
Davy Jones zsákmányának és a valódi hatalommal 
bíró érmék híre messzire eljutott a világban.  
A Fény jele volt, hogy ezen érmék némelyike 
Hernan Cortes kezébe került, aki azonnal 
tudta, mit jelent ez a szent küldetése szem-
pontjából. Noha nem volt kérdéses, hogy 
Davy Jones érméit sötét és gonosz mágia 
itatja át, de a Fény biztosan megvédi a leg-
hűségesebb szolgáit annak romlottságától,  
ha azt jó célra használják a hadjárat során. 
Elvégre sokkal jobb felhasználni a gonosz ellen, 
mint hogy maga a gonosz használja azokat.  
Nincs más hátra, mint megtalálni az  
érméket, az összeset.

Cortes összegyűjtötte a leghűségesebb  
inkvizítorait és szent küldetésre hívta őket – 
hogy begyűjtsék Davy Jones kincsét a Vas Inkvizí-
ció nevében. Az érmék összegyűjtése által biztosított 
új és csodás erők, valamint az örök élet ígéretével a 
keresztes hadjáratuk sosem érhet véget.  
A gonosz újra és újra elbukik a Vas Inkvizíció nagy-
sága előtt, ezáltal hirdetve a Fény örökkévalóságát.

A cél, hogy egy nap az Inkvizíciónál legyen Davy 
összes érméje, melyek így isteni hatalmat és jogot 
biztosítana a világ vezetésére. Miután az érmék min-
den mágiája Corteshez és belső köréhez tartozik, a 
világ az övék lesz. A Fény nevében felszámolnak minden 
ellenállást és biztosítják az Inkvizíció hatalmát örökre.



HERNAN CORTES – KAPITÁNY
A Keresztesek parancsnoka
Cortes kapitány először azért hajózott a törzsi földekre, hogy elvigye a Fény tanításait, bölcses-
ségét és büntetését az ott talált vadaknak – és persze hogy elhozza az aranyukat. Minden egyes 
véres győzelmével egyre nagyobbra nőtt a Fény szemében és egészen a főparancsnoki rangig 
jutott. Amikor Davy Jones érméi és az azok által biztosított hatalom először feltűntek, Cortes is 
szerzett egyet, majd összegyűjtötte a legkiválóbb kereszteseit, hogy gyűjtsék össze a többit is a 

Fény nevében. Szentelt tűzzel és áldott pengével fogja vasra verni a gonoszt, és biztosítja, 
hogy az Inkvizíció ládái csordultig teljenek zsákmánnyal és mágikus arannyal. Ez az 

isteni előjoga és a szent küldetése, és legyen átkozott mindenki, aki az útjába áll.

FRANCISCO PIZARRO – IZOMAGY
A hódító zsarnok
Francisco Pizarro két dologért él – ki van éhezve a vad harcra és szomjazza a dicsőséget, de 
mindezt látszólag semmi nem képes csillapítani. Már Davy Jones érméinek érintése előtt is 
egy valóságos erőgép volt, de átitatva azok mágiájával, szinte megállíthatatlan lett. Mindig 
verseng a sikerért társával, Diego de Almagro-val, és mindig megállíthatatlan bulldózerként, 
üvöltve veti magát a csatába. A termete és ereje ellenére Francisco sosem indul csatába 
a vállán ülő papagája, Pepe nélkül. Egyik szerencseérméjét mindig a gonosz állat 
csőréhez dörzsöli, kétszer csettint a nyelvével, majd elküldi a mérges madarat, hogy 
bosszantsa az ellenfeleit. Csak pár szerencsés bűnösnek adatik meg, hogy lássák 
Pizarrot feléjük rohanni, mielőtt Pepe kikaparná a szemüket a karmaival.

GREGORIO CASTELL – TÜZÉR
A fanatikus gépész
Gregorio egy feltaláló, aki a tudományos és gépészeti felfedezéseit az Inkvizíció szolgálatába  
állította a Fény nevében. Óramű szerkezetei és gőzgépei mind jó szolgálatot tesznek az ink-

vizítor társai kezében – vagy épp a kezük helyén! Nem elégszik meg a gépezetei 
sikeréért kapott dícsérő szavakkal, ezért kifejlesztett magának egy „mobil 
bosszúálló öltözéket”, így elsőkézből tapasztalhatja meg maga is a találmányai 
hatékonyságát. Vidáman tépi darabokra a Fény ellenségeit pengéivel és ágyúival 

az öltözéke biztonságából, közben pedig szorgalmasan jegyzetel, hogy 
legközelebbre milyen javításokat és módosításokat eszközöljön.

SZENT VINDICTUS – KORMÁNYOS
Az irgalmatlan inkvizítor
A fájdalom jobbkeze. Az igazlátás koronázott ura. A Vas Inkvizíció hideg álarca. Ezeket a neveket 
suttogják a sötétben Szent Vindictussal kapcsolatban. A hatalmas inkvizítor békét hoz a békétlenek-
nek, szenvedést a bűnösöknek, és halált a menthetetlenekre. Ellenségei fejvesztve menekülnek vas  
pörölye roppant ereje elől, miközben hű társait lelkesítő beszédekkel és a leendő dicsőségek ígéreté-
vel lelkesíti. Amikor Vindictus megindul, maga az Inkvizíció baljós tekintete süt bélyeget 
az árnyakban felkutatott ellenségek irhájába,  teszteli a szövetségesek éberségét a Fény 
útjával kapcsolatban, és néz be a hamisság függönye mögé, ami mögött oly sokan rejtőz-
ködnek a világon. Szent Vindictus egyszerűen a Vas Inkvizíció mintapéldánya.

MARIA ESTRADA – SZÁJHŐS
Cortes választottja
Lady Estrada Hernan Cortes pártfogoltja és kihívója is egyben. Ennek a haramiákkal teli 
kikötőben cseperedő elragadó lánynak verőlegények és gazfickók között kellett meghar-
colnia a saját biztonságáért éveken keresztül, és ez adott neki erőt és bátorságot akkor is, 
amikor a Vas Inkvizíció tagokat toborzott a hajója fedélzetére. Maria fizikailag is kiváló a 
feladatában és szellemileg is elkötelezett az ügy iránt, és oly tántoríthatatlan az esküjével 
kapcsolatban, mint egy harci páncél. Olyan fényesen ragyogott, hogy Cortes kiválasztotta a 
sok tanonc közül, hogy személyesen tőle tanuljon. Maria most azt teszi, amit a parancsnoka 
vár tőle, mindig készen áll, hogy lesújtson a Fény ellenségeire, legyenek azok bárkik is.


