
 

 

 
 

Dzsad kaland 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A partit egy fiatal aszisz keresi 
fel. Narim Ayres-ként mutatkozik be 
és az aszisz nagytanács megbízásából 
egy feladatra kéri fel a JK-kat: 

A csapatnak egy kis ládikát kell 
eljutatniuk Al-Abadana székvárosába, 
egy Aszim Szulaf nevű dzsad 
kereskedõnek, és vissza kell hozniuk, 
amit cserébe kapnak. 
Leírás 

A láda ránézésre egyszerű 
fémből készült láda, sötétkékre festve, 
valami írásféle kriksz-kraxal az alján 
és díszítő vasalással az oldalán. 
Kulcslyuknak nyoma sincs, mégsem 
tudják kinyitni.  
Valójában 

A ládikát rúnavarázslók 
készítették, ezért mágia nélkül nem 
kinyitható. Védelméről az aljára rajzolt 
rúnák gondoskodnak. (mivel egy 
kevésbé ismert rúnajelet rajzoltak rá, 
csak Mf rúnamágiával lehet elolvasni 
őket) 

Ha drasztikusabb eszközökkel 
próbálják kinyitni, akkor sem nyílik, 
de ha karddal próbálják, akkor k10 
alapján az alábbi történik (rúna miatt):  
• A fegyver kirepül a JK kezéből és 

20 méterrel arrébb ér földet; 
• 2-5. semmi, nagy csendülés; 
• 6-7. a fegyver kicsorbul 

(KÉ/TÉ/VÉ: -3/-8/-7); 
• 8. a fegyver eltörik; 
• 9. a fegyverforgató karban nyilalló 

fájdalmat érez a JK (K6), majd a 
kar k6 óráig megbénul; 

• a fegyverforgató kar eltörik. 
 

 

Felajánl fejenként 5 arany 
előleget és még 30 -at fejenként, ha 
visszatértek. Az út egyszerű: térkapun 
oda, business, térkapun vissza. 
Ha kérdezősködnének 
• miért nem ő megy - a tanács bízta 

rá a feladatot, hogy (mivel ő még 
csak tanonc) keressen olyan 
megbízható embereket, akik 
elvégzik a kitűzött feladatot. 

• mi van a ládában - nem tudja neki 
is lezárva adták szigorú paranccsal, 
hogy ne nyissa ki. Ez vonatkozik a 
játékosokra is. 

 
Ha elfogadják a küldetést, az 

aszisz hálásan megköszöni, kiosztja az 
aranyat odaadja a ládát és megkéri a 
partit, hogy legkésőbb holnap 
induljanak el, mert neki is mihamarabb 
vissza kell térnie. 

(Ha van dzsad, vagy féldzsad JK 
a csapatban akkor a ládát neki adja 
oda) 

 ÉS még ad még egy kis érmét is: 
- Szerencseérme… eddig mindig 
használt. – mosolyog – de 
visszakérem! 
 
Ha még aznap mennek a Kapuk 

Teréhez : A Térmágusok már épp 
zárják a kapukat, de egy kis plussz 
léért átengedik a kalandozókat. Mire 
megérkeznek már esteledik így meg 
kell szállniuk az egyik fogadóban. 

 Éjjel semmi (kivéve: ha gonosz 
a KM). 
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Másnap elmegy az egész nap a kereskedőnél: 
megtudni, hogy hol leledzik a Dzsad kereskedő; 
várakozás; modoros beszélgetés (főleg ha dzsad JK-
val beszél); invitálás ebédre, ami meglehetősen 
hosszadalmas procedúra (2óra) ám annál laktatóbb 
(+3 minden harci értékre a nap végéig) stb. De 
minden a terv szerint halad. A láda mágikus(!) 
felnyitása után elvonul ellenőrizni az árú 
eredetiségét. Miután visszajön, megelégedetten nyújt 
át egy nyakláncot egy nagy smaragdszín kővel a 
közepén, amit el kellett vinniük cserébe. A JK-k 
lelkére kötötte, hogy a nyakláncra az életüknél is 
jobban vigyázzanak, és ne mutogassák fűnek-fának. 
A JK-k figyelmébe ajánl egy kulccsal nyíló, masszív 
kis ládikát, 2 aranyért. Érdemes megvenni, mert 
térmágia-gátló rúnával van ellátva. (mindenképpen 
rábeszéli őket, hogy megvegyék) 

- Tartsátok ebben, és lehetőleg ki se nyissátok 
többet. A kulcsot csak az aszisz küldöttnek 
adhatjátok oda. 

 
Már jó estefelé jár az idő, amikor 

elszabadulnak, így ismét meg kell szállniuk a 
fogadóban, mert a térkapukat már lezárták. Furcsa 
sötét fellegek villámokat szórnak a látóhatáron, a 
vihar kisebb forgószeleket hoz létre, a nappali 
forróság enyhül kissé mire az első hold feljön. 

 
Éjjel nem történik semmi érdekes. A távoli 

vihar éjjel elérte a várost, de a fal úgy ahogy felfogta 
a szél nagyobbik felét.  

Reggel egy jó maréknyi homokot tudnak 
összeszedni a JK-k az ablak résein beszűrődve. A 
vihar ahogy jött, úgy ment. Az egyik kaput 
beszakította egy orkán erejű léglöket, most azt 
kopácsolják. A kövezett utak is homoktól terhesek. 

 
Amikor a térkapuk felé mennek, egy 20 fős 

hadzsi-delegáció fogadja őket. A parancsnokuk, 
Hussin af-Izim rendkívül udvariasan arra kérik őket, 
fáradjanak velük a városházára, ahol szeretnék 
átnézni a csomagjaikat. Névtelen feljelentés érkezett 
hozzájuk ugyanis - minden bizonnyal téves, hiszen 
hogy is tennének ilyet hozzájuk hasonló tehetős 
utazók - hogy valami törvénytelen tárgy van a 
birtokukban, és ezt kötelesek kivizsgálni.  

A tanácsháza egy kisebb termében az asztalra 
pakoltatják a cuccokat. A ládikát is kinyittatják … és 
ÜRESEN találják!! (a JK észreveszi a 
homokszemeket belül a zár környékén) 

A parancsnok megköszöni az 
együttműködést és elnézést kér a 
kellemetlenségekért. Elmehetnek.  

 
Amikor kilépnek az épületből, futva 

érkezik Aszim Szulaf, és zihálva kérdezi:  
- Hallottam a hírt… Elvették a nyakéket. 
- Meg sem volt? Hogyhogy? …HOMOK? 

Galradzsa segíts! Ettől féltem a legjobban… 
- A tegnapi vihar nem szokványos vihar 

volt. Amundok törték be a kaput is az éjjel, bár 
ezt rajtunk kívül valószínűleg kevesen 
tudhatják. Homokörvény képében hatoltak be a 
városba és ezek szerint megszerezték amit 
akartak. Az a nyakék, amit az aszisznak küldtem 
volna, amund mágiával töltött ékszer és egy 
kereskedőkaraván találta a Mélysivatag 
peremén néhány csontváz körül. 
Valószínűsíthető, hogy amundok voltak és 
szerencsétlenségükre homoki elfekkel 
találkoztak, akik fejükre olvasták népük bűneit 
és végeztek velük. Ezt a nyakéket megszereztem 
és elcseréltem volna az asziszokkal, ha nem 
találtak volna rá. Vissza KELL szereznetek azt 
a nyakláncot, mielőtt eltűnnének a szemetek 
elől. – Mutat egy térképet – Ezen rajta van a 
helyhez legközelebbi Themes templom, ahol az 
ékszert megtalálták. Valószínűleg oda tartanak. 
Siessetek!!! 

 
(Ha a JK-k aggályosodnának: Benne volt 

az alkuban, hogy biztonságban szállítjátok azt a 
vacakot, nem? Na jó, ha nektek semmit nem 
jelent a becsület és az adott szó… hát menjetek, 
futamodjatok meg… Doldzsah átka kísérjen 
bennetek, nem vagytok igazi kalandozók!! 

Ha a JK-k tényleg feladják, könyörög: 
Kérlek benneteket! Fontos nekem ez az 
üzlet…Kaptok tőlem még 20 aranyat ha a 
nyakékkel visszatértek … de ne várjátok, hogy 
valaha még egy ajánlatot teszek nektek! ) 

 
- Remek itt a térkép. És most menjetek 

mielőbb. Azok a fakóarcúak jókora előnyre 
tettek már szert. 

 

 



 MAGUS                                                  Dzsad kaland - Kalandmodul                                                        Kalandozok.hu 

3 
 

Utazás 

A Térkép alapján az összetört, javítás 
alatt álló kapu felé kell indulni és kb. 10 
napi lovaglásra van a Themes-templom. 
Útravalónak a KM berakhat akármit a parti 
erősségétől függően…  

  Pl.: Skorpió; Óriáshangyacsapat 
(Maasym); Singa hamata; Coronella; 
Fayumi Haramiák; Homoki Elfek* 

Reggelente 

Az árnyékok még hosszan mutatnak 
nyugatnak, amikor az amund sziklatemplom 
kapuja kitárul. A homályból kibontakozó 
alak a napisten helyi főpapja, kortalan arcú, 
hollófekete hajú, mélykék szemű, bronzszín 
bőrű, acélos izmú fajzat. Az Ősi Nép 
gyermekei szentségként imádják saját 
testüket, magas rangra csak a hibátlanok 
emelkedhetnek közül. A het-neb még a 
tökéletesek falkájában is díszpéldánynak 
számít, szinte tapinthatóan árasztja az 
amundok nem evilági méltóságát. A 
napfénybe érve megszabadul szertartási 
köntösétől, és karjait széttárva torokhangú 
kántálásba kezd. 

 Ekkor könnyű préda a JK-knak, a 
KM egy jó lövéssel segíthet. A többi 
papnak nem szabad megzavarnia a 
szertartást, így azok odabent várakoznak. 

 
A templomot úgy alakítsa a KM, 

hogy ne lehessen az egészet bebarangolni, 
lemészárolni, de viszonylag könnyen 
eljuthassanak az oltárterembe. 

Az oltárterem 

 A templom geometriai 
középpontjában lévő obeliszk mellett egy 
enyhe leejtőn lemenve toppannak a JK-k az 
oltárterembe. Egy kör alakú helység, 
oldalán két szűk folyosóval, szemben az 
oltár és Themes roppant szobra. Mögötte 
srégen két oldalt vastag, rácsos ajtók 
nyílnak, valószínűleg a leendő áldozatok 
kamráiba. A szobor szemei a nap tüzében 
égnek, dárdányi fénypászmákkal csíkozva 

az oltárt és az előtte lévő talajt. Ha elég gyorsan 
cselekednek, meglephetik a háttal álló papot, utána a 
mellette álló két templomszolga testével fedezni 
fogja őt, míg az varázsolni kezd. 

Az oltár 

 Az oltár a pap mögött helyezkedik el. Egy 70 
cm magas 2x1 méteres tömb, tetején amund 
rovásírás elől középen egy 20 cm átmérőjű sötét kör, 
napszimbólum (vagy ilyesmi), mögötte aranyozott 
ovális edény rajta a nyakék. 

A múmia 

 Ha túl gyorsan és túl egyszerűen legyilkolnak 
minden templomit az oltárnál, a „JK-gyilkos” KM 
betehet egy múmiát is a játékba. 

 Az oltáron lévő nyaklánc felé nyúló kezet a 
napszimbólum sötétjéből egy összeaszott, 
napszimbólum-gyűrűs kéz ragadja meg. 
Ugyanebben a pillanatban az oltár láthatatlan 
hasadásai nyomán –amik eddig tökéletesen 
egymáshoz illettek – ketté nyílik a tömb fedele!! és 
láthatóvá válik, hogy valójában üreges. Ha az illető 
egy kör múltán is fogja a múmiának (Erőpróba), 
akkor jön a másik keze, kezében cifra, cicomás, 
rövid díszkardjával, és megpróbálja lecsapni a kezet. 
Ezután egy kör alatt mászik ki a múmia a 
szarkofágjából.  

A rézkarika 

• Ha a múmiát is betesszük akkor végső 
cselekedeteként ő is meghúzhatja a rézkarikát 
(ψ-vel), eleresztve a Manasét. 

• A múmia utolsó elmúlást idéző leheletével a fal 
melletti halott amund felkel és mielőtt a 
karakterek feleszmélhetnének, megrántja a falon 
lévő rézkarikát. 

• A templomszolga, akit eddig halottnak hittek, 
szörnyű sebei ellenére feltápászkodik, 
megmarkolja a falon függő rézgyűrűt és 
elernyedő teste súlyával nagyot rántott rajta. 
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A manase 

Valami moccant, valami csikordult a talpazat 
belsejében. A terem közepén a porlepte kövezeten 
négy vonal rajzolt ki egy négyzetet. Az áldozókamra 
fedőlapja volt.… a talaj megremegett, és az üreget 
fedő kő hátrafelé mozdult durván megmunkált 
görgőin. A nyílásból hullámokban tört elő a rothadó 
bűz… A görgők gurgulázó moraját egy mélyebb, 
rettegést és félelmet keltő hang nyomta el. Lent 
mélyen a föld alól egy hatalmas testű bestia 
közeledett, a vér szagától megrészegülve egyre 
gyorsabban és gyorsabban dübörög a nyílás felé. 

 Amikor a bestia az áldozókamra nyílásán 
keresztül kiugrik, a játékosok (kevés kivételtől 
eltekintve) legbensőbb, gyomorzsibbasztó félelme 
tör a felszínre (ha ez eddig nem történt volna meg). 
A hatalmas vörös szőrű testen három szörnyűbbnél 
szörnyűbb, leginkább oroszlánra hasonlító fej 
látható. Mindhárom ocsmány pofából csorog a nyál, 
sörénye néhol koszlott csomókban rasztásodott a 
bőrére. Akár a káosz kórusa, harsog, bömböl mind a 
három torok. Ezután ellenfelet keresve körbenéz. 
(Az egyik JK lelkét esetleg el is altathatja), majd egy 
másik JK felé ugrik és… 

Teleport 

…és ekkor a JK-któl nem messze egy villanás 
következtében (teleporttal) megjelenik Narim Ayres 
és türkiz színben izzó, kurta botját a manaséra 
szegezve éles fénynyalábot ereszt el, fényaurába 
vonva a bestiát. A szent állat előbb meglepődik, 
majd bömbölve nekiront a legközelebbi falnak. 
Tombol és ordít… Eközben Narim térkaput nyit és 
keresztültereli a JK-kat. A túloldalon egy nagy 
Tanácsterembe érnek. A manase még faltörő kos 
módjára megindul a mágikus csatorna felé, de Narim 
egy intésére bezárul a kapu és csönd telepszik a 
teremre. Körös körül falikárpitok, dísztárgyak, a 
cifra fáklyatartókban kék lidércfények. Az ajtóban 
álló naplovagok tiszteletteljesen meghajolnak és 
elmennek, helyettük Ranil-papok jönnek és ellátják a 
JK-k sebeit. Doranban vannak. 

 Narim Ayrest valójában Derrata il Manor-ként 
mutatkozik be és nem az abasziszi, hanem a dorani 
nagytanácsnak dolgozik. Elnézést kér a színjátékért, 
azért kellett átvennie Narim Ayres helyét, hogy 

becsapja a dzsad kereskedőt és megszerezze a 
tanács számára az amund nyakéket. Azon a 
szerencsepénzen a zónája varázsjele van 
rajzolva, így nyomon követhette az események 
folyását, de beavatkozni csak vészhelyzet 
esetén szabadott neki. Megbecsülésük jeléül 
közbenjárt az érdekükben: 

 
Mindőjük egyszeri ingyenes Dorani 

Térkapuhasználatot biztosító papírost és persze 
a megbeszélt összeget, sőt annak 
másfélszeresét. És még esetleg karakterek 
kasztjától függően egyéb kellemes jutalmakat. 

Utóbb átgondolt esetleges hibák 

Ha már az elején visszautasítják az 
ajánlatot az „abasziszi nagytanács” hallatán, 
Derrata esetleg leleplezheti magát, ha tudja, 
hogy a feladatot biztosan elfogadják, ha Doran 
kéri meg rá őket. A zónás pénzérméről még 
most is hallgat és megint csak odaadja, mint 
szerencsepénzt. 

A szerencsepénzt ha a JK-k 
visszautasítják, a varázsló az egyik erszénybe 
teleportálja azt. Még ha megtalálják és 
kidobják, akkor is visszakerül a karakterekhez. 
(a KM találja ki hogyan, s hova) 
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NJK-k 

Derrata il Manor (Narim Ayres) 

Magas növésű, sötétkék ruhát hord. 
Fekete félhosszú haja és világoskék szeme 
van. Éles vonásai kevélységet sugároznak. 
Fiatal kora ellenére nyugodt természetű. A 
higgadt összképet csak ifjonti lázban égő 
szeme rontja. Fegyvert  nem látni nála. 

Valójában: A férfi egy 7. Szintű 
dorani térmágus, de ez csak a kaland végén 
derül ki.  Fegyvere is van, egy rövid (kb. 
60cm) bot (a varázsbotja) az övébe tűzve, 
de a köpenye eltakarja. 

Ké: 40 
Té: 40 
Vé: 90 
Cé: 45 
Ép: 8 
Fp: 19 
Asztrál ME: 75 
Mentál ME: 70 
Méregellenállás: 4  
Pszi: 38  
Max Mp: 70 
Ha a JK-k megtámadnák varázslattal 

űzi el őket, végső esetben elteleportál, vagy 
a JK-k okulására térkaput nyit a talpuk alatt, 
és a karakterek átesnek egy távoli, nem épp 
kedves helyre (Gro-Ugon bányáiba, Quiron-
tenger közepe fölé, a Kráni hegység nyugati 
csücskéhez, az Ediomadi tárnák kapujához 
stb.) 

Tp: 0 

Aszim Szulaf 

A dzsad egy feltűnően színes öltözetet 
és földig érő, selyemfényű kaftánt visel. 
Enyhén görnyedt, hízelgő modort sejtető 
tartása és kicsit pohos hasa van. Lábán 
bőrpapucsot, fején bársonyszegélyű fezt 
hord. Övén a díszes kardhüvelyből szabja 
nyele lóg ki. A kard egyébként egy 
féldrágakő berakásos ciframintás szabja. 

Ké: 18 
Té: 36 
Vé: 88 
Cé: 5 

Ép: 6 
Fp: 23 
Asztrál ME: 10 
Mentál ME: 20 
Méregellenállás: 9  
Pszi: 15  
Max Mp: - 
 
Ha a JK-k megtámadják, a testőrei vagy a 

városi őrök után ordibálva elfut, vagy végső esetben 
kardjával támad, melynek sebzése 1k6. A különböző 
fegyvermérgek ellen (babonából), minden 
„tárgyalás” előtt felhajt egy adagnyi univerzális 
ellenmérget, ezért ilyen magas az ellenállása.  

Legyőzése esetén az alábbi tárgyak vannak 
nála: 

• 3k6+1k10 ezüstrúpia 
• 48 aranypénzt érő szabja + díszes 

kardhüvely 
• 2 adag univerzális ellenméreg, mely 

minden természetes (nem mágikus) 
méreg elleni dobásra +4 -et ad. 

• ruha (összesen 7 ezüst 48 réz) 
Tp: 30 

Hussin af-Izim (a parancsnok) 

  A parancsnok rászolgált posztjára. 
Megjelenése a Manifesztációs Háborúkat megjárt 
veteránokat is megszégyenítené, szikár arcvonásai 
méltóságával csak csillogó rézveretes láncingjén 
játszó fények vetekedhetnek. 

A vállára kanyarintott címeres lepel 
árnyékában a hozzáértő (fegyverismeret Af, vagy 
dzsad JK) egy eredeti dzsenn szablyát fedezhet fel. 

Ké: 31 
Té: 85 
Vé: 130 
Cé: 19 
Ép: 18 
Fp: 80 
Asztrál ME: 43 
Mentál ME: 34 
Méregellenállás: 5  
Pszi: 41  
Max Mp: - 
SFÉ: 4 
 
Ha a JK-k meg akarnak halni, akkor a 

parancsnokot megtámadják: Azonkívül, hogy a 
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körülötte lévő hadzsi-fighter banda mind rárontanak, 
ő is tekintélyes veszteséget okozhat a dzsenn 
szabjával és a hátán hordott egykezes bárddal 
kétkezes harcot folytatva. Ha esetleg 
meggyengítenék, ψ-vel segítséget hív, akik k6+4 
körön belül megérkeznek… 

Tp: 120 

Hadzsi harcos 

Taba-el-Ibara emberlakta emírségei közül Al 
Abadanában a legjobb a közbiztonság. A 
kalandozást megunt, vagy pénzszűkében lévő 
szabadharcosok szívesen állnak be egy-két évre a 
városvédők közé, megfelelő fizetségért 
természetesen. A hadzsik egytől egyig könnyű 
felszerelésben és mellényben sétálgatnak. Az 
oldalukon általában meztelen handzsár, melyet 
alapfokon forgatnak.  

Ké: 15 
Té: 45 
Vé: 100 
Cé: 2 
Ép: 16 
Fp: 36 
Asztrál ME: 15 
Mentál ME: 7 
Méregellenállás: 4  
Pszi: 12  
Max Mp: - 
 
A hadzsiknál általában egy fegyveren és 

néhány (3k10 x3) rézpénzen, esetenként néhány 
személyes tárgyon, apró csecsebecsén kívül nem 
sűrűn találni mást. 

Tp: 45 

Skorpió  

A kis sivatagi skorpióval a nap minden 
percében találkozhat az ember, feltéve ha a 
sivatagban jár. Ha a kiszemelt JK nem veszi időben 
észre, a kis ízeltlábú a legkisebb hirtelen moccanásra 
is mar. Körönként egyszer támad és 1 Sp sebet okoz, 
egyúttal mérgét is beleereszti az áldozatba. Aki 
észreveszi és nem mozdul, azt a skorpió nem 
támadja meg (csak semmi hirtelen mozdulat!). Aki 
el akarja taposni, érdemes magas szárú, a finom 
bőrnél vastagabb anyagból készült csizmát viselnie, 

különben azt a skorpió keresztülszúrja, így a 
méreg hat. 

Tp: 5 

Maasym 

Az óriáshangya Ynev sivatagjaiban 
őshonos faj, így kalandozóink éppen beléjük 
botolhatnak egy arra alkalmas délután. A 
látóhatáron 2k6 négy méter hosszú és 1méter 
magas hangya tűnik fel, utuk keresztezi a 
játékosokét. Ha nem mozdulnak, hanem 
bevárják, míg elmennek (Intelligenciapróba), a 
maasymok nem támadnak. További leírás a 
Bestiárium 146. oldalán! 

Ké: 20 
Té: 48 
Vé: 70 
Cé: - 
Ép: 16 
Fp: 34 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 4  
Pszi: -  
Max Mp: - 
SFÉ: 4 
 
A maasym körönként kétszer támad 

csápjaival, melyek sebzése 1K6. Túlütés esetén 
a rágók megragadják az áldozatot, aki ezután 
további 1K3 Sp-t szenved az erős szorításban és 
a Harc helyhez kötve módosítók érvényesek rá. 
Ezen kívül a fogva tartó óriáshangyának a Vé-
je 90-re nő és az őt támadóknak 20% esélyük 
van, hogy vergődő társukat is megsértik, 
függetlenül attól, hogy a maasym sérül e vagy 
sem. A hangya testéből, halála után alapfokú 
Alkímia vagy Állatismeret képzettséggel 
rendelkezők K6/3 adag ragasztóváladékot 
nyerhetnek ki, melynek ára, ha levegőmentes 
helyen tartják, adagonként 10arany. 

Tp: 35 

Singa hamata 

Az óriás homoki karolópókkal a JK a 
következőképp találkozhat: A sivatag 
homokjából egymástól pár méterre két kaktusz 
áll. Ha valaki is a közelébe merészkedik, a 
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homokból meglepetésszerűen ráugrik az 
áldozatra egy másfél méter hosszú pók és a 
karolólabaival (amiket eddig kaktusznak 
néztek) nagy erővel megragadja áldozatát, 
és villámgyorsan belemélyeszti rágóit, így a 
szervezetbe jut a méreg. 

Ké: 30 
Té: 45 
Vé: 60 
Cé: - 
Ép: 8 
Fp: 17 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 8  
Pszi: -  
Max Mp: - 
 
Az átkarolt karakter a Harc helyhez 

kötve módosítóival harcolhat végzete ellen. 
A singa hamata minden körben megpróbálja 
megharapni áldozatát és ha sikerül, az illető 
egészségpróbáját már –1-el dobja. A 
rágókban 6 adag méreg van, melynek 
maradékát a pók pusztulása után a 
méregkeveréssel bíró JK kinyerheti. 

Tp: 25 

Coronella  

A homokrája 100-120 cm mélyen vár 
és figyeli az áldozatát jelző rengéseket. Pár 
méterről szinte kirobban a homokból és 
testük hullámmozgásával szinte teljesen 
beteríti áldozatát. Ilyenkor a KM dob k6-al 
és ha az eredmény 1-4, akkor az ellenfelét 
beteríti a homok és k6/2 körig csak annak 
eltávolításával törődik, s eközben a Harc 
vakon módosítóival képes küzdeni. 
(Vakharc sem használható) A coronella 
viszont az első körben megkapja a 
Meglepetésszerű harc és a Harc magasból 
módosítók előnyeit is, mivel a levegőben 
repülve támadás a harcmodora. A farka 
végén található tüskével körönként 1k6 
sebzést okozhat áldozatának, plusz 
szervezetébe kerül a rája mérge is. 

Ké: 25 
Té: 40 
Vé: 60 

Cé: - 
Ép: 18 
Fp: 57 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 6  
Pszi: -  
Max Mp: - 
 
A mérgezett áldozatot a homokrája 

megpróbálja 1k10+2 kör alatt lehúzni a mélybe, 
hogy ott fulladjon meg. Ha sok sebet kap, a 
coronella megfutamodik: ismét hatalmas 
homokfelhőt kavar és 1-2 kör alatt a homokba ássa 
magát, hogy ott könnyebben tudjon eliszkolni. Ha 
valaki sikeres Gyorsaságpróbát tesz, kivédheti a 
„homokvihart” és tovább támadhatja a ráját, akinek 
ekkor a fölötte lévő homokréteg miatt 3-as SFÉ-je 
van. A coronella farkában 10 adag méreg van és 
amennyi a harc után maradt, azt a méregkeverésben 
jártas túlélő karakter kinyerheti és felhasználhatja. 

Tp: 70 

Fayumi Haramia 

A fayumik Taba el Ibara rettegett rablói és 
gyilkosai. A dzsad karavánok náluk talán csak a 
homoki elfektől félnek. Wayne Chapman – A halál 
havában című regényében olvasottak után remélem 
nem járok messze a valóságtól a következő leírással. 

Ké: 25 
Té: 60 
Vé: 115 
Cé: 25 
Ép: 9 
Fp: 57 
Asztrál ME: 25 
Mentál ME: 20 
Méregellenállás: 5  
Pszi: 21  
Max Mp: - 
SFÉ: 2 
 
Éjjel, vagy kora hajnalban a haramiák egyike 

homokkal beszórt köpönyeggel takartan megközelíti 
a tábortüzet és kiválasztja a legideálisabb áldozatot, 
majd akár a homokrája ráveti magát az egyénre. 
Ekkor, ha az illető nem alszik és nem dobja meg 
Gyorsaságpróbáját –3-al, menthetetlenül elvész (ha 
alszik akkoris). 



MAGUS                                                                  Dzsad kaland - Kalandmodul                                               Kalandozok.hu 

8 
 

Ha megdobja –40 VÉ levonással, de 
védekezhet. Amennyiben nem sikerül, automatikus 
túlütés és plussz sebzést adó dobókocka a jutalma. 
Amennyiben eddigre a többi JK nem, vagy szinte 
tehetetlenül reagál, támad a homokos homályban 
megbúvó többi fayumi (kb. 2-4-en). Ha a felderítőt, 
már a csapás előtt észreveszik, a reakció erősségétől 
és gyorsaságától függ, hogy a többiek beavatkoznak 
e, avagy békét hagynak a kalandozóknak. A kedves 
KM általában kisebb jelekkel figyelmeztethet egy-
két ébren, vagy félálomban lévőt. (esetleg a JK 
finom szemcsés surrogásra kel fel…stb.) A fayumik 
jatagánnal harcolnak, a felderítő a halálosnak szánt 
döfést külön tőrjével próbálja meg (értékei a 
sequoréhoz hasonlóak) Egy halottnál az alábbiak 
lehetnek: 

• a fenti fegyverek 
• K10+5 arany és K6+4 ezüst 
• könnyű láncing (SFÉ, MGT –1) 
• stb. 

Tp: 100 (+50, ha nem hal meg egy JK sem) 

Homoki Elfek 

Az elveszett valóvérűeket akkor érdemes 
betenni a játékba, ha: 

1. Van elf és nincs dzsenn, amund, vagy 
dzsad származék a csapatban 

2. A JK-k brutálisan táposak, vagy 
likvidálni akarja őket a KM. 

A második egyértelmű, az adatok a Bestiárium 
115. oldalán találhatóak. 

Az első esetben az ősi népi származékok 
nélkül nincs kire haragudniuk a homoki elfeknek, az 
elf (vagy félelf) JK a rítusok, legendák és családi, 
faji tudások miatt kell a csapatba. Fantáziadús KM-
elmék előnyben! 

(lásd még: Wayne Chapman: A halál havában 
c. műve) 

Amund főpap 

A főpapot intézzük úgy, hogy tökéletes 
célpontot jelentsen a játékosoknak, és a dobásokat is 
felturbózhatjuk kissé, így: „a főpapnak isteni eredetű 
mana helyett a homlokába 12 centi acél fúródik és 
holtan esik össze”. 

Amit a JK-k találhatnak nála: 
• a főpapi gúnya 
• egy arany nyakék, vagy medál 

• arany fejdísz, vagy hajcsat 
Tp: 40 
 

Amund pap 

Themes papjai napszimbolumos köntöst 
viselnek. Fegyvert ritkán hordanak a 
templomon belül, arra ott vannak a szolgák. 
Papi varázslataik szférája nem ismeretes 
előttem, így azt a KM-re hagyom, de nem 
szabad elfeledni az egyedi litániákat és 
rituálékat sem. 

Ké: 10 
Té: 45 
Vé: 97 
Cé: 25 
Ép: 10 
Fp: 29 
Asztrál ME: 45 
Mentál ME: 30 
Méregellenállás: 4  
Pszi: 27 
Max Mp: 42 
 
A papoktól haláluk után csak 

napszimbólumos köpenyüket lehet elvenni. 
Tp: 90 

Amund templomszolga 

A szolgák általában kopaszok és 
felsőtestüket szabadon hagyják. Az istenük 
kegyét nem élvezik, ezért nem varázsolnak, de 
annál jobban harcolnak díjbirkózó termetükkel 
és fogazott pengéikkel, hogy dicső haláluk után 
a kiválasztottak közé szülessenek ujjá. 

Ké: 29 
Té: 69 
Vé: 111 
Cé: 30 
Ép: 18 
Fp: 37 
Asztrál ME: 20 
Mentál ME: 15 
Méregellenállás: 3  
Pszi: 12  
Max Mp: 16 
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A fogazott pengék értékeit a Második 
Törvénykönyvben az amundok leírásánál 
megtalálhatóak. Más nincs náluk. 

Ára: 3 arany, 4 ezüst 
Tp: 60 
 

Múmia 

A múmia valaha egy magas rangú 
(6.Tsz) amund pap lehetett. Erre utal a 
Themes papok hagyományos, 
napszimbólumos aranygyűrűje és az 
aranyszegélyes papi ruha, amely a csontra 
aszott, halottfehér bőrt takarja. Szemei 
helyén csak két beesett üreget találunk, 
ennek ellenre kitűnően látnak, akár 
vaksötétben is. A homlokán tetovált nap, az 
állán Muliphein rovás látható. 

Ké: 20 
Té: 70 
Vé: 110 
Cé: - 
Ép: 18 
Fp: - 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis  
Pszi: 40  
Max Mp: 50 
 
Mivel élőholtak, közönséges fegyver 

nem árthat nekik, és csak túlütéssel lehet 
őket sebezni. (Csonkolni persze lehet sima 
karddal is) Aszott testük ellen a tűz 
másfélszeres sebzést okoz. Használják a 
papi mágia amund szféráit, és a pszi-
diszciplinákat. 

Tp: 1800 

Manase 

A manase mindenképpen csak 
mellékszereplő!!, nem támadhatja aktívan a 
JK-kat. A KM meggyőző beleéléssel írja le 
a manasét, hogy értelme legyen a dorani 
közbeavatkozásának. Esetleg egy 
lélekaltatással, vagy valamelyik segítő NJK 
megkövülésével meg lehet fűszerezni. (lsd 
még: Bestiárium)  

 
A megadott TP-értékek csak ajánlottak, a KM 

természetesen módosíthatja! 
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Mérgek 

Skorpióméreg 

Csoport: fegyverméreg 
Méreg szintje: 3-6 
Típusa: izomrendszerre ható 
Hatás: változó 
Hatóidő: azonnali hatás 
Időtartam: közepes ideig ható  
Leírás: A skorpiók csípését a legtöbben túlbecsülik. 

Legtöbbjük mérge csupán enyhe gyengeséget, 
vagy a csípés helyének átmeneti görcsét 
okozza. Van azonban olyan ritka faj is, mely 
csípésének áldozata jobb esetben gyorsan hal 
meg. Ennek eldöntése a Kalandmester dolga. 

Ár: változó 

Singa Hamata 

Csoport: fegyverméreg 
Méreg szintje: 6 
Típusa: izomrendszerre ható 
Hatás: bénultság/kábultság 
Hatóidő: gyors hatás 
Időtartam: rövid  ideig ható  
Leírás: Az Óriás homoki karolópókok frissen 

elpusztult példányából a méregkeverésben 
járatos karakterek 1-6 adag mérget nyerhetnek 

ki. A szervezetbe jutott anyag 1k6 kör 
alatt kifejti hatását. 

Ár: 7 arany 

Coronella 

Csoport: fegyverméreg 
Méreg szintje: 5 
Típusa: izomrendszerre ható 
Hatás: Görcs/semmi 
Hatóidő: azonnali hatás 
Időtartam: hosszú ideig ható  
Leírás: A Homokrája farkában található mérget 

kinyerhetik és felhasználhatják a 
méregkeverésben járatos és kellően ügyes 
karakterek. Hatása 1k6 órán keresztül áll 
fenn. 

Ár: 7 arany 
 
 
 

 

?.  
Szerző: Quest 

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