámpírok közt folyó 
szóbeszéd szerint.  
A közeli településeken nagyobb vállalkozások és 
munkalehetőségek nem találhatóak, a szegénység 
kézzel fogható, ezáltal ideális területek a kisebb 
vadászatok szempontjából. Azonban az erőszak, a 
hatóságok (és ami rosszabb a miskolci Kamarilla) 
nem kívánt tekintetét is magával vonhatja.  
Kultúra szempontjából Kazincbarcika egy halott 
terület. Ötvennél is több kocsma található a 
városban, ami beszívja a szórakozásra vágyókat, és 
leköti őket egy pofa sör mellett. A nagyobb 
koncertek ritkák, a Kaszafesztivál pedig 2009-ben 
megszűnt.  Színház és mozi is van itt ugyan, csak az 
előzőben előadások, az utóbbiban pedig rendszeres 
vetítések nincsenek.  A nagyobbik diszkó a jó bulik 
mellett, az ott folyó drogügyletekről is hírhedt.  
Az előbbiekből következik, hogy a városban 
népbetegségnek számít az alkoholizmus, és a 
kábítószerrel élők sem ritkák. A kocsmák 
környékén számtalan alkalommal lehet látni, 
embernek még alig nevezhető roncsokat 
vánszorogni kies otthonaikba. Ez különösen igaz a 
hajléktalanokra, akik közül a város sötét árnyai több 
alkalommal már kiválasztották az áldozatukat, hisz 
végül is kit zavar egy ilyen embernek az eltűnése? 
Rideg utcák, fekete szívek…          
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Bevezetés 
 

Kazincbarcika régi történelmét az I. világháború 
végéig a „Miskolc éjszaka” című kötet tartalmazza, 
mivel a két település (és régió) történelme szorosan 
összekapcsolódik, és a „nagyobb testvér” sorsának 
alakulása mindig is hatással volt mind a halandók, 
mind a Káiniták világára.  
Mindazonáltal néhány pontban eltér a történelmük, 
melyeket feltétlen meg kell említeni. A „modern 
Bábel” históriáját, ugyanis a kezdetekben a „Kettős 
szövetség” néven elhíresült konfliktus, a Pestis-
temető létrejötte, és a fokozott Giovanni jelenlét is 
jellemezte.    
 

A „Nagy Háború” után 
 

1920 döntő év volt minden szempontból, miután a 
trianoni békediktátum következtében, az egykori 
Magyar Királyság elveszítette a területei 
kétharmadát, Kazincbarcika és környékének 
jelentősége megnőtt. Az itt található bányák (habár 
nem a legjobb minőségű szenet) az energiaellátás, 
valamint a térségbe települő Vértestvérek 
szempontjából is fontosak voltak. 
Ekkor kezdődött meg Kazincbarcika, a későbbi 
város alapjainak a kialakulása. Felépítették a régi 
erőművet, és az egykori kis falvak lakossága lassan 
duzzadni kezdet. Néhány Kassából érkezett vámpír 
befolyásra tett szert a miskolciak körében, és ez  a 
felvidéki-borsodi jelleg adta meg a későbbi 
Kamarilla magvát.  
A harmincas években bekövetkezett változások, az 
első és második bécsi döntés, valamint a 
nacionalizmus és a hitlerizmus terjedése, azonban 
nemcsak csodálkozást, hanem félelmet is ébresztett 
a Vértestvérek körében. Ők már szinte érezték az 
újabb háború előszelét, s kevesen ugyan, de a 
biztosságosabb USA-ban kerestek menedéket. A 
baljós sejtelmek 1939. szeptember 1-én végül 
beigazolódtak. Ez a konfliktus az első 
világháborúval ellentétben, már közvetlenül is 
érintette a Káiniták világát, akik közül hárman 
haltak végső halált az időszak végére. 1945 után, 
pedig egy új (és borzalmasabb) időszak vette 
kezdetét.              
 

A szocializmus évei 
 
A Rákosi-rendszer hivatalosan 1948-tól váltja fel az 
addigi Második Magyar Köztársaságot, míg 
Kazincbarcika 1947-től kap városi rangot. A vörös 
csillag felvirágzása, emiatt egybe esett a város 
megszületésével. A hatalom a városban a 
munkatábor működtetése mellett, megkezdte az új 
betondzsungel kiépítését. A miskolci Vértestvérek 
körében egy Chernenko (ejtsd. Csernyenko) nevű 
orosz tiszt kegyetlenkedéseiről sok emlék 

fennmaradt, aki végül 1957-ben távozott az 
országból. A Kádár-rendszer alatt a város 
viszonylagos békére lelt, és a miskolci Vértestvérek 
sem abajgatták, így a 60-as évek a reálszocializmus 
konszolidált unalmában teltek el. Az egyetlen 
jelentősebb esemény a herbolyai bányászatban 
történt (mára már elfeledett) furcsa baleset 
jelentette. 1965. március 4-én öt bányász tűnt el (és 
halt meg) az M-9 nevű járatban egy robbanás 
következtében. A szerencsétlenül jártakat soha 
többé nem tudták a felszínre hozni, mivel a 
detonáció statikailag instabillá tett több környező 
részt is, így a legkisebb mértékű bontás is a bánya 
egészét veszélyeztette volna. Legalább is a 
hivatalos magyarázat szerint…    
Néhány idősebb bányász (mielőtt hallgatásra nem 
kényszerítették őket) akkoriban egész mást állított. 
Ez az öt fő ugyanis egy előkészítő csapat volt, és az 
érintett részen egy viszonylag épségben maradt 
barlangot (v. termet) fedeztek fel, amit a többiek 
elől lezártak. Mindössze 2 nappal a felfedezés után 
történt a baleset. Így akkoriban sokat spekuláltak 
arról, mit találhattak „a fiúk” odalent.       
A 70-es években a nyugati termékek 
csempészetéből sok vámpír megszedte magát. 
Egyesek szerint a régióba beáramló (korlátozott 
mennyiségű) drogért, az ekkor még „baráti arab” 
országokból érkező Szettiták voltak felelősek. Ez 
természetesen gyorsan ellenérzéseket váltott ki az 
itt maradtakból, és a Kígyók Klánjának képviselői 
megérezve a veszélyt az évtized közepére távoztak 
az országból. A 80-as évek eleji csendet növekvő 
társadalmi és politikai problémák, mellett a Pestis-
temető újbóli felfedezése törte meg.  
 
 

1982: A legsötétebb év 
 
Márciusban az egyik ház lomtalanítása során egy 
könyvben Keresztes Péter érdekes, mi több furcsa 
feljegyzésekre lelt a környékkel kapcsolatban, ami 
rendkívül felcsigázta őt.  Miután rövid terepszemlét 
tartott, mindössze három kollegáját beavatva 1982-
ben leutazott, hogy további ásatásokat végezzen.  
Március 6-án az egyik kutató személyes ügyei miatt 
kénytelen volt elutazni, ám három társuk folytatta a 
feltárást.  
Március 11-én a helyi rendőrkapitányságra egy igen 
meggyötört nő futott be, értelmetlen zagyvaságokat 
beszélve, ám szavaiból még a helyszínt, valamint 
azt, hogy társait „nagy veszély” fenyegeti ki tudták 
venni. Később derült csak ki, hogy a nő a Bettina 
névre hallgat, és egyike volt az ásatásban 
résztvevőknek. A kórházba szállítást követően 
ismeretlen eredetű lázban meghalt másnap.  
A helyszínre érkező járőrök, csak a megvadult, és 
teljesen őrült Péterre leltek. Társát sehol sem 
találták, ám a 3-as jelű kriptában furcsa „fekete 
kézlenyomatokra” és egyéb zavaró tényezőkre 
lettek figyelmesek.  
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Az egyik jelen lévő nyomozó furcsa, nehéz 
levegőről, és egy mindent átható jelenlétről számolt 
be. Az üggyel az akkori vezetés nem tudott mit 
kezdeni, és teljes titoktartás (és a sajtó kizárása) 
mellett, lezárták az aktát. Az ott lévőkből már csak 
mentálisan súlyosan sérült Péter, és egy 
visszavonult őrmester él. A Vértestvérek közül is 
csak nagyon kevesen tudnak az országban, erről a 
bizarr esetről.      

 
További említésre méltó eset nem történt, míg a 
Kádár-éra végül 1989-ben lezárult, és átadta helyét 
a kapitalista társadalmi rendnek.  
 

A 90-es évek 
 
A szocializmus bukását követő időszak káoszt és 
munkanélküliséget hozott, mely az évtized 
közepéig tartott. Ebben a depresszív hangulatban 
megnövekedett a bűnözés, és a szinte már 
elfeledettnek tűnt drog is újból megjelent a Belső-
Ázsia és Dél-Amerika titkos helyeiről. A terjesztés 
fejei ezúttal is a Szettiták voltak, akik több, 
elszegényedett, független Vértestvért is 
alkalmaztak. Ezek az események robbantották ki a 
régióban a hírhedt Rosim-ügyet.      
 

A Rosim-ügy 
 
Nem sokat tudunk erről a különös alakról, annyi 
azonban biztos, hogy 1992 és 95 között ő volt az 
észak-keleti területek nem hivatalos drogkartellje. 
Választéka széles skálán mozgott, és egyes 
elbeszélések szerint, még fegyvercsempészettel is 
foglalkozott. Több szegényebb Brujah-t, és 
Senkiházit is maga mellé állított, birodalma a föld 
alatt lassan, de biztosan nőtt. Ez felkeltette a 
Vámpír társadalom figyelmét is, akik több 
sikertelen merénylet után, végül 1995 januárjában 
tettek pontot az ügy végére, mikor is a Sajó folyó 
partján megmaradt szövetségeseivel együtt 
lemészárolták őket. A győzelemért igaz a miskolci 
Kamarilla óriási árat fizetett. Végső halált halt egy 
ostorozó, és több megbízhatóbb Vértestvér is.  

 
 
1996 őszén hozta létre néhány helyi, okkult 
érdeklődésű fiatal a „Dóm” nevezetű helyet, mely 
később a „sötét világnézetű” emberek gyűjtőtábora 
lett, ami öntudatlanul is hozzájárult, néhány későbbi 
eseményhez.     

 

A Dóm 
 
A norvég és svéd black metal felszínre törésével és 
Magyarországra való érkezésével magyarázzák, 
ennek a bizarr objektumnak a létrejöttét. A hely a 
közeli barcikai erdőben épült, ott található 
anyagokból, valamint odahordott téglákból, 
deszkákból… stb.   
A „Dóm” egyszerre volt találkozó, buli hely, ám 
néhány halk vélemény szerint az akkori kemény 
mag, kicsit durvább dolgokat is művelt ott. Hogy 
ebből mi az igazság, az már sosem fog kiderülni.        

 
 
A 90-es évek végén aztán a gazdaság kezdett ismét 
talpra állni (a BorsodChem Ventrue befektetőket 
kapott), és habár az emberek hiányolták a 
szocialista rendszer nyugalmát és létbiztonságát, 
azonban kezdték megszokni, az új fogyasztói 
társadalmat is. A szólásszabadság, a határok 
leomlása, a munkanélküliség megjelenése, a 
tőkeáramlás felgyorsulása, az elhamarkodott 
privatizálás, új életstílus és politikai rendszer, ill. a 
sajátos kiüresedés, mind-mind a 90-es évek furcsa 
világát jelentik. 
 

Közelmúlt 
 
A 2000-es évek eleje a szolgáltatások egész új sorát 
hozta a városba, jobb minőségű mobilhálózatok 
épültek ki, megjelent az internet, és korszerűbb 
elektronikai kütyük árasztották el a piacot. A régi 
buszokat is lassan elkezdték felváltani a 
Mercedesek, és a Vértestvérek számára is új 
lehetőségek nyíltak meg. A Borsodchem is 
visszanyerte a régi erejét, az új német (Ventrue) 
tulajdonosoknak köszönhetően. 
 
A korszak egyetlen fontosabb eseménye a Giovanni 
klán német ága által lefolytatott: „Geist projekt” 
volt, melyre a miskolci Kamarilla, csak később, az 
események végeztével döbbent rá.  
 
A terv vezetője, egy bizonyos „Marcus” nevezetű 
vámpír volt, akinek a körébe tartozott Richard, s 
később (miután a Kamarilla elfogta őt) hosszabban 
taglalta az eseményeket, ám mindenre ő sem tudott 
kitérni.  
A cél eredetileg a szellemvilággal való kontaktus 
felerősítése, új technikák kipróbálása (és néhány 
titkos, csak Marcus és legközelebbi munkatársa 
Brönholm által tudott információ megszerzése) 
volt. Erre a város bizonyos pontjai remek 
lehetőséget adnak. A csoport két részre oszlott, s 
mindegyik más-más feladatot kapott:  
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A csapat: A szellemfán keresztül történő halott 
idézés, és elért lelkek ideiglenes megbénítása.  
Vezető: Brönholm   
B csapat: A „Lázár” kódnevű épületben az alapkör 
kiépítése és szellemfához csalt lelkek végleges 
foglyul ejtése, kikérdezése. Vezető: Marcus  
 
Richárd a „B” csoportban tartózkodott. Elmondása 
alapján a szertartás első szakasza jól ment, ám alig 
1 órával a kezdet után, egy olyan erős (és gonosz) 
lélek bukkant fel, aki előbb manipulálta a Brönholm 
által vezetett csapatot, majd lecsapott végleges 
megidézése után a Marcus által vezetett csoportra. 
Habár a démont sikerült visszaküldeni oda ahonnan 
jött, ám Marcus és az idézésben résztvevők jelentős 
része odaveszett, az épület pedig leégett. A 
Giovanni-k az esett után sietve távoztak a városból, 
és a Ventrue-k nyomására mindezidáig nem is 
bukkantak fel többet.  
 

Jelenkor 
 
A 2008-ban kirobbant világválság az év közepére 
gyűrűzött be az országba, és alig 1 év leforgása alatt 
iszonyatos pusztítást végzett, Magyarországot a 
krízis legnagyobb vesztesévé téve. Az ország 
hanyatlását Kazincbarcika is megérezte, sok ember 
elveszítette a munkáját, iskolák kerültek átalakításra 
(vagy megszüntetésre). Nőtt a létbizonytalanság, és 
több egykori lakos is külföldön kellett, hogy 
szerencsét próbáljon. A 2010-ben nagytöbbséggel 
megszavazott kormány sem váltotta be a hozzá 
fűzött elképzeléseket.  
A vegyipari komplexum gazdát cserélt, és németek 
helyét kínaiak vették át, s velük együtt az idáig 
ismeretlen Kuei-Jinnek is felbukkantak. Számos 
teóriát lehet arról hallani, hogy a városba 
hamarosan kínaiakat fognak telepíteni, hogy 
felváltsák az üzemben a drágább magyar 
munkaerőt.  
Az emberek reménytelensége, és a politika egyre 
erőteljesebb befolyásoló ereje pedig még a dolgozó, 
és viszonylag tehetős réteg dolgát is megnehezíti. A 
hangulat mára a 90-es évek eleji szintre romlott le.  
A kormányzatban (és annak elnagyolt lépéseiben) 
pedig egyszerűen nem bíznak az emberek.  
 

Hogyan tovább? 
 

Minden rajtad, a Játékoson és a Mesélőn múlik. 
Barcikát kiemelheted a nyomorból, vagy akár még 
mélyebbre is süllyesztheted, az anarchia 
iskolapéldájává változtatva az egész települést.  
A helyzet jelenleg kétélű, és sokan nem látják a 
végét. Ez lehetőséget ad sok furcsa, bizarr dolog 
kijátszására (pl. új szekták). A történet a 
2012/2013-as Magyarországon játszódik, azonban 

mesédet bármelyik időszakban elhelyezheted a 
múltban (vagy akár a jövőben is).             
 
 

Zárszó 
 
Kazincbarcika egy sötét múltú, komor jelenű, borús 
jövő elé néző város, ahol a karakterek sorsa 
többnyire megpecsételődik. Nem kell itt nagy 
összecsapásokra, csatákra gondolni. Kicsiny, de 
annál mélyebb és kegyetlenebb szavak, tettek 
jellemzik a vegyipar otthonának minden éjszakai 
lakóját. Savban feloldott holtestek, gázmaszkban 
rohangáló gyilkosok? Teljesen normális. A 
városban minden adott, hogy megalkosd minden 
idők egyik legsötétebb hangulatú krónikáját. 
Minden csak a TE fantáziádon múlik!     
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II. Fejezet: Karakterek 
 

„We are the nobodies, wanna be somebodies” 
 

(Marilyn Manson: The Nobodies) 
 

Függetlenek 
 

Attila Ertegün 
 
„A pénz bűnre csábít, és a bűn pénzre. Melyik volt 
előbb, a pénz vagy a bűn?”  
 
Kezdetek  
 
Törökország az iszlám és a világiasság 
találkozóhelye. Gyerekkorod egy részét ott 
töltötted, amíg apád lévén, aki egyébként 
kamionsofőr volt, ebbe a Közép-Kelet európai kis 
országba nem kerültettek. Furcsa tinédzser évek, jó 
tanulmányok a gimnázium végéig, mikor is rossz 
társaságba kerültél. Egyetemre is jártál ugyan egy 
évet, ám a hasis és ópium üzletben jobb lehetőséget 
láttál. Múltak az évek és a két ország között 
rengeteget ingáztál, ahogy az apád. A vér megtart 
és kötelez… 
Aztán eljött 2006 igencsak forró nyara, mikor is 
Atyád felfigyelt Rád. Azóta pedig a bűn nemcsak a 
szívedbe, hanem egész lényedbe is beleégett.        
 
Jelen  
 
A „kedves török fickó”, mindenki csak így ismer a 
helyi (és az ózdi) diszkókban, kocsmákban. 
Könnyed mozgás, az aktuális divat szerinti 
öltözködés, és kimért, kissé ravasz mosoly, kutató 
tekintettel. 2009 elején érkeztél a régióba, s máris a 
lehetőségek tárházát láttad a „szűzföldben”. Heroin, 
hasis, fű, mefedron mindent megkaphat az érintett, 
amit csak akar. Természetesen ennek az ára pénz, 
vagy később behajtható szívesség.  
Eddig rejtve, és otthonosan mozogtál a területen 
(tanulva Rosim sorsából), azonban ahogy 
megnőttek a „különös” történések a régióban, úgy 
nehezedett a dolgod is. Az új szerek közül is 
néhány elég bizonytalan hatású, és ez nem várt 
kórházi kezeléseket, balhékat, és ami a legrosszabb 
(számodra), a sajtó és a miskolci Kamarilla 
figyelmét is magára vonta.  
Sikerült időközben szert tenned egy testőrre, ám ez 
nem garantálja, hogy a „holnap éjjelét” is megéred. 
Feladatod egyelőre a túlélés, és hogy üzleti köröd a 
lehető legjobb állapotban maradjon meg. 
Túlélésedet segíti még, hogy Atyáddal 
meglehetősen kiegyensúlyozott a viszonyod. 

 
 
 
 
Adatok  
 
Klán: Szettita  
Látszólagos életkor: 28-29  
Ölelés éve: 2006  
Generáció: 11  
Természet: Zsarnok 
Viselkedés: Maximalista/Világfi 
Menedék: egy kisebb kertvárosi ház  
 
Tulajdonságok  
 
Erő: 3  
Ügyesség: 2  
Állóképesség: 3  
 
Karizma: 3  
Manipuláció: 4  
Megjelenés: 3  
 
Észlelés: 3  
Intelligencia: 3  
Érzék: 3  
 
Képességek  
 
Empátia: 3  
Éberség: 2  
Helyismeret: 2  
Irányítás: 3  
Kifejezőkészség: 4  
Megfélemlítés: 2 
Rászedés: 3  
 
Illemtan: 2  
Lőfegyverek: 3  
Szereplés: 3 
Vezetés: 2  
 
Jog: 2  
Nyelvismeret: 3 (ebből egyik, a magyar)  
Számítógép: 1  
Természettudomány: 1  
 
Jellegzetességek  
 
Jelenlét: 3  
Fátyol: 2  
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Szet Öröksége: 2 
 
Anyagi háttér: 4  
Státusz: 2  
Csatlósok: 1 (a testőröd, a tulajdonságokat a 
Mesélővel kell meghatároznod)   
Generáció: 2  
Kapcsolat: 1 
 
Erények  
 
Lelkiismeret: 3  
Önuralom: 4  
Bátorság: 4  
 
Egyéb jellemzők  
 
Emberség ösvény: 5  
Akaraterő: 8 
 
Rendelkezésre álló eszközök, anyagiak:   
- jármű: Alfa Romeo 159  
- fegyverek: 2 db MP7-es Heckler und Koch típusú 
géppisztoly, 1 db sokkoló     
- „anyagban” rendelkezésre áll: 3 millió Ft  
- számlán lévő összeg: 15 millió Ft  
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Vasháti István 

 
„Itt nincs én és te, csak mi. Ahogy a láncszemek 
csak együtt erősek, úgy alkotunk mi is egy 
hatékony csapatot. Egy szív, egy lélek.”  
 
Kezdetek   
 
Már kiskorodban is a „vad” titulus illet Rád a 
legjobban. Az úttörő mozgalmon túl saját magadat 
képezted a vadon törvényeivel kapcsolatban, ahol 
életed java részét töltötted (töltöd).  
Habár nem voltál buta, azonban az iskolában való 
ücsörgés mindig is idegesített, így aztán a 
testnevelés, biológia és földrajz tárgyakon kívül 
mindenben gyenge voltál. A hiperaktivitás szót sem 
értetted, amit hatodik osztály elején diagnosztizált 
Nálad az orvos. Magad úgy láttad, hogy mindenki 
kicsit lassabb, mint Te. Aztán a gimnázium 
elvégzése során (egy kicsapás mellett) meg tanultál 
részben uralkodni ösztöneiden, és így tudtad végül 
elvégezni az erdész szakot.       
A sors a soproni vadonban biztosította Neked a 
munkalehetőséget, egészen harminckét éves 
korodig, mikor is magával ragadott a Halál. Aztán 
újraéledtél, hogy Pécsen teljesítsd be Sorsod első 
részét…  
 
Jelen  
 
Már szinte magad se tudod, mennyi ideje rójátok a 
végtelen országutakat, a bárokat, olcsó moteleket, 
na és a vadont. Csak egy valamit érzel, hogy végre 
szabad vagy, és nem függsz attól az átkozott 
Kamarillától. Két társaddal döntöttek úgy, hogy 
jobb lesz elszakadni a pécsi Herceg szorításából. Az 
idő titeket igazolt, hisz ezt a területet később 
megszállták a Farkasfattyak, elpusztítva mindent és 
mindenkit.    
Ezután hol a vadont, hol az elhagyott külvárosi 
részeket jártátok a túlélés és a kaland véget. Jó pár 
zűrös ügyetek volt, ám ez idáig sikeresen 
megúsztátok a dolgot. Lehet ez szerencsédnek, a 
nagy szádnak, vagy az öklödnek köszönhető. 
Személy szerint azonban Te mindig is többre 
értékelted a beszédet, mint a nyers erőt és 
brutalitást.       
Átutazóba érkeztél a területre, azonban néhány 
napnyi fürkészés után rájöttél, hogy számos 
különös egybeesés tapasztalható itt (amiről egy 
Malkavita barátod beszélt Neked), és ez maradásra 
bírt. Felvetted Vele ismét a kapcsolatot, és várod, 
hogy alakulnak ki az események itt a káosz 
szívében…   
 
 
 
 

 
 
Adatok 
 
Klán: Gangrel  
Látszólagos életkor: harmincas évek eleje  
Ölelés éve: 2001  
Generáció: 11  
Természet: Túlélő  
Viselkedés: Vezető  
Menedék: egy elhagyatott víkendház 
 
Tulajdonságok  
 
Erő: 4  
Ügyesség: 3  
Állóképesség: 3   
 
Karizma: 3  
Manipuláció: 3  
Megjelenés: 2  
 
Észlelés: 3  
Intelligencia: 3  
Érzék: 3  
 
Képességek  
 
Atlétika: 3  
Empátia: 2  
Éberség: 3  
Irányítás: 1  
Kézitusa: 4  
Kifejezőkészség: 2  
Kitérés: 2  
Megfélemlítés: 2  
 
Állatszelídítés: 2  
Közelharc: 3  
Túlélés: 3  
 
Természettudomány: 2 
Nyelvismeret: 1  
 
Diszciplínák  
 
Ezerarc: 3  
Bestia: 1  
Szívósság: 2  
 
Erények 
 
Lelkiismeret: 3  
Önuralom: 4  
Bátorság: 4 
 
  
Hátterek  
 
Anyagi háttér: 1  
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Szövetségesek: 2 (a két másik falkatag kidolgozása 
a Mesélővel) 
Kapcsolat: 1  
Generáció: 2   
 
Egyéb jellemzők  
 
Kamarilla ismeret: 1  
 
Jó hallás (+1)  
 
Hiperaktivitás (-1) 
 
Emberség: 6  
 
Akaraterő: 8  
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Fertődi Péter  

 
„Odaát, vagy ideát? Igazából nekem teljesen 
mindegy!”  
 
Kezdetek  
 
A Peti? Jó gyerek, csak kicsit elvont…” – 
emlékszel gyermekkorod egyik meghatározó 
mondatára. Micsoda baromság! A különlegest, az 
egyedit mindig is megvetette a tömeg. Nem csoda, 
hogy hamar visszahúzódó lettél, és többre 
értékelted a könyvtár csendjét és doh szagát, mint a 
többi ember társaságát. Meglepő, hogy valaki 13-14 
éves korában az okkultizmussal foglalkozik? Meg, 
de Te sosem voltál átlagos.  
Kiváló tanulmányok, kevés barát, azok se közeliek. 
Így aztán rideg szívű fiatalként az orvosin 
folytattad, ahol nagy érdeklődést mutattál a 
patológia területe (és a lőfegyverek) iránt. 
Ösztöndíjjal kerültél előbb Milánóba, majd 
Genovába, ahol le is telepedtél az egyetem után. 
Egy „sajnálatos” létszámleépítés miatt azonban 
Velencébe kerültél. Itt egy különleges este után 
(melyet életed első hölgyével töltötted) döbbentél 
Rá az igazságra. A Végzet mindenkiért eljön, még 
azért is, aki ezzel foglalkozik… 
 
Jelen      
 
A Giovanni klán tapasztalt képviselőjeként 
(„modern-vonal”) már több izgalmas, fontos 
küldetést hajtottál végre, azonban az igazi próba 
csak most jött el. Egyik este András, egy magas 
rangú klán társad hívott félre. Beszélt Neked az 
egykori Geist-projekt céljairól és titkairól.  
Ahogy mondta: „A „Geist-projekt” egyszerre volt 
siker és kudarc. Kudarc, mert nem sikerült a célokat 
megvalósítani, és siker, mert információkhoz tudott 
jutni a klán általa. Olyan információkhoz, melyek 
egy egész vagyont (vagy még többet érnek).”  
Az elbeszélések egy közel 1300 éves Ősatyáról 
számoltak be, akit Verotnak neveznek. Verot 
mélyálomban volt, amíg a bányászok fel nem 
zavarták őt („M-9 incidens”). A robbanás után 
ismét mélyálomba kényszerült, ám bármilyen 
kísérlet a felhozatalára ismét felébresztheti őt. A 
következmények pedig beláthatatlanok lennének az 
őt bolygatóra.  
Ekkor jött a képbe a Szabbat, amelynek el kellett 
jutatni az „értékes” információkat (közvetetten), 
egy veszélyes, és nagy tudású Öregről. 
Természetesen azonnal rákaptak, és két tagot a 
helyszínre küldtek, hogy vizsgálatokat folytassanak. 
Feladatod a kellő időben, és helyen való cselekvés.  
A klán nagy reményeket fűzött hozzád, és nem 
szeretnék, ha kudarcot vallanál a küldetéssel…  
 

 
 
Amennyiben a Szabbatisták elég közel jutottak az 
Ősatyához, akkor értesítened kell a kapcsolatodat a 
klánnál, aki a tájékoztatás mellett némi erősítést is 
fog küldeni. A missziód csak látszólag egyszerű, 
hisz ügyelned kell arra, hogy a Kamarilla (és 
néhány egyéb veszélyes elem) ne szerezzen 
tudomást a készülő eseményekről. Így jogos a 
kérdés, hogy vajon tényleg csak Te és a Szabbat, 
vagytok-e a játéktéren?   
 
Adatok  
 
Klán: Giovanni  
Látszólagos életkor: 30 
Ölelés éve: 1998  
Generáció: 10  
Természet: Kutató  
Viselkedés: Cinikus   
Menedék: egy külvárosi hotel szobája  
 
Tulajdonságok 
 
Erő: 3  
Ügyesség: 3  
Állóképesség: 4  
 
Karizma: 3  
Manipuláció: 3  
Megjelenés: 3   
 
Észlelés: 3  
Intelligencia: 4  
Érzék: 3  
 
Képességek 
 
Empátia: 3  
Éberség: 3 
Kitérés: 2  
Irányítás: 2  
Helyismeret: 1  
Megfélemlítés: 3  
Rászedés: 3  
 
Illemtan: 1  
Lőfegyverek: 3 
Biztonsági rendsz.: 2   
Szereplés: 2  
Vezetés: 2   
 
Nyelvismeret: 3 (latin, olasz, és egy általad 
választott) 
Nyomozás: 3   
Számítógép: 1  
Okkultizmus: 3  
Humántudomány: 2   
Természettudomány: 3   
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Diszciplínák  
 
Uralom: 2  
Őserő: 2  
Nekromancia (Sírösvény): 3   
 
Erények 
 
Lelkiismeret: 2  
Önuralom: 4 
Bátorság: 3  
 
Hátterek  
 
Anyagi háttér: 3  
Generáció: 3  
 
Egyéb jellemzők  
 
Emberség: 5 
Akaraterő: 7 
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Szabbat 

 
Földi Péter  

 
„Csak egy csók volt, mily nehéz, mily édes, mily 
halálos…”   
 
Kezdetek 
 
Átlagos gyermekkor, jó tanulmányok, és egy kiváló 
kezdet az ELTE kémia szakán. A fiatalok gyakran 
keverednek a legkülönfélébb kalandokba, azonban 
az egyik mámoros este végzetesnek bizonyult 
számodra. Ájultságodból ébredve, Pest külterületén 
találtad magad egy gödörben hozzád hasonló 
emberekkel. Fent valaki ordítozott valamit, majd a 
következő pillanatban már egy markolóból hullott 
Rád a nedves föld. Kiástad magad, ám elméd egy 
része ott maradt a mélyben mindörökre.  
Ezután új „életet” kaptál, egy nehezebb, őrültebb 
életet…  
 
Jelen        
 
Az őrület képes elfojtani a legragyogóbb elmét is, s 
ezzel teljes mértékig egyetértesz. Mostanra már 
tudod a különbséget a Szabbat és a Kamarilla 
között. Mindkettő tulajdonképpen egy ház, amelyek 
téglákból épülnek fel, csak míg az utóbbinál az 
álszent arrogancia keveredik a számító józansággal, 
addig az előbbiben a brutális őrület keveredik a 
végső cél szentségével.  
Gyűlölőd az Ősatyákat, amióta elmagyarázták 
Neked a Gyehenna eljövetelét, és szerepüket ezzel 
kapcsolatban. Aztán egy nap értesültél egy 
lehetőségről (a budapesti vezérek lévén) itt a Sajó-
völgy szívében. Megragadtad az alkalmat, és a 
hozzád legközelebb álló társaddal elindultál 
felderíteni a titkot. Az elbeszélések szerint az 
egykori bányászterületen, az egyik feljebb fekvő, 
száraznak mondható tárnában egy közel 1300 éves 
Ősatya alussza álmát.  
Az előjelek biztatóak, ám egy-két kérdés így is 
motoszkál benned: Ki adta az információkat a 
felsőbb körnek? Meg lehet-e bízni benne? Ki tud 
még róla? A Szabbat időben tud majd segítséget 
küldeni, ha ráakadtok valamire?  
Az idő azonban fogy, és Nektek sietnetek kell, hisz 
egy soha vissza nem térő lehetőség előtt álltok. 
 
Adatok  
 
Klán: Ventrue antitribu  
Látszólagos életkor: húszas évek eleje (22-23)  
Ölelés éve: 2007 
Generáció: 12 
Természet: Szenvedélyes  

 
 
Viselkedés: Lázadó (paranoid) 
Menedék: két nagyobb átalakított garázs, az egyik 
laborként szolgál  
 
 
Tulajdonságok  
 
Erő: 3    
Ügyesség: 2  
Állóképesség: 3  
 
Karizma: 3  
Manipuláció: 2  
Megjelenés: 2   
 
Észlelés: 3  
Intelligencia: 3  
Érzék: 2 
 
Képességek  
 
Empátia: 2  
Éberség: 2  
Helyismeret: 3  
Kifejezőkészség: 2  
Megfélemlítés: 1  
 
Lőfegyverek: 3  
Mesterség (vegyészet): 3  
Vezetés: 2  
 
Nyelvismeret: 2  
Természettudomány: 3  
 
Diszciplínák 
 
Szívósság: 3  
Jelenlét: 1  
 
Hátterek  
 
Generáció: 1  
Anyagi háttér: 2  
Szövetséges: 1 (Mesélővel kidolgozandó)  
 
Erények  
 
Lelkiismeret: 3  
Önuralom: 3  
Bátorság: 4  
 
Emberség: 6  
Akaraterő: 7   
 
Hátrányok: Paranoia (-1)  
 
Előnyök: Jó szaglás (+1)   
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