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M.A.G.U.S. Kalandmodul 4-6 fős 1. Tapasztalati Szintű csapat számára (Első Törvénykönyv  
szabályrendszere szerint) 
 
Az alábbi kalandmodul kezdő kalandozócsapat számára készült.  Egyszerűen végigvihető, 
elsősorban harcra orientált a feladatkör. Természetesen varázshasználó karakterek is 
játszhatják, de alacsony szinten az Ő képességeik még eléggé háttérbe szorulnak. 
Amennyiben jónak látja, a KM tetszése szerint módosíthat a modulon, de ne feledjük, hogy 
egy kezdő parti számára még vannak bocsánatos bűnök:) a modul bevezetője egy komolyabb 
lélegzetvételű modulfüzérnek. Csak győzzem megírni:) 
 
 Háttértörténet (kizárólag a KM számára!) 
 
A Vinverio hegység északi lankáin - ott, ahol a meredek hegygerinc már a távolban kéklik - 
békésnek tűnő, szemet gyönyörködtető erdőség látványa fogadja az embert. Történetünk 
helyszíne lesz most ez a széltől surrogó tölgyesekkel teli táj. Ahol állunk, az a Tiadlan 
Királyság határvidéke - a kéklő bércek mögött a hatalmas és rettegett Toron Birodalom 
húzódik. Tiadlan lakói nagyon hamar megtanulták, hogy ha itt akarnak élni, akkor bizony 
harcolniuk kell földjeikért és véreikért... A Dorcha és a király kegyelméből nemesi rangot 
kapott Ongrim család sem tett soha másképp. Egyik ősük, aki még valamely régmúlt 
Zászlóháború idején érdemelte ki a kitüntető lovagi címet, itt kapott a királytól hűbérbirtokot. 
Utódai között számos méltán nagy hírű vitéz akadt - akárcsak ügyes érzékű kalmárok. A 
családemelkedésnek indult: két emberöltő múltán már számottevő birtoktesttel és vagyonnal 
rendelkeztek - ám az ország békésebb, belső részében. A határvidék ezen apró része 
megmaradt ugyan birtokukban, de kezdett egyre inkább koloncot jelenteni számukra. A 
Dorcha szigorúan előírta, hogy a toroni határvidéket őrző családoknak, (melyek majd' 
mindegyike az Ő kegyelméből vált nemessé) a többinél is nagyobb részt kell, vállaljanak a 
védelemben. Így hát az Ongrim birtokok és a kereskedőházak által megtermelt jövedelem 
igen tekintélyes része vándorolt a határszakasz állandó őrségének felállítására és 
fenntartására. Az Ongrimok eleinte megpróbálták a határbirtokot önellátóvá tenni:   
fakitermeléssel és fűrészmalmok építésével reméltek a zömében városlakó, állandóan 
építkező tiadlaniaktól némi bevételt szerezni. Ugyan szép forgalmat bonyolít a birtok, de az 
állandó őrség költségeit nem tudta kitermelni. És noha az erődítmény-vonalak mögött húzódó 
terület nem  vált sosem komolyabb támadás áldozatává, a legutóbbi Zászlóháború temérdek 
pénzt elvitt így is. A családon belül szenvedélyes viták dúltak: a harciasabb és nemesebb 
családtagok büszkesége csapott össze a higgadtabb de önzőbb kalmárok véleményével, akik 
állandóan kibúvót kerestek a fájdalmasan drága kötelesség alól. Dűlőre még nem jutottak - 
talán egészen mostanáig. Nem sokkal történetünk kezdete előtt a szomszédos család, az Il-
Andyrrok egy őrjárata betévedt az Ongrim területre. Persze ez nem nagydolog, megesik 
máskor is - ám a birtokon átfutó patakocskában, ahol az őrség megállt kis időre inni és 
felfrissülni, az egyik katona szépen csillogó kőre figyelt fel. Ökölnyi aranyrög volt az. Az 
őrjárat a várható jutalom reményében visszasietett az Il-Andyrr birtokra. Nem kellett 
csalódniuk: az öreg Daldak Il-Andyrr gróf - aki tudott a szomszédos Ongrimok bajairól - az 
aranyrög láttán ravasz cselt eszelt ki. Először is tekintélyes summával és esküvéssel 
belakatolta a katonák száját. Utána pár nappal titokban lovas futárt menesztett Hil Ongrimhoz, 
az Ongrim kereskedőházak vezetőjéhez. Levélben kérte Őt találkozóra, melyre sort is 
kerítettek - legnagyobb titokban - Daldak birtokán. Az öreg Daldak azzal a javaslattal állt elő, 



hogy mivel az Il-Andyrr birtokok szomszédosak a viszonylag kicsiny Ongrim határbirtokkal, 
és megértő az Ongrimok fájó áldozatvállalásával kapcsolatban, egy birtokcserével, (amelyet 
ki tud eszközölni a királynál) no és az Ongrim ház némi anyagi hozzájárulásával mindkét 
nemesi család jól járna. Daldak átvenné a határbirtokot, így erősebbé tenné mind a saját 
mind Tiadlan határőrizetét, cserébe adna egy hasonértékű birtokot az Ongrimok számára 
kedvezőbb területen. Az Ongrim ház ezen felül felajánlana a Dorcha számára száz katona 
kiállítására elég pénzt (mintegy háromszáz arany) és titokban további száz aranyat adna 
Daldak grófnak. Természetesen az öreg róka Daldak nem beszélt a patakról és a benne rejlő 
aranyról (melyet szakemberei alaposan megvizsgáltak, és igen jelentős arnykészlet ottlétét 
sejtik) Hil Ogrim számára viszont nem hangzott rosszul az üzlet: négyszáz arany veszteséget 
két év alatt behozna ha megszabadulna a határbirtoktól. Csakhogy az Ongrim család büszke 
tagjai sosem egyeznének bele egy ilyen cserébe ("elcsereberéljük nemes ősünk hírnevét, 
becsületünket...????"). Ezért egy cselt eszeltek ki: csapnak egy kis ribilliót a birtokon, az 
ellenség ál-támadásával elkergetik a  ott  élő parasztokat, és megrongálják a birtokon fekvő 
falvak közül a legnagyobbat...mely után nyilvánvalóvá válik, hogy a birtok jobb kézben lesz 
az Il-Andyrr háznál. Meg is tette Hil Ogrim a szükséges lépést: felvette a kapcsolatot egy 
helyi rablóbanda fejével, aki vállalta az ügy "kivitelezését"... (és aki éppenséggel Toron titkos 
ügynöke. De ez a toroni szál majd a következő, erősebb karaktereknek készülő 
kalandmodulomban kerül elő, egyenlőre itt még aránylag egyszerűek az események) Azonban 
Hil Ongrim utazásáról és a helybéli rablókkal folytatott disputáiról - egy, a család becsületét 
féltő testőr jóvoltából - értesült az Ongrim család egy fiatal tagja is, a büszke ős nevét és 
nemesi énjét viselő Uwar Ongrim is. Sejtette, hogy nagybátyja valami sűrűt forgat a fejében, 
és azt tudta jól, hogy a birtoktól akar szabadulni valamilyen módon. Kérhette volna a család 
segítségét: de ezzel viszályt szított volna, akár igaza van, akár nincs. Ezért hát maga indult 
útnak hogy kalandozókat felfogadva az ügy végére járjon...  
 
 Innen indul hát a történet a játékosok számára. A fiatal nemes - a lovagi címet nem csak 
nevében hanem gyakorlatban is viselő - Uwar Ongrim személyesen kéri fel a partit, hogy 
legyenek    segítségére. (Nem kell Erionig elutaznia senkinek, bármelyik nagyobb város 
Tiadlan területén alkalmas a találkozóra.) Az első találkozó alkalmával még nem ejt szót a 
családi vitáról, rablók ellen kér segítséget. Felajánl a pari számára fejenként 2 aranyat (semmi 
esetre sem többet!) ha vele tartanak és a következő egy hétben segítségére, lesznek. 
Előlegként legfeljebb 5 ezüstöt és utazólovakat ad számukra, valamint biztosítja szállásukat és 
élelmezésüket a határbirtok területén. Amennyiben a parti rááll az alkura, pár napos 
eseménytelen (ne légy szőrösszívű a partival, kedves KM! :)) utazás után megérkeznek 
Kéktölgyes faluba, a birtok legnagyobb falvába, ahol is Uwar az ígéretéhez híven elszállásolja 
őket a helybéli fogadóban. 
 
 A Falu (lásd a térkép-mellékletet is!) 
 
Vastag cölöpkerítéssel (mintegy három láb [méter] magas) körbesáncolt település, 
megközelítően 150 fős lélekszámmal, és állandó 50 fős őrséggel. (Az Ongrimok teljes 
őrségének létszáma 200 fő, de ebből 150 katona a jó kétnapi járóföldre lévő, a hegyormok 
között fészkelő "Ököl-vár", teljes nevén Velar Ökle Erőd őrségének részét képezi) A katonák 
legalább fele (25 fő) mindig szolgálatban van, és a környéken járőröz. A faluban élők fő 
megélhetési forrása a környékbeli erdőség szívós tölgyfáinak kivágása és az úgynevezett 
fűrésztelepen való feldolgozása (gerendák és jó deszkafélék kerülnek ki innét). Hetenként 
vagy kéthetenként egyszer kereskedők jönnek az ország belső részéből, és az Ongrimokat  
képviselő jegyzők jelenlétében vásárolnak a fából, illetve eladják/csereberélik az általuk 
hozott árukat (főleg élelmet) Nem ritka az olyan kereskedő, aki öt-hat ekhós szekérből álló 



"karavánnal"  érkezik a fa elszállítása végett. A falusiak emellett sertéseket tartanak 
(makkoltatják őket a tölgyesben) és rendszeresen gyűjtögetik az erdő javait. (méz, 
madártojások, gombafélék stb.) Akár virágzó település is lehetne, ha nem hagyna szüntelenül 
árnyékot az állandó fenyegetettség...na és az a sok, katonákra kidobott pénz... 
A faluban élők Hil Ongrim döntése nyomán nem fizetnek adót - csak az egyháznak -, de 
földjük sincs - a telep hasznából részesülnek. A király a határvidéken élőktől szintén nem szed 
adót, de cserébe minden család legalább egy tagjának katonáskodnia kell. Nem rossz tehát az 
itt élők helyzete, viszont együtt kell élniük az örökös veszéllyel.  
  
Főbb épületek: a falu közepén álló, bástyaszerű Torony, a mögötte elhelyezkedő Templom, 
valamint a szintén mellette álló Fogadó. A Fűrésztelep a sáncon kívül található: napközben 
több tucatnyi ember dolgozik itt. Két nagy épületéből a nagyobbik maga a fűrészüzem, egy 
ötletes kahrei gépezettel, melyet fával fűtenek. A kisebbik épületben gyalulják kívánt formára 
a már kész deszkákat. A telep területén kisebb-nagyobb halmokban gerendák, farönkök, lécek 
(eső idején viaszos vászonnal fedik le őket)  
 
 A Fogadó (és Ivó) (lásd külön térkép) 
 
Egyszerű, kétszintes fogadó, (istállóval a háta mögött) melyet leginkább - kocsmaként - a 
helybéliek látogatnak. Az emeleten lévő szállásokat az idelátogató kereskedők veszik 
igénybe. A fogadós állandóan kesereg a sovány forgalom miatt, ennek ellenére (vagy épp 
ezért) örömmel látja a parti tagjait (költségeiket Uwar állja) Egyszerű, de kiadós ételek és 
italok szerepelnek a kínálatban (predoci bort és dzsad fűszereket ne keressen senki itt) 
Belépve az ivó fogad minket, szemben a pult, mögötte a fogadós. A pult mellől külön 
helyiség nyílik: a konyha. A fogadósné birodalma, igen jól süt-főz az asszonyság. 
A konyhából lépcső vezet a pincébe: itt raktározzák az élelmet és az italféléket (két hordóban 
bor, egy hordóban sör, a sarokban zsákok, bennük liszt és száraz élelem, a falon, polcokon 
Egyszerű fűszerek, a mennyezetről lelógva kampókon sózott húsfélék, sonka stb.). A pult 
másik végén nyikorgó lépcső visz fel az emeletre. Itt találjuk a szállásokat. Rendezett és tiszta 
szobák, két cselédlány egymást váltva tart rendet. A "nívósabb" szobákban külön fürdőzésre 
alkalmas dézsafélék (ilyenkor az istálló legényei hordják fel a vizet), íróasztal és fiókos 
szekrények találhatók (a vetett ágyakon és az egyszerű asztalon kívül) Minden vendégnek 
saját  jól zárható ládája van (zárnyitás -5%, feltörni elég zajos) Itt találjuk a fogadós és a    
fogadósné szobáját, szemben a cselédlányok szobájával (akiknek bizony a vendégek 
kiszolgálása még éjjel is feladat) Az istállóban (vagy néha otthon) alszanak a legények, a 
fogadósék nagyon ügyelnek a rendre. 
 
 A Torony (lásd külön térkép) 
 
Központi épület, a szó minden értelmében. Az Ogrimok őrségének központi kaszárnyája, de 
helyt ad az írnokok szállásának és dolgozószobáinak is. Az épület egyben fogda és az 
idelátogató rangosabb nemesek vendéghelyisége - igazán sokrétű feladatot lát el. Belépve tág 
előtér fogad, a szemben lévő sarokban lépcsősor visz le a pincébe. Mögötte elfüggönyözve a 
konyha található - itt főzik/sütik a katonák eleségét. Innét, a konyhából egy külön lejárat 
nyílik az éléstárba, ahol egy külön kút is található, szükség esetén saját belső forrásként 
biztosít vizet a Torony lakói számára. Az éléstár felszerelése, készletei majd mindenben 
megegyeznek a fogadóbéli éléstárral (természetesen a készletek nagyobbak: akár az egész falu 
is kihúzhatja belőle öt-hat napig) Fontos kivétel: szeszesital NINCS! A földszinten található 
még a Főterem (lovagteremnek hívni azért erős túlzás lenne) ahol a katonák napjában 
háromszor étkeznek, de itt hirdetik ki a fontos közleményeket is. Hatalmas asztal uralja a 



termet, mely köré akár harminc-negyven ember is odaférhet. A sarokban impozáns lépcsősor 
vezet a felső szintekre. (a szintek elég magasak). Az első szinten találjuk a kapitány szobáját. 
Aránylag egyszerű helyiség, benne lelakatolt vasláda - a katonák zsoldjával, és egyéb pl. 
jutalmazásra kiosztható pénzzel. Összesen 1k10+20 aranypénz, 3k10+50 ezüst és több száz 
rézpénz található benne. A kapitány vigyáz rá, felnyitása igen nehéz (kahrei zár) 
intelligenciapróba -2 vel és utána - ha sikeres volt a próba - zárnyitás -35% al... Feltörni csak 
elméletben lehet, mert azt biztosan észreveszik... itt található a Torony mágikus üzenet-
továbbító kristálygömbje is: a gömböt a rajta lévő rúnák megérintésével az Ököl-erőd 
kristálygömbjére lehet hangolni, és a rezgésekkel üzenetet váltani.  Az írnokok szobája két 
részre osztott helyiség: elöl a dolgozószoba, hátul a pihenőrész. Szépen megmunkált, 
tölgyfából készült álfal osztja kétfelé a szobát. Itt már a padlón szőnyeg is található, az 
ágyakon hímzett terítők és huzatok, finom bútorzat, íróasztal... és hasonló vasláda, mint a 
kapitánynál. Ebben található a birtok bevételéből (fűrésztelep) származó, és a fenntartáshoz 
(élelemvásárlás, javítások stb.) szükséges pénz. A csekély számú személyzet (hat fő) szintén 
innen kapja fizetését. A ládában hasonló (vagy valamivel kevesebb) mennyiségű pénz 
található mint a kapitány ládájában. Bár nem valószínű - sőt kizárható - hogy a parti 
hozzáférne bármelyikhez is. A harmadik helyiség a nemesi vendégszoba, ahol az Ongrim ház 
idevetődő tagjai vagy az erre járó nemesek kapnak szállást. Három hálófülkére osztott terem, 
igazán szép berendezéssel (baldachinos ágyak, csipkefüggöny, a többi teremtől eltérően 
márványból faragott  kandalló, finom járólap, fürdőhelyiség stb.) A második szint teljes 
egészében a katonáké: ötven fő számára létrehozott barakk, a termekben emeletes ágyak, és 
katonás rend. Szükség esetén további ötven fő elhelyezhető, de akkor már nagyon szűkös a 
hely. A szinten a katonák tartanak rendet, ők takarítanak stb. A harmadik szint (térképen nem 
jelölve) a megfigyelő állás: a Torony bástyafokkal csipkézett teteje. Kb. 20 lábnyira 
magasodó őrposzt, ahol két katona állandó szolgálatban van. (A lenti bejáratnál szintén 
őrködik nappal egy, éjjel két strázsa).  Visszatérve a lenti előtérbe: A pincébe vezető lépcsőn 
lejutva hatalmas kerekasztal fogad minket, ahol a katonák szokták kártyával vagy kockával 
elütni az időt. Itt találhatóak a tömlöcök (jelenleg üresek, ritka a rendbontás, és "békeidő" 
lévén hadifoglyok, sincsenek) és a mosakodó a katonák számára (a vizet a szomszédos kútból 
vezeti ide egy csőrendszer). Itt találjuk a fegyvertárat: hosszúkardok, állítható bőrvértek, 
csizma, nadrág, sisakok mintegy ötven fő számára (a szolgálatban lévő ötven katona 
felszerelése KÜLÖN kezelendő, ettől független!) továbbá kéttucatnyi lándzsa és kopja, 
ugyanennyi rövidíj (egyenként negyven nyílvesszővel) pár darab láncing (javaslom, hogy 
csak a Harcos Főkasztúak viselhessék) és néhány különleges fegyver. Uwar engedélyezi a 
karaktereknek, hogy kölcsönvehessenek innét felszerelést (a sikeres küldetés után meg is 
tarthatják azokat) Természetesen rúnapáncélok, Slan kardok, mágikus jószágok nincsenek! 
 Egy emelővel elmozdítható kőlap alatt van a torony rúnaterme: apró helyiség, alig egy méter      
magas, alapkövében két méter átmérőjű rúnakör. Védelmet nyújt elemi tűz és elemi erő ellen 
 (-10E) szimpatikus mágia és teleportálás ellen, és speciálisan a toroni boszorkánymesterek 
 villámmágiája és átok/rontás varázslatai ellen (mind -15E) 
 
 A Templom (lásd külön térkép) 
 
Kéktölgyes lakói ájtatos népek: szükségük is van az isteni pártfogásra. Az egyszerűbb 
emberek közül az erdőjárók Villét (Arelt), a munkájukból és kereskedelemből élők leginkább 
Dreinát, az elöljárók Velart (Kyelt) tisztelik. A katonák szintén Villé hívei. A templom papja   
(elöljárónak is hívhatnánk, de csak egymaga van :)) egy "próbaidős" ifjú Dreina-pap. Ő látja 
el a hívek lelki szolgálatát, gyógyítja a kisebb sebeket, nyavalyákat... természetesen a 
Villének és Velarnak szóló áldozatokat is Ő mutatja be, temetések idején pedig Dartonhoz is 



fohászkodik. A templom maga egy szépen megépített, terméskövekből magasodó, négyszög 
alapú épület, oldalán a helybéliek által csak "paplak"-nak hívott mellékkel. A főterében a 
gyülekezet (kétszáz ember) zsúfolásig megtölti a termet (az oltár emelvényét nem érintve 
természetesen) A padokban úgy hatvan-hetven lélek fér el (ritka alkalom, ha többen vannak, 
csak nagy ünnepek alkalmával telik meg teljesen a templom) Világi események színhelye is: a 
fontos közleményeket a falubéliek számára a pap (az ifjú Marden atya) itt hirdeti ki. A 
templom legfőbb éke rögtön szembe ötlik a belépő számára: a háttérben álló keskeny, 
hosszúkás, csúcsívben összefutó ablakokból hullik fény a gránitemelvényen álló alabástrom 
oltárra. A paplak szerényebb látványt nyújt: a sekrestye (értékes kegytárgyaival), Marden atya 
háló- és dolgozószobája (kicsiny könyv és tekercstárral) és egy mosdó, a paplak külön 
bejáratával szemben. 
 
  
Ez hát Kéktölgyes. Kalandozóink ide érkeztekor a Toronyban éppen nagy a készülődés: a 
kapitány vezetésével egy húszfős, rendkívüli különítmény készül a környékbeli rablók 
üldözésére. Uwar kérdésére a kapitány elmondja: mintegy tucatnyi fegyverest láttak jó félnap 
járóföldre innét, közel Il-Andyrr gróf birtokaihoz. Máris útnak indulnak: még naplemente 
előtt odaérhetnek (a hegyoldal-béli erdei ösvények lóval NEM járhatók!) Uwar elbocsátja a 
kapitányt embereivel. A Toronyban harminc fős őrség marad. 
 
Még aznap késő délután a Torony tíznagya (a kapitány fia) pszi üzenetet kap apjától: a 
kiküldött őrjáratot egy verembe csalták. Nincsen komoly sérült, de nem tudnak kikecmeregni 
a helyükről (egy barlang rézsútos szájába csúsztak) Uwar a közelgő este miatt már nem indul 
útnak, ám megdöbbentő felfedezést tesz: valaki megrongálta a Torony mágikus üzenet-vivő 
kristálygömbjét. Nem tudnak szólni az Ököl-erőd katonáihoz... Általános riadót rendel el: a 
cölöpsánc bejáratát elreteszelik, megduplázza az őrséget. Nehéz éjszaka jön... 
 
 
 ...Ám eseménytelenül múlik el. Kora reggel azonban újabb kellemetlenség történik: a 
katonák közül, akik tegnap este gombás sült húst vacsoráztak, tizenhat főn furcsa rosszullét 
vesz erőt. Mérgesgomba. A személyzet tagjai közül egy legény eltűnt (hajnalban átvetette 
magát a sáncon és elinalt) Szerencsére a gomba nem halálos, de teljesen harcképtelen, 
reszkető és ágyat nyomó beteggé teszi a katonákat. Morden atya gyógyereje túl kevés: nem 
képes a mérget kipurgálni az emberekből. Hetekig is eltart, mire felépülnek.... A fogadóban 
megszálló karakterek természetesen a fogadósné ételét ették, így semmi bajuk. Tizennégy 
embere maradt Uwarnak. A partit kéri fel hát, hogy segítsen megkeresni a kapitányt és 
embereit. A pszi-üzenetből kiderült az is, hogy nincsenek túl messze: egy rövidebb úton két, 
két és fél óra alatt is beérhetik a pórul járt őrséget. Melléjük adja az egyik megbízható helybéli 
favágót, hogy elkísérje őket.  
 
Útközben éri őket az első támadás: a rablók azt hiszik, egyszerű parasztok jöttek az őrségnek     
segíteni. Öt-hat rabló próbálja elkergetni a partit. (értékeik lejjebb) 
 
Amint elérik a barlang száját, ismét szembekerülnek ellenfelekkel: ork portyázók állnak a      
barlang nyílásánál. Felettébb furcsa. Meglepettnek látszanak, nem számítottak a partira. A  
szél szerencsére a kalandozók felé fújt, így nem érezhették Őket. De nincs idő gondolkodni, 
harc kezdődik (a toroni ügynök "emberei" az orkok, róluk még Hil Ongrim sem tud semmit. 
A következő modulban majd fény derül jelenlétük okára) Értékeik és harcmodoruk lejjebb. 
 



Ha elkergetik a portyázókat, kötelek segítségével kiemelhetik a bennrekedt embereket (húsz 
fő) akik szerencsére harcképesek, sérüléseiket a kalandozók elláthatják (feltehetően eleve így    
érkeztek ide, az üzenet alapján) Igen jól jöhet egy gyógyító pap a kalandozók között! 
 
 
Visszatérve a faluba meglepő kép fogadja a karaktereket: harc dúl a sáncon!!! Uwar emberei 
és jó két tucat fegyvert markoló helybéli tusázik vagy ötven emberrel. A fűrészüzemre épp 
most vetnek csóvát, tehát a harc nemrég vehette kezdetét. Túl sok a támadó ahhoz, hogy erdei 
rablók legyenek. Érdekes megfigyelni, hogy a harc inkább csak ímmel-ámmal folyik. a 
támadók nem okoznak komolyabb sérüléseket, inkább védekeznek vagy kitérnek a 
komolyabb csapások (pl. Uwar kardja) elől.  A parti és az őrség megérkeztével a rablók 
harapófogóba szorulnak: nagy részük kereket old, páran, akiknek, muszáj harcolnia, 
védekezik egy ideig, de leteszi a fegyvert. (Mintegy tucatnyi ember) Őket a tömlöcbe vetik, és 
kihallgatás során elmondják: összeszedték őket a környező vidékekről (Il-Andyrr birtokok!) 
és fejenként három ezüstöt kaptak, ha hajlandóak voltak részt venni a buliban. A lelkükre 
kötötték, hogy emberekben komolyabb kárt ne tegyenek, ám rongáljanak amit csak tudnak. 
Uwar számára kikristályosodik a kép. Bizonyítéka ugyan nincs, de már biztos abban hogy 
bácsikája keverte az egész kalamajkát. Tudja jól, hogy még nincs vége a harcnak: ha Il-
Andyrr keze is benne van a dologban, megpróbálkoznak legalább még egy támadással. 
 
Éjszaka fáradt kalandozóink pihenni térnek a fogadóban. Alig csukják azonban magukra az 
ajtót, a fogadóba váratlan vendégek érkeznek (a harcok miatt az ivó átmenetileg zárva) Az 
istálló felől (ahol most szintén nincsenek ott a legények) az ablakokon át másznak be a 
földszintre.  Heten vannak, és gonoszok. Felosonnak a lépcsőn (ami persze most lehet hogy 
nem is nyikorog) leütik a fogadósékat és a cselédséget, majd az ajtók elé osonva egyszerre 
törnek rá a bennlévő kalandozókra. Hogy mi történik, az abszolút a kalandozókon múlik. A 
támadók Il-Andyrr gróf veterán, "sokoldalú" katonái (NEM fejvadászok) akik a kalandozók 
előtt, mint toroni fejvadászok szerepelnek (öltözet, jelek - ha van a kalandozók között 
fejvadász, rájöhet a csalásra azonnal) Feladatuk hogy komolyabb sérülés nélkül ejtsék 
fogságba a kalandozókat, és másnap reggelig tartsák is fogságban őket.  
 
 A játék legfontosabb része következik: ha a kalandozók megadják magukat, felsülnek a 
"toroni ellenség" elleni harcban, és Uwar szintúgy... FONTOS hogy álljanak ellen! KM, ha 
harcra kerül sor, először ijessz rá a karakterekre (a rettegett toroni fejvadászok...némi 
furcsaság azonban körüllengi az egész helyzetet...) ám ha karaktereink hátsójában van egy 
csepp vér, alakítsd a javukra a küzdelmet! Ebben az esetben Ők fogják el a támadó csapat 
legalább egy tagját. Ha így történik, Uwar kezébe kulcsfontosságú tanú(k) kerül(nek)! Lényeg 
az, hogy a játékosok rájöhetnek a csalásra (pl. a támadók erv nyelven szitkozódnak, Ville-
Arel nevével ajkukon támadnak...) 
 
Reggel a színjáték befejezése következik: Il-Andyrr gróf jó ötven fegyverese élén bemasíroz 
Kéktölgyesre. "Megmenteni" jött a falut. Ha a karakterek fogságba estek, őket is 
"kiszabadítja" Uwar megtörve mond köszönetet neki, és tudja jól: bácsikája győzött. 
 
Ám ha nem így történik, Ő hozza nehéz helyzetbe a grófot. Köszönetet mond a hiábavaló    
erőfeszítésért és megjegyzést tesz a tegnap esti támadók kilétére. Majd büszkén elújságolja a 
grófnak, hogy az Ongrimoknál jobb gazdája nem is lehetne Kéktölgyesnek. 
 
    
  



Ám Kéktölgyes rossz napjai még csak ezután következnek... de ez egy másik történet lesz... 
 
 Fontosabb NJK-k értékei: 
  
 Uwar Ongrim   
 2. TSZ-ű lovag 
 Jellem: Rend, Élet 
 Vallás: Villé (Arel-hit) 
 
 E:  19 
 Gy: 15 
 Ügy:17 
 Áll:17 
 Eg: 16 
 Sz: 13 
 Int:15 
 Ak: 14 
 Asz:14  
   
 Ké: 20 + fegyver      Ép: 12 
 Té: 50 + fegyver      Fp: 26 
 Vé: 90 + fegyver 
 Cé: - 
  
 Pszi-pont: 7 (Pyarroni metódus, Af) 
  
  
Fiatal, huszonöt év körüli nemes, a parti megbízója. Igazi gáncstalan, nemeslelkű lovag. 
Lovagkardot használ és általában közepes pajzsot (+35 VÉ). Láncinget hord, de veszély 
esetén magára ölti abbitacél mellvértjét. Minden képzettsége megfelel egy 2. TSZ-ű 
lovagénak Idézetek: "Harcra fel emberek!", "Kardom és pajzsom nékem a becsület és 
igazság"  
 
 
 
 Morden atya 
 2. TSZ-ű Dreina pap 
 Jellem: Rend (erős Élet tendenciával) 
 Vallás: Dreina 
 
 E:  11 
 Gy: 12 
 Ügy:12 
 Áll:13 
 Eg: 12 
 Sz: 16 
 Int:15 
 Ak: 15 
 Asz:17 
 



 Ké: 10 + fegyver      Ép: 8 
 Té: 26 + fegyver      Fp: 17 
 Vé: 80 + fegyver 
 Cé: 5  + fegyver 
 
 Pszi-pont: 9 (Pyarroni metódus, Mf) 
 Mana-pont: 17 
 Szférák: Élet, Halál  
  
  
A falu ifjú, húszas éveinek elején járó, mosolygós és szelíd papja. Igen népszerű a falusiak 
körében. Harcban láncinget ölt és hosszúkardot ragad. Minden képzettsége megegyezik egy 
2.TSZ-ű  Dreina-papéval. Idézetek: "Az Úrnő áldjon meg", "Csak egyszerű szolgája vagyok 
az isteneknek, hálát Nékik adjatok" 
 
  
 
 Az Ongrim ház őrségének kapitánya 
 
 Ké: 14 + fegyver      Ép: 10 
 Té: 35 + fegyver      Fp: 21 
 Vé: 88 + fegyver 
 Cé: 14 + fegyver 
 
 
 Tapasztalt veterán, szigorú vezére az őrségnek. Ért a hosszúkard, tőr, rövidíj és lándzsa 
 forgatásához (Af) Járatos még a Hadvezetésben (Af) és Pajzshasználatban (Af) Láncinget 
 hord, rajta kapitányi rangját jelző Ongrim-címeres általvetővel.  
 
 
 A Ongrim ház katonái (zárójelben a négy tíznagy értékei) 
 
 Ké:  8 (10) + fegyver     Ép:  6 ( 8) 
 Té: 18 (25) + fegyver     Fp: 10 (15) 
 Vé: 70 (75) + fegyver 
 Cé:  5 (10) + fegyver 
 
  
Tiadlan különböző részeiről (de sokan a környékbeli birtokokról) toborzott férfiak. Bőrvértet, 
rajta címeres általvetőt hordanak (tíznagyok láncinget) Hosszúkardot és rövidíjat használnak. 
Páran értenek a lándzsavíváshoz is. (tíznagyok a Pajzshasználat és Hadvezetés alapfokához is 
konyítanak) 
 
 
 Fegyverforgató helybéliek (változó értékek) 
 
 Ké:   2-8 + fegyver     Ép: 4-6 
 Té: 12-18 + fegyver     Fp: 6-10 
 Vé: 55-70 + fegyver 
 Cé:   0-5 + fegyver 



 
Egykor katonáskodó parasztemberek, akik fegyvert ragadnak szükség esetén (a Torony   
fegyvertárából) 
 
 
 Ork portyázók (zárójelben vezérük) 
  
 Öten vannak 
 
 Ké:  8 (15) + fegyver    Ép: 10 (15) 
 Té: 20 (35) + fegyver    Fp: 20 (30) 
 Vé: 73 (85) + fegyver 
 Cé: - 
 
Ugoni harcosok (igazi ork harcos csupán a vezérük, a többiek csak törzstagok) Szívós, nem 
gyáva népség. Azonban ha vezérük elesik vagy földre roskad (súlyos seb, Fp nullára esik) 
elmenekülnek Kicsikarni belőlük SEMMIT sem lehet, inkább meghalnak. Harcmodoruk 
zavaró lehet a karakterek számára: fel-alá rohangálva az erdő fái és bokrai között  támadnak 
(+10 Té +5 Vé) Fegyvereik amilyen ormótlanok, annyira súlyos sebeket osztanak. Pár 
 példa: 
 
 Grumm vérontója 
 Ormótlan kard, recés pengével és feltűnően széles, tenyérnyi heggyel. 
 
 Ké: 2  Té: 17  Vé: 9   Sebzés: 2k10 
 
 
 Felnyársallak 
 Rövid, a karó és lándzsa keverékére emlékeztető jószág. 
 
 Ké: 8  Té: 16  Vé: 5   Sebzés: 1k10+2 
 
 Csak orkok kezében adnak ilyen kedvező harcértéket. 
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