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M.A.G.U.S. Kalandmodul 5.-6. 
TSZ-ű karakterek számára (Első 
Törvénykönyv alapján) 

 
A „Portya” című modul 

folytatása, rázósabb cselekménnyel. A 
helyszín ugyanaz, kissé kibővülve.  
Éppen ezért szükséges hogy - 
amennyiben nem ismered a Portya 
modult - elolvasd az előző történet 
hátterét, és szükséged lesz a Portya 
modul térképeire is. 

Háttértörténet: (kizárólag a 
KM számára) 

Zydal Amro - aki központi 
szereplője lesz a modulnak - igen 
tehetséges és törtető ember. 

Öt éven át szolgálta Toron 
Császárság odassyn-béli tartományi 
hadseregét. A hekkák rámosolyogtak 
az akkor még ifjú harcosra: egy 
határvidéki villongás során, melyben 
sikerült a gyűlölt Tiadlan területére 
behatolniuk, hősies és kegyetlen 
viselkedése felkeltette az egyik famor - 
nemes Chwa Har Secass - figyelmét. 
Maga mellé emelte a fiatal pietort, 
akiről hamarosan kiderült hogy 
fogékony észjárású, okos illető. A 
nemes Secass, aki tagja volt a 
hírhedetté vált méregkeverő Catratan 
Transyl boszorkánymesteri szektának, 
tanítványává fogadta Amrót. Noha az 
igazi titkokra, a rettegett méregmágia, 
a venomagia fortélyaira nem oktatta 
Őt, harminc éves korára Amro már, 

nemcsak mint kardforgató, de mint 
boszorkánymester is megállta helyét. 
Tehetséges és törtető ember, helyén 
való ésszel-Tharrnak és a toroni 
kémhálózatnak egyaránt tetsző dolog. 
A toroni kémhálózatról elmondható 
hogy Észak legjobb, leghatékonyabb 
kémszervezete, bármit is állítsanak az 
Északi Szövetségben. Szerepe nem 
csupán a hírszerzés és megfigyelés: 
igen aktív tevékenységet is kifejt az 
ellenséges országok gazdasági és 
politikai életének rombolásában 
álhírek, rosszindulatú pletykák 
terjesztésétől kezdve orgyilkosságokig, 
szabotázsakciókig. Embereik 
legjobbjai beépülnek - lehetőleg minél 
jobban - a Szövetség államainak 
vérkeringésébe. Eljutnak a nemesi 
udvarokig, a gazdag kereskedőházakig, 
és néha maguk is fontos pozíciókba 
kerülnek. Amro is a legjobb úton halad 
a fontos pozíció elérése felé. A terület, 
amelyet mintegy két éve „felügyel” 
nem más, mint a Portya c. modulban 
megismert, az Ongrim család 
birtokában lévő aránylag kicsiny 
határőrség. A határon egyesével 
átszökött embereivel hamar átvette a 
birtokon és szűkebb környékén addig 
garázdálkodó erdei rablóktól 
"tevékenységi körüket", és ennek leple 
alatt tanyát vert Tiadlan határán belül. 
Emberei módszeresen feltérképezték és 
átvizsgálták a területet, mely során 
ráakadtak egy régóta elhagyatott, még 
a Vinverio-béli erődök megépítése  



MAGUS                                                                     Átkok tornya - Kalandmodul                                             Kalandozok.hu 

2 
 

előtt emelt őrtorony többé-kevésbé használható 
épületére. Befészkelte magát a banda, amely 
azonban nem közönséges hegyi zsiványokból, 
hanem Amro szigorú parancsnoksága alatt álló kis 
létszámú, ám annál ütőképesebb csapatból áll. 
Megerősítették búvóhelyüket, ahol is helyt kapott 
Amrón kívül egy tucatnyi fejvadász, és még tíz 
ember - Tharr papok és boszorkánymesterek, készen 
állva, hogy ártó hatalmukkal szolgálhassák Toront... 
Emellett Amro létrehozott egy nagyobb létszámú, 
igaz gyengébb csapatot is: a korábbi rablókból, 
valamint két tucat orkból (akik szintén egyesével 
szökdöstek át) már komoly bandériumnak parancsol: 
összesen mintegy hetven főből áll csapata, ami 
figyelembe véve a körülményeket, igazán 
lenyűgöző! Fontos megjegyezni, hogy a rablók nem 
ismerik sem Amro rejtekét, sem pedig toroni 
származását!!! 

Miután létrehozta csapatát, szétnézett a 
környék családjainak viselt dolgai után is. Rövidesen 
megtudta, hogy az Ongrimok számára már teher a 
kicsiny birtok: remek az alkalom hogy az Ongrimok 
pénzsóvárságát kihasználva összetűzést keltsen a 
szomszédos nemesi házak között. Az Il-Andyrr ház 
látszott a második legjobb áldozatnak: valahogy rá 
kellett vennie Őket, hogy az Ongrimok birtokát 
mindenáron megszerezzék, de persze úgy, hogy 
ebből később jókora bonyodalom váljék. Éppen 
ezért embereivel aranyrögöket dobáltatott a két 
birtok határa közelében húzódó patakocskába, és egy 
bizalmas emberével, aki ismerőse volt az Il-
Andyrrok egyik őrjáratát vezető tíznagyának, 
elintézte, hogy Il-Andyr gróf értesüljön az eleddig 
"titkos" aranyforrásról. A terv bevált, az öreg gróf 
ráharapott a csalira (lásd részletesebben a Portya c. 
Modulban) és a két ház titokban alkut kötött a birtok 
"elcserélésére". Persze Amro ezután azt tervezte, 
hogy miután a birtok átkerül az Il-Andyrr házhoz, 
"leleplezi" a csalást: a két ház meg egymás torkának 
esik, mindegyik a másikat okolván a kialakult 
helyzetért. Ám ekkor léptek közbe a Portya modul 
kalandozói: ha sikerrel jártak, a két ház titkos 
megállapodása kútba esik, áthúzva ezzel Amro 
tervét. (Amro le akarta mészároltatni orkjai 
segítségével az előző modulban csapdába rekedt 
őrjáratot, a nyomokat gondosan eltüntetve és az Il-
Andyrrokra terelve a gyanút. Amro volt az ugyanis, 
aki az Ongim ház és az Il-Andyrrok közti titkos 
megállapodás után "segítséget" nyújtott az 
összeesküvőknek, erdei rablóbanda fejének adva ki 

magát.) Ám most megváltozott a helyzet: 
egyrészt az összeesküvők felsültek, másrészt 
Amro orkjait leleplezték a kalandozók. Gyorsan 
kell hát cselekednie: háborúságot kirobbantani 
a két tiadlani ház között, és felszívódni szép 
csendben. Nem csalatkozott magában: készen 
állt hamarosan az új terv. 

Amro terve 

Az új terv röviden vázolva: feláldozni az 
„értéktelen” orkok és rablók csapatát, 
lerombolni Kéktölgyes falvát - mindezt a két 
ház viszályaként feltüntetni, mintha az ő 
zsoldjukban álltak volna az ork portyázók. 
Ezalatt Amro csapatának "értékesebb" részével 
visszahúzódik az erdőmélyi titkos bázisukra (az 
őrtorony romjába) és kivárja, amíg a vihar elül. 
A csapat feláldozandó részét- az orkok és 
rablók seregét - készenlétbe állította Kéktölgyes 
közelében, míg a másik csapat fejvadászai egy 
éjszakai rajtaütéssel és szabotázzsal kellően 
meggyengítik a Kéktölgyest védő erőket. 
Ennek során a fejvadászok behatolnak a falu 
közepén álló toronyba (lásd Portya c. Modul 
térképei) és felgyújtják azt, a náluk lévő (Amro 
által létrehozott) rendkívül gyúlékony anyaggal 
töltött flaskáikkal. Ezután a készenlétben álló 
sereg, miután ég a torony, rátör a falura, 
szabadrablás és fosztogatás ígéretével. Amro 
ravasz módon olyan tárgyakat (fegyverek, 
ruhák, levelek stb.) helyezett el a csapatnál, 
amelyek majd egy Il-Andyrr támadást sejtetnek 
a falu ellen. Közben pedig Il-Andyrr gróf is 
"értesülést szerez" a mozgolódásról, ám Őt úgy 
tájékoztatják félre, hogy az Ongrimok akarják 
lerombolni a falut, Őrá terelve a gyanút... 
készen áll hát egy véres és aljas terv, mely ha 
sikeresen üt ki, bosszúhadjáratok lángjába 
boríthatja a két nemes ház birtokait. 

...és amiről Amro nem tud 

Kémhálózata szerencsére nem csak 
Toronnak van. Ha nem is olyan olajozott, 
kegyetlen és hatékony mint a Shulurban 
székelő hatalmasságoké, az Északi 
Szövetségnek is megvannak az eszközei a 
hírszerzésre, és a bajok elhárítására. Az 
Inkvizítorok szövetségének árnyékában éppen 
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ezért Tiadlanban is dolgoznak olyanok akik 
- sokszor csupán meggyőződésből - 
segítséget nyújtanak a pyarroni eszmével 
rokonszenvező országnak. Ellana istennő 
papnői - érdekes tény - nem a 
legnépszerűbbek Tiadlan királyságában. 
Arel hite (akit Villé-ként tisztelnek) 
valamint a zord Kyel (Velar) erkölccsősz 
követői csak éppen megtűrik a szerelem és 
a termékenység szépséges úrnőjének vidám 
szentélyeit. Ám ennek ellenére - vagy tán 
épp ezért - az Ellana papnők kiveszik 
részüket a nem annyira vidám és néha igen 
veszélyes feladatokból is. Elyra tisztelendő 
nővér is, aki "főállásban" egy szentély 
főpapnője, gyakran jut kényes és fontos 
hírek birtokába. Tudomására jutott egy 
odalátogatótól - aki tíznagyként szolgál Il-
Andyrr seregében - hogy valami paktum 
kötődött köztük és az Ongrimok között, és 
állítólag valamiféle titkos aranylelőhelyre 
bukkantak az Ongrim birtokon. A hírt 
továbbította az inkvizítorok felé - ahol is a 
messzi Pyarronból érkezett Bartelmo atya, 
Dreina harcos papjának jelentették. 
Bartelmo nemrégiben szintén jelentéseket 
kapott a határon átszivárgó egyénekről - a 
mentalisták szerint jó néhány pszi-használó 
is akadhatott közöttük. Éppen ezért 
hamarosan a toroni kémhálózatra kezdett 
gyanakodni; s mikor megtudta, hogy a 
környékről emberek is eltűnnek méghozzá 
egyre többen, már biztos volt 
megérzésében. Jósálmot kért Noir papjaitól, 
akik megerősítették Őt: "A Háromfejű okád 
tüzet és nyel vért a helyen, melynek nevét a 
tölgyek árnya rejti." A név csakis 
Kéktölgyes lehet, ahol bizony Tharrt imádó 
toroniak rejteznek... Magához hívatta hát 
Elyra nővért és a Dreinát szolgáló 
Oroszlánszív lovagrend hét paplovagját, 
hogy segítségére legyenek: és mivel annak 
idején maga is megcsodálta a Kilencedik 
Vörös Hadúr zászlaja alatt csatázó 
kalandozókat, elhatározta hogy további 
segítségért hozzájuk fordul. Itt lép tehát 
színre a parti... 

Az új helyszín (a Portya modul 
térképeihez) 

Egy gazzal benőtt kicsiny erdei tisztáson áll az 
egykor szebb napokat látott romos őrtorony. 

Valaha - jó száz évvel ezelőtt - amíg a 
Vinverio hegység erődláncolata el nem készült, 
ehhez hasonló őrtornyokból több mint száz vigyázta 
a határt, néhol falakkal, árkokkal kiegészítve. 

Miután az erődök megépültek, lerombolták a 
legtöbbet, vagy Kéktölgyeshez hasonlóan "központi 
épületekké" váltak. Erről a toronyról 
megfeledkeztek, ugyanis egy földrengés során 
leomlottak a felső szintjei. Magára hagyták hát, meg 
sem fordult egykori gazdáinak a fejében többé... 
Amro emberei azonban használhatónak ítélték: némi 
megerősítés után az épségben maradt két szintjére és 
az alagsori részébe befészkelték magukat. 
Kialakították saját "Ízlésüknek" megfelelően és a 
körülményekhez képest a legjobban. Persze 
vigyáztak az álcára: nappal nem raknak tüzet, 
nehogy a füst árulójukká váljon, az ablaknyílásokra 
alig észrevehető zárlapok kerültek, 
megakadályozván a legkisebb fénysugár kijutását is 
éjszaka. 

Jelmagyarázat a térképekhez: 

Torony 1. Szint 
1 - a romos toronyhoz vezető út. Feltűnhet, 

hogy az álca ellenére sokan járnak rajta az utóbbi 
időben. 

2 - őrposztok. Itt mindig két éber őrszem - 
fejvadászok vagy orkok - állnak. 

3 - előtér. Igen rossz állapotban van, itt nem 
nyúltak semmihez Amro emberei, ellenben a padlón 
több helyen is jól álcázott csapdák vannak! (kábító 
anyaggal preparált, előcsapódó tüskék) 

4 - élelemraktár, a végében lejárat az 
alagsorba. Három hétre elég élelem - gabona, liszt, 
aszalt gyümölcsök valamint sózott hús található 
benne. A zsákok felett polcokra emelt hordókban sör 
és bor. 

5 - étkezde. Az "értékesebb" csoport tagjai 
étkeznek itt. Ugyanis a rablók többsége az erdőben 
bujkál, az orkoknak pedig nincs szükségük étkezdére 
ha enni akarnak... 

6 - laboratórium. Amro és boszorkánymester-
társai által használt helység. Elsősorban mérgek 



MAGUS                                                                     Átkok tornya - Kalandmodul                                             Kalandozok.hu 

4 
 

készülnek az aránylag jól felszerelt helyen, de itt 
készül (a fejvadászoknál ismertetett) 

gyújtóelegy is.  
7 - konyha. Rendben tartott, tiszta helység. 

Falapok fedik padlóját, a sarokban hatalmas, 
kövekből épült tűzhely, a falon polcok, rajtuk 
fűszerek. A toroniak igen híres szakácsok, 

nem lehet panasz az itt készült ételekre. 
8 - gyűlésterem. Régen ez lehetett az étkező, 

most itt gyülekeznek a torony új lakói, ha 
valamilyen fontosabb eligazítás van. Saját sakka 
harci-zászlókkal, elkobzott trófeákkal 
fejvadászklánok jeleivel díszített terem.  

9 - Csigalépcső a felső szintre. 
"Természetesen" csapdákkal telerakottan. 
Torony 2. Szint 

1 - Kockaterem. Különféle táblás és 
kockajátékok rendkívül kedveltek Toronban. A 
torony kiváltságos lakói itt mulatják a gyakran 
évekig is eltartó "szolgálati időt".  

2 - Őrposzt. Itt szintén két őr tejesít szolgálatot 
- ők azonban csakis fejvadászok lehetnek. 

3 - Szállás. A fejvadászok szállása, tisztán és 
rendben tartott helység. 

4 - Amro szobája. Dolgozó és pihenőszoba, 
aránylag komfortos. 

5 - Mosakodó helység. Dézsák és külön 
lefüggönyözött piszoár. A vízhordást és tisztítást  
rabszolgák végzik. 

 6 - Szentély. Itt áll a Háromfejű oltára, a felső 
sarokban külön beugró helységben a Carnysass 

szállása, és egy pentagramma, amely Toronba 
nyíló térkaput rejt - használni nemigen merik, 

tekintve hogy a Szövetség térmágusai 
megéreznék használatát. Amolyan vészkijárat, de 
működésbe hozatala legalább fél óra (ne feledjük, a 
torony lakói nem varázslók) 
Alagsor 

1 - Előtér, feljárat a Torony első szintjére. Ork 
őrség (2-3 fő) által felügyelt helység 

2 - Általános raktár. (építőanyagok, hordókban 
olaj, szerszámok stb.) 

3 - Ivóvíz-forrás. 
4 - Tömlöc a foglyok és a Tharr szentély 

áldozatai számára. Egy ork őr mindig strázsál az ajtó 
előtt. 

5 - Szállások. A két első helység az orkoké - 
durva ácsolt bútorok, földre terített bőrök - a két 

utolsó, kényelmesen berendezett hely a papok 
és a boszorkánymesterek szállása. 

6 - Fegyverraktár. A rablók és orkok 
innen kapják - előbbiek titokban - a 
felszerelésüket. 

Bőrvértek, kardok, sisakok és lábbelik 
találhatóak itt. 

7 - Kínzókamra. A Tharr papok által 
gyakran felkeresett helység... 

A cselekmények sorrendje 

Miután a kalandozók Elyra nővér és a hét 
paplovag kíséretével megérkeznek 
Kéktölgyesre, nemsokára kezdetét veszi a 
haddelhadd: jól teszik ha hamar 
megismerkednek a helyszínnel (Portya modul 
térképei) KM, ha jónak látod már éjszaka 
megindulhat a támadás Amro tervei szerint (12 
fejvadász hatol Kélktölgyes őrtornyába, hogy 
lángba borítsák a bennlévőkkel egyetemben. Ha 
ég a torony, megindulnak a rablók és az orkok 
is. 

Feladat: megmenteni az őrtornyot és 
lakóit. Ezután az őrséggel karöltve szétzúzni a 
rablók és orkok seregét. 

Ha lezajlott a támadás, és sikerrel járt a 
parti, rá kell jönniük a háttérben húzódó 
cselszövésre. Ebben segítségül lehet az 
inkvizíció gyanúja (toroniakat sejtünk...) illetve 
az ork portyázók. A rablók semmiről sem 
tudnak! Az orkok kivallatása lehetetlen: inkább 
meghalnak, de nem árulnak el semmit. Jól jöhet 
viszont a mágikus segítség... 

Legvégül pedig az öreg romos őrtorony - 
az Átkok Tornya - bevétele. Persze ez így 
roppant egyszerűen hangzik:) 
Pár tipp: 
• A falubeliek beszélik, hogy hónapok óta 

tűnnek el emberek - kereskedők, kimenőt 
kapott katonák, helybéliek stb. 

• Az egyik elfogott rabló szerint vezérük 
némi alig észrevehető toroni akcentussal 
beszél... 

• Öregek elmondása szerint jó egynapi járásra 
„minnha lett vóna egy ilyen toronyféle 
arrafele 

• is...a fene tuggya mi lett véle...” 
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• A támadás után az Átkok tornyában 
már csak a megmenekült fejvadászok, a 
papok és boszorkánymesterek, valamint 
két-három őrposzton lévő ork van.    

Szereplők 

 Zydal Amro 

 6./6. TSZ-ű harcos/boszorkánymester 
 Jellem: Halál 
 Vallás: Tharr 
 Idézetek: „Pyarroni kutyák!”, „Ha nem lesz 
meg határidőre, kivájom a szíved..” 
 
Erő: 16 
Gyorsaság: 11 
Ügyesség: 12 
Állóképesség: 14 
Egészség: 15 
Szépség: 10 
Intelligencia: 17 
Akaraterő: 14 
Asztrál: 15 
 
Ép: 12 
Fp: 57 
Mp: 42 
Pszi: Mf (pyarroni) 
 
KÉ: 24 (+ fegyver) 
TÉ: 68 
VÉ: 108 
CÉ: 17      

 
Képzettségek: a kasztból eredő 

képzettségeken túl: Hadvezetés Mf, 
Alkímia Mf és igen jól beszéli az ervet és a 
közöst (Nyelvismeret Af5)  

Mágikus bőrvértet hord (SFÉ:4 
MGT:0), valamint alkarvédőt visel (+15 
VÉ) Kardja (hosszúkard) abbitból 
kovácsolt, mágiával is edzett, félelmetes 
jószág. (KÉ:18 TÉ:22 VÉ:24) Matt fekete 
színű, közepén rikító piros stilizált 
lángnyelv. Hüvelyéből kihúzva tűzaura 
övezi +1k6 sebzést okozva (összesen 
3k6+3) Kardját mesterfokon 
(fegyverhasználat Mf) forgatja. Mérgezett 
dobótőröket is hord (hat darab), rajtuk 

általában kínméreg vagy igen gyors hatású kábító 
anyag.  

Akka Cranysass 

7. TSZ-ű Sanquinator (vérpusztító) szentséges (azaz 
közveszélyes őrült) Tharr pap 
Jellem: Halál, Káosz  
Vallás: Tharr 
Idézetek: „Üvölts csak átkozott, hihihi...”, „Ah, szép 
virágok nyílnak az erdőben, szedek párat”  
   
Erő: 10 
Gyorsaság: 16 
Ügyesség: 11 
Állóképesség: 12 
Egészség: 14 
Szépség: 13 
Intelligencia: 18 
Akaraterő: 12 
Asztrál: 3 (őrült) 
 
Ép: 10 
FP: 56 
Mp: 63 
Pszi: - (Amro által felépített statikus pajzsok védik) 
 
KÉ: 24 (+ fegyver) 
TÉ: 45 
VÉ: 91 
CÉ: 11 

 
Képzettségek: a kasztból eredő képzettségeken 

túl: Kínzás Mf, Hátbaszúrás Mf, Élettan Af, 
Kétkezes Harc Af 
 
Csak a Halál szféra varázslatait használja, 

előszeretettel a Vérmágiára (amelyet hatékonyabban 
tud használni más papoknál) Ha a Tharr oltár 
közelében harcol, nem lehet a varázslatait 
semlegesíteni!!! Ha halála esetén vére az oltár 
közelébe folyik, véréből egy Bosszúálló (kisebb 
Tharr-démon) születik!!! (leírása lejjebb) Legalább 
hetente egyszer egy értelmes lény vérét kell vennie. 
(de inkább többször...) A rablók is szállítják neki, és 
a határon is átcsempészik hozzá a szükséges 
áldozatokat. Dreggise SFÉ: 1 védelmet ad számára. 
Harcban Kígyókardját (hosszúkard) használja, 
illetve kínméreggel preparált dobótőreit (öt darab) 
Díszes áldozótőrét harcban nem használhatja. Ért a 
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kétkezes harchoz is, ilyenkor kígyókardja mellett a 
félelmetes, ötágú Oroszlánkarmot, a kínméreggel 
kent ostort használja. (KÉ:5 TÉ:8 VÉ: - Sebzés: 
2k10+5 [méreggel]) 

Elyra nővér 

6. TSZ-ű Ellana papnő 
Jellem: Élet 
Vallás: Ellana 
Idézetek: „Ha nem zavarom Önt uram, ideülnék én 
is...”, „Milyen szomorú ez a jóvágású fiú...” 
 
Erő: 11 
Gyorsaság: 13 
Ügyesség: 9 
Állóképesség: 15 
Egészség: 15 
Szépség: 19 
Intelligencia: 14 
Akaraterő: 14 
Asztrál: 13 
 
Ép: 11 
Fp: 40 
Mp: 51 
Pszi: Mf (pyarroni) 
 
KÉ: 18 (+ fegyver) 
TÉ: 41 
VÉ: 90 
CÉ: 0 

 
Képzettségek: a kasztból eredő képzettségeken 

túl: Mágiaismeret (Boszorkánymester) Af 
 
Hacsak lehet, mágiával harcol. Vértet nem 

hord, de különösen erős anyagból készült 
halványkék köpenye SFÉ: 1 értékkel bír. Tőrrel és 
hosszúkarddal alapfokon, rapírral mesterfokon 
bánik. Nyakában finoman kidolgozott kámea egy 
tudatvédő amulett (minden Asztrál és Mentál 
támadásra +15E védelem) Ne feledjük hogy a sötét, 
nekromancia alapú varázslatokra érzékenyek az 
Ellana papnők! 

  
 

Tradon al-perjel 

6. TSZ-ű Dreina paplovag 
Jellem: Rend, Élet 
Vallás: Dreina 
Idézet: „Azért harcolunk, hogy Ti jámborok 
élhessetek nyugodtan”, „No lássuk azt a latrot!”  
 
Erő: 14 
Gyorsaság: 15 
Ügyesség: 17   
Állóképesség: 18 
Egészség: 20 
Szépség: 15 
Intelligencia: 16 
Akaraterő: 14 
Asztrál: 14 
 
Ép:18 
Fp: 75 
Mp: 50 
Pszi: Af (pyarroni) 
  
KÉ: 28 (+ fegyver) 
TÉ: 61 
VÉ: 104 
CÉ: - 

 
 Képzettségek: a kasztból eredő 

képzettségeken túl: - 
 
Abbitacél félvértet visel (SFÉ:6 MGT:2) 

valamint hatalmas pallost hord. Ha akadálya 
van a pallos használatának, akkor lovagkardot 
ragad. (Az MGT-ből már levonva a 
Nehézvértviselet Af bónusz) Szükség esetén a 
lovagkard mellé pajzsot is ragad (+35 VÉ) 

 

Tradon kísérői, hat Dreina-lovag 

5. TSZ-ű paplovagok 
Jellem: Rend illetve Rend, Élet 
Vallás: Dreina 
 
KÉ: 18 - 20  (+ fegyver) 
Mp: 40-45 
TÉ: 48 - 53 
VÉ: 85 - 93 
CÉ: -       
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Ép: 11-15 
Fp: 60-68 
Pszi: Af (pyarroni) 

 
Mellvértet és hozzá láncing-ruhát 

hordanak (SFÉ:4 MGT:2)(Az MGT-ből 
már levonva a      Nehézvértviselet Af 
bónusz) Vezetőjükhöz hasonlóan pallost és 
lovagkardot használnak. Szükség esetén ők 
is használnak a lovagkardjuk mellet pajzsot 
(+35 VÉ) 

Fejvadászok (12 fő) az odassyni 
Méregfog klánból 

5. TSZ-ű fejvadászok 
Jellem: változó (többnyire Rend, Halál) 
Vallás: Tharr, és saját hekkájuk Syronna a 
Kígyók Úrnője 
 
KÉ: 25 - 30 (+ fegyver) 
TÉ: 50 - 55 
VÉ: 95 - 100 
CÉ: 15 - 20 
 
Ép: 10-15 
Fp: 65-75 
Pszi: Af (pyarroni speciális Slan 
diszciplínákkal) 

  
Képzettségek: a kasztból eredő 

képzettségeken túl: Méregkeverés Af, 
Kötelékből szabadulás Mf 

 
Toronban hagyományos, abbitból 

készült fejvadászvértet viselnek (ha van 
idejük felölteni) 

(SFÉ: 3 MGT: 0 és a lábszár és 
alkarvédők összesen +25 VÉ-t adnak) 
Fejvadászkardot vagy a Toronban kedvelt 
keresztvas nélküli hosszúkardot forgatnak, 
mindig kétkezes harcban. Dobótőröket is 
használnak. MINDEN fegyverük mérgezett. 
Speciális gyújtóelegyet is használnak: 
Sogron Vére 

Rendkívül hevesen égő mézsűrű, 
sötétbarna folyadék, amelyet olajból, 
naftából és viaszból kevert ki Amro 
boszorkánymester segédeivel. Flaskákba 

töltve, amelyek speciális kovakő-gyújtóval 
rendelkeznek félelmetes gyújtóbomba alapanyaga. 
Sebzése 4k6 SP. Egy flaska kb. tíz négyzetméter 
területen "hat" szerencsére sűrűsége miatt lassan 
terjed. 
Syronna Könnye 

A Méregfog Klán titkos harci mérge. 
Kígyómérgek és ásványi anyagok keveréke, 
idegrendszerre és izomzatra egyaránt hat. Sikeres 
Egészségpróba esetén (-1 levonással dobandó) 2k6 
Fp kínt okoz áldozatának. Sikertelen próba esetén 
4k6 Fp veszteséget szenved el az illető és mind 
Gyorsasága mind Ügyesége 1-el, csökken. Ha 
valakibe két adag kerül (azaz kétszer is megsérül, 
vagy súlyosabb sebet kap) külön Egészségpróbát 
kell, tegyen bénulás ellen (elvétés esetén a KM 
belátása szerint enyhe ujjgörcstől a teljes 
mozdulatlanságig terjedhet a mértéke) 

Boszorkánymesterek (öt fő) Amro segédei 

5. TSZ-ű boszorkánymesterek 
Jellem: Halál vagy Halál, Káosz 
Vallás: Tharr 
 
KÉ: 17 - 25 (+ fegyver) 
TÉ: 37 - 45 
VÉ: 87 - 96 
CÉ: 15 - 20 
 
Ép:  7-10 
Fp: 38-50 
Pszi: Mf (pyarroni) 
Mp: 35 

 
Képzettségek: a kasztból eredő képzettségeken 

túl: Alkímia Af 
 
Mágikus bőrvértet hordanak (SFÉ:3 MGT:0) a 

harcban hosszúkardot forgatnak (mérgezett 
pengével)Dobótőreik (öt darab) szintén mérgezettek. 

Tharr papok (négy fő) „kínmesterek” 

5. TSZ-ű Tharr papok 
Jellem: Halál és Káosz kombinációi 
Vallás: Tharr 
 
KÉ: 15 - 18 (+ fegyver) 
TÉ: 40 - 45 
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VÉ: 87 - 93 
CÉ: 8 - 10 
 
Ép: 8-11 
Fp: 45-55 
Pszi: Mf (pyarroni) 
Mp: 40-45 

  
Képzettségek: a kasztból eredő képzettségeken 

túl: Kínzás Mf 

 
Elsősorban mágiát használnak, de ők már 

a Lélek szféra egy-két varázslatát is 
alkalmazzák.  Dreggisük SFÉ:1 védelmet ad. 
Rájuk nem vonatkoznak a Cranysass esetében 
felsorolt speciális tulajdonságok. 
Kígyókardokat és mérgezett dobótőröket 
használnak. 

 

G 

Térképek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MAGUS                                                    Átkok tornya - Kalandmodul                                                      Kalandozok.hu 

9 
 

 

 

 
 
 



MAGUS                                                                     Átkok tornya - Kalandmodul                                             Kalandozok.hu 

10 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz (Atlantisz.atw.hu) 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 

 

 
 
 


	Háttértörténet: (kizárólag a KM számára)
	Amro terve
	...és amiről Amro nem tud
	Az új helyszín (a Portya modul térképeihez)
	Jelmagyarázat a térképekhez:
	A cselekmények sorrendje
	Zydal Amro
	Akka Cranysass
	Elyra nővér
	Tradon al-perjel
	Tradon kísérői, hat Dreina-lovag
	Fejvadászok (12 fő) az odassyni Méregfog klánból
	Boszorkánymesterek (öt fő) Amro segédei
	Tharr papok (négy fő) „kínmesterek”

