
 

 

 
 

A tűz fogságában 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Cantina M.A.G.U.S. versenysorozat 

I. fejezet 
Kalandmodul 1-3. Tapasztalati szintű karaktereknek 

 
 
Helyszín: Vinisila síkság, a Vörös út mentén, Kalaril falu 
 
JK-k száma: 2-6 fő 
 
Modul ideje: Psz. 3658. Adron negyedik, „Feloldozás” hava 
 
Író: Szabó Péter 

 
  



MAGUS                                                              A tűz fogságában - Kalandmodul                                             Kalandozok.hu 

2 
 

Kezdőszituáció  
P.sz. 3658-ban az év száraz időszakában  
(Adron Kvartja – Feloldozás hava) 
 
Hazdalon nagyvárosából tartanak délnek Erion 

felé, nagyjából félúton vannak Hazdalon és 
következő nagyobb város, Arshur között. Céljuk 
lehet a Godorai-tenger partján fekvő egyik 
kikötőváros, Sattil vagy Abseron is. 

Fontos, hogy miként vetődtek a nagyvárosba, 
lehetőségek: átutazóban karavánt kísérve, 
elintéznivalójuk van az úton (üzenetet visznek, 
tárgyat kell átadniuk, kísérnek valami fontos 
személyt), csábítja őket Erion hírneve, be kell 
teljesíteniük egy bosszút Abseronban, családi 
tragédia hírére keltek útra Sattilba 

Ha csak Erion a cél, akkor Ifinben nem volt 
pénzük térkapura és annyira nem sürgős az ügyük, 
tehát belefér pár hónap vándorút, amin némi pénzt is 
kereshetnek 

Délvidékről származó csapatnál az előző 
kalandjuk Északra szólította őket 

1. kaland: A Tűz fogságában 
A Hazdalonból délnek tartó csapatot egy 

hirtelen támadt intenzív bozóttűz és az attól 
menekülő megvadult patások tömege űzi be egy 
félreeső, elzárt, erdős völgybe. Fontos, hogy a 
kalandozók ne érezzék az egyértelmű kényszer, így 
több jelenet is legyen: küzdelem a megvadult 
vadállatokkal, olyan növény felfedezése, ami akkor 
ad mérgező kipárolgást, ha elkezd égni, az egyiküket 
váratlanul érje egy fúvócsöves találat különleges 
méreggel, találják meg a fára szorult néma kisfiút, 
akit pár vad szorongat. A fúvócsöves támadó a 
Mozgató egyik besurranó lénye, akinek vissza kell 
szereznie a mágikus karkötőt, ami a gazdájáé volt. 
Kapóra jönnek neki a kalandozók, akiket a falu felé 
terel, hátha keltenek olyan felfordulást, ami az 
előnyére tud fordítani. 

 
A kisfiú mutat nekik utat a védett falucskához. 

A falubeliek elhúzódnak tőlük, idegen nyelven 
beszélnek (egy tudósnak feltűnhet, hogy több nyelv 
összegyúrása), és pillanatok alatt előkerülnek a falu 
vezetői. Ők beszélik a közös nyelvet (az igazi pyart) 

és szívélyesen ellátják a kalandozókat egy 
félreeső házban biztosítva nekik szállást. 

Háttér 
Bő 40 éve 5 kalandozó járta együtt Ynev 

földjét és sikert sikerre halmoztak, tetteik 
hírnevet szereztek nekik (a későbbi 
kalandokban hallhatnak róluk legendákat), 
felszereléseik legendássá váltak kezükben. 
Viszont sikerült többször keresztbe tenniük a 
Kobráknak, akik kíméletlen hajtóvadászatot 
indítottak ellenük. Amikor már sehova nem 
fordulhattak és nevük teljesen befeketedett, sőt 
egyiküket egy láncbarát varázshasználóhoz 
elorzott karkötő átka (Rémálmok, Víziók) 
kísérte, akkor a XIII. Zászlóháború (P.sz. 3616) 
káoszában úgy döntöttek elvonulnak a világ és 
üldözőik szeme elől. Viszont vágytak egy 
általuk irányított területre, ahol saját népük az ő 
szabályaik szerint él. Ezért mind párt vettek 
maguk mellé és több nagyváros mocskából 
emeltek ki tengődő árva gyermekeket (kb. 30-
at). Mindegyikük egy ládába zárta korábbi 
életét és mítoszt fabrikáltak a kialakuló falu, 
Kalaril („Szép Világ”) köré, mely így őrizte 
meg azóta is létezése titkát. Az ötös volt papja 
még egy új nyelvet is alkotott 
kiválasztottjaiknak.  

 
Sajnos a társuk állapota súlyos, úgyhogy 

akár egy hét is beletelik, mire újra „ütőképes” 
lesz. Ez idő alatt feltűnik, hogy valami nincs 
rendjén, a falusiak mint a leprástól, úgy tartják 
a távolságot, ha a játékosok mégis 
próbálkoznának, úgy szinte a semmiből 
előkerül az egyik vezető és nyájasan eltereli a 
szót. Sok a tilalom és az erdőn túli világ bűnös 
helyként van aposztrofálva. 

 
A kisfiú eltűnt, de egy kislány, aki 

szerelmes belé igyekszik felvenni a csapattal 
titkos úton a kapcsolatot, hogy a fiút elzárták és 
jól meg is verték. Ha kiszabadítják elmutogatja, 
hogy az ő apja elhagyta a falut és végzett vele a 
kinti világ. Ha valahogy mégis meggyőznek 
idősebb falusiakat, hogy kommunikáljanak 
velük, akkor kiderülhet, hogy némelyikük 
emlékszik még homályosan városi 
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nyomorúságos életére és, hogy kiemelték 
onnan hősi kezek. 

 
A faluban egyébként arányaiban sok a 

retardált és testi fogyatékos, de csak a 
fiatalabbak között. A falu határait az erdő 
adja és színes fa oszlopok jelölik, de van jó 
pár őrtorony is kolopokkal ellátva. Ezekben 
rendszeres szolgálatot teljesítenek a falu 
fiatalemberei, színes csuklyás köpennyel 
megkülönböztetve ez időre. A határ egyik 
részén van egy nagy lapos kő, amin 
vérnyomok is vannak (ide hordják az 
áldozatot az erdő urainak, itt ölik le 
legszebb háziállataikat). Az erdőbe nem lép 
senki, nem vadásznak, nem termelik ki az 
erdőt. A falu területén vannak 
veteményesek, gyümölcsösök, gyógy- és 
fűszernövénykert, tartanak állatokat, sőt van 
egy belső erdőjük, amiből a fát nyerik 
(építkezéshez, tűzifának főzéshez) és ahova 
az új csemetéket ültetik. Van halastó, amit a 
hegyekből táplál forrás. Az éghajlat miatt 
nincs a házakban fűtőkemence, sőt a 
falunak egy központi helyén állnak a 
sütésre, főzésre használatos kemencék, ahol 
közösen készítik ételeiket. A házak 
tapasztóanyaga a vályog, amit szintén közös 
munkával a vályoggödrökből nyernek. A 
falu otthont ad egy mindig csendes olajfa 
ligetnek, ami még a bölcs szervező által 
hozott csemetékből való (utal arra, hogy 
valaha Dreina papja volt). Szabályozott a 
viselet mind a ruházat mind a haj terén 
nemekre, generációkra lebontva. Vannak 
tilalmas színek és nincs kifejezett 
istenségük, akihez fohászt intéznének. 
Vannak a munkához kötött ünnepeik és 
házasságot is nagyon komolyan veszik. 

 
A kalandozók érkezésével kezdi meg 

a Mozgató besurranója is módszeresen 
átkutatni a települést a karkötő után. 
Elsősorban esténként, de egy-egy félreeső 
házat vagy területet akár nappal is. 
Tevékenységének nyomai: felforgatott 
szobák, eltűnt baromfik, gyenge halfogás 
(ugyanis a nappalt a tó fenekén tölti), 
esetleg megsérült és méregtől szenvedő 

falusiak. A nép és persze a vetők is hamar a 
kalandozókat teszik felelőssé a történtekért. 

 
Amikor a társaság már túl kíváncsi, akkor 

jönnek az első vészjósló jelek (a besurranó lény 
tetteiből is azokat kovácsolnak a vezetők). Ezekről a 
falu bölcs vezetői adnak felvilágosítást a népnek, 
akik megrettennek és a munkán kívül bezárkóznak. 
Lassan kiderül, hogy a falu környékét bizonyos 
félelmetes lények uralják. A frászt hozzák a 
kalandozókra mind átváltozott alakjukban, mind a 
vén bárd ügyes illúzióival, akik ha nem nyugodnak 
le és tovább feszegetik a dolgokat, egyre merészebb 
lépésekre kényszerítik a falu vezetőit, akik a 
háttérben maguk tartják fenn a lények mítoszát, 
egyfajta önvédelmi mechanizmusként. 
Igyekezetükben hamar eljuthatnak odáig, hogy a 
csapatot el akarják tenni láb alól. Régi kalandozó 
reflexeikre támaszkodva egyenként fogják 
levadászni a karaktereket. 

 
Idővel akár a Mozgató tolvajlényével is 

összetűzésbe kerülhetnek, de az is előfordulhat, 
hogy a halastó ideiglenes lakója segíti a 
kalandozókat a vezetők ellenében, hisz minél 
nagyobb a felfordulás, neki annál nagyobb esélye 
van megtalálni a karkötőt, és mellékesen a vezetők 
halála is elégedettséggel töltené el a gazdát. 

 
 Persze eleinte nem kérik a parti segítségét, 

hogy végezzenek a legyőzhetetlen istenként tisztelt 
lényeket, de adhatnak kisebb megbízásokat, amitől 
azt remélik, hogy otthagyja egy-egy kalandozó a 
fogát. Lehet ez egy mérgezett hely, ahonnan valami 
növényt kell hozni, vagy egy kénbűzös barlang, 
amibe megfulladhatnak, esetleg konkrét csapdába is 
vezethetik őket vagy valami vadállatok területére, de 
maga az erdő (a nardaeli tulajdonságokkal bíró 
elfnek hála) is furcsán viselkedik. 

 
A vezetők számításait nemcsak a vissza-

visszatérő kalandozók (akik egyre több gyanús 
nyomot találnak) húzzák keresztül, hanem a falusiak 
közti váratlan tragédia, amikor az egyik fogyatékos 
féltékenységből halálosan megsebez valakit. Viszont 
nincs olyan gyógyfű a faluban, ami meggyógyítaná, 
egyik kalandozó emlékszik, hogy Hazdalon 
városában volt, így zúgolódás támad. A vezetők 
merésszé válnak és álcáikban, félelmetes lényként 
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riogatják a falusiakat, csak nem számolnak a tettre 
kész kalandozókkal. 

 
 
A végén az egyik játékos megöli az egyik 

„lényt”, akiről a visszaváltozás után kiderül, hogy az 
egyik vezető. A többi vezető leleplezni magát és a 
parti elé tárják a lassan két emberöltőnyi történetet. 
A dolgok nyitja négy gyűrű, aminek segítségével 
részben állati vonásokkal ruházhatják fel magukat. 
Felajánlják a kalandozóknak, hogy éljenek a 
faluban. A döntés a kalandozóké! 

 
• Ha megértik, megbocsátanak és megegyeznek a 

falu vezetőivel, akkor azok ellátják és 
visszakísérik őket a főútra, hogy folytassák 
útjukat délnek. Nem kizárt, hogy egy-egy 
falusival olyan jó viszonyba kerülnek, hogy azok 
is velük tartanak. 

• Ha nem értik meg a helyzetet és 
bosszúszomjasan mészárlást rendeznek és 
otthagyják magukra a falusiakat, akkor 
bolyonganiuk kell az erdőben és egy arshuri 
rabszolgavadász különítménybe fognak belefutni 
megviselt állapotukban. 

A mágikus karkötőnek sok sorsa lehet 

 Pozitív tulajdonságai miatt (lásd függelék) 
használhatja az egyik vezető a csapat ellen , vállalva 
a gyötrő víziókat, de simán megléphet vele az 
enyveskezű kreatúra (mondjuk, a végső csatában 
lerángatja valakiről), avagy ha megölik így is 
hozzájuk kerülhet. A lényeg, hogy kerüljön ki 
valahogy a faluból. 

A karkötő az átkot rámondó láncbarát 
varázshasználóé volt, akit a vezetők hitük szerint 
fegyvermester társával együtt rég megöltek. A 
vezetők alapvetően el akarták zárni a világtól, így 
önként biztos nem adják, kivéve ha kifejezetten 
rosszat akarnak tenni a partival.  

 
FONTOS! Teljesen agresszív kalandozó 

csapat esetében, akik a kezdettől fogva 
fenyegetőznek és erőszakoskodnak, ott számolniuk 
kell a lakosok haragjával is, úgyhogy nagy 
valószínűséggel vagy elhaláloznak már a faluban 
vagy az erdőben végeznek velük a visszavonult 
kalandorok és közvetlen csatlósaik. 

A falu vezetői: 

Harcos  

Erder Lu'rewin, a „Bivaly” (férfi): a 
gyakorlati munkák irányítója, az erőnlétért és 
edzettségért felel, ő képzi ki a falu szélén 
őrszolgálatot teljesítőket, botos harc és bola-
dobás. 

Bölcs 

Armak Ralon, a „Gyümőcs” (férfi): 
hitehagyott Dreina pap, aki a sajátos nyelv 
megalkotója és a falu gazdaságának szervezője, 
az ehhez szükséges ismeretekre okít olajfa 
ligetében. 

Alkotó 

Sayala Nan Tervik (nő): a különböző 
szakmák tanítója, ő az aki a gyógyfüvek 
tudományához is ért. 

Mesemondó 

Galrazo Eravik (férfi): hangszerét 
vesztett bárd, aki a hagyományok életben 
tartója, az események szervezője és 
lebonyolítója, sőt a dalok és táncok okítója. 

Az erdő lelke 

Lirroin (nő): a csapat elf erdőkerülője 
volt, de mára szinte teljesen eggyé vált a falut 
körülölelő szavannai erdővel, társaival ritkán 
érintkezik, de céljaikban segíti őket, 10 fás 
Nardaelként tudom elképzeli, amely még 
korlátozottabb varázshatalommal rendelkezik 
csak. 

 
A négy gyűrű hatalma által felvehető 

alakok: 
Sakál-ember, Oroszlán-ember, Krokodil-

ember, Nganga-ember 
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A faluban lévő generációk 
- Elsők (a vezetők és párjaik): 60 év 

felett – Apák és Anyák: 30-35 év – Unokák: 
15-20 év – Dédunokák: 1-5 év 

- Kiválasztottak: 45-50 év – Fiak és 
Leányok: 30-35 év – Ifjak: 15-20 év – 
Aprók: 1-5 év 

A Mozgató besurranó lénye  
- nagy fekete szemei világtalanok 

mivel hanghullámokkal tájékozódik, ezért 
az éles fény nem zavarja meg csak a 
harsány lármában „vakul el”. Gyors, 
mozgékony kisméretű lény, melynek kéz és 
lábujjai meghosszabbodtak és végükön 
hegyes karmok nőnek. Testszőrzete nincs, 
viszont a hátán a gerinc mellett 
méregmirigyek vannak. Fülét 
legyezőszerűen ki tudja nyitni és a szélén 
kis csonttüskék vannak. Koponyáján a 
szemöldökéből három csontkinövés fut a 
tarkójáig, szája kicsi, de tűhegyes fogakkal 
teli. Orra lapos, de széles, nagy 
orrlyukakkal és a nyakán kétoldalt vízi 
lélegzéshez alkalmas kopoltyúk is vannak. 
Éles, fülsiketítő visítást tud hallatni, amivel 
kizökkenthet bárkit a koncentrációból. A 
legszűkebb helyeken is átfér, mesterien 
lopakodik, rejtőzködik és lő fúvócsövével 
célba. Nincs zár, amelyet boszorkányos 
kézügyességével és karmaival ki ne tudna 
nyitni. 

értékek viszonyításképp:  
Ké: 35 
Té: 45 
Vé: 115 
Cé: 35 
Kétszer támad körönként, harap (1K6 

Sp +méreg), karmol (1K6 Sp+méreg), rúg 
és előszeretettel csimpaszkodik ellenfele 
hátára, rendkívül akrobatikus, Fp: 29, Ép: 5, 
Asztrális ME: 25, Mentális ME: 35, 
Méregellenállás: 8, Pszit nem használ, 
intelligenciája átlagos, Erő: 12, Gyorsaság: 
21, Ügyesség: 20 

 

A „Mozgató” alakja és céljai 
A P.sz. 3600-as évek elején ketten vezették a 

Láncbarátok egyik alszervezetét, ő, mint 
varázshasználó, társa, mint fegyvermester. P.sz. 
3613-ban összetűzésbe kerültek a később a falut 
vezető 5 kalandozóval, aminek az lett a 
következménye, hogy szervezetük szétesett és őket 
is lemészárolták. Legalábbis a kalandozók így 
tudták, nem is sejtették azonban, hogy mindkettő 
briganti megúszta és elmenekült. „Halála” előtt a 
varázshasználó még átkot mondott a hatalma egyik 
kulcsát jelentő karkötőjére, amit eloroztak tőle. 
Haldokolva indultak két irányba, a fegyvermester 
Arshurban lelt menedékre és kétes tinktúrák által 
újra erőre kapott (cserébe a nemzőképességéért), 
míg a varázshasználó az Elátkozott Vidékig jutott, 
ahol gonosz erők adtak neki életenergiát. 

P.sz. 3613-3618: a fegyvermester nevet 
változtatott és az akkor épülőfélben lévő aréna miatt, 
régi láncbarát kapcsolataira alapozva 
gladiátoriskolát alapított. Régi társának birtokában 
volt egy feljegyzés még a kyr időkből, miszerint egy 
egyedülálló szörnyeteget börtönöztek a Tinolok 
délnek lefutó vonulatainak mélyébe. Nem kis 
áldozatok árán, de sikerült meglelnie a helyet és 
csatlósokat gyűjtenie. Ezután P.sz. 3618-ban felvette 
a kapcsolatot a fegyvermesterrel és a mostani sötét 
erők támogatásáért meg a jövőbeli nagy jutalom 
ígéretéért pusztán csak rabszolgákat kért a 
bányászáshoz. Ugyanis már ekkor csillagászati 
összeget alkudott ki a rendkívüli bestiára a shuluri 
Császári Vadaspark vezetőinél. 

P.sz. 3618: felépül Arshur Arénája, ami 
felülmúlja a hazdalonit is és már az első játékokon a 
volt láncbarát fegyvermester gladiátorai mellé áll a 
szerencse, és az első titkos rabszolgakaraván is 
elindul a Tinolok felé… 

- Az idők során a Mozgató egyre közelebb 
került céljához, de hatalma nem növekedett 
nagymértékben. Régi társa se érezte már fontos 
szövetségesnek, úgyhogy lassan elmaradtak a 
rabszolgaszállítmányok. A kiképzőiskola tisztes 
mértékben gyarapodott és mérsékletes urának már a 
megfelelő utód kiválasztásán tört a feje. 

P.sz. 3641-ben egy hatalomvágyó kereskedő, 
aki a kiképzőiskola beszállítója volt, tudomást 
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szerzett az elfeledett elátkozott vidékbéli patrónusról 
és egyből azon kezdett gondolkodni, hogy miként 
férkőzhetne kegyeibe. Mikor tudomást szerzett 
bizonyos életerőt raktározó kövekről, tudta eljött az 
ő ideje. Beszerezte őket majd hengerformára 
alakíttatta és rúnákkal erősíttette meg szerkezetüket. 
Gladiátorok kiontott vérével töltötte fel a csodás 
köveket és elindult velük a Tinolok felé. Számításai 
bejöttek, mert kövei valóban erőt adtak a 
Mozgatónak, aki megígérte, hogy támogatja és a 
rendszeres kő- és rabszolgaszállítmányokért cserébe 
az iskola vezetőjévé teszi. A szörnyetegről és 
Shulurról viszont egy szót sem szólt új 
kegyeltjének… 

P.sz. 3642: a dicső múltú arshuri 
gladiátoriskola vezetője meghalt és végrendeletében 
hű kereskedőjét jelölte meg utódjául, sokak nagy 
ledöbbenésére… Új korszak kezdődött az iskola 
történetében, hisz az új gazda nem válogatott az 
eszközökben, ha a hatalom forgott kockán, márpedig 
nála mindig arra ment ki a játék, hisz a város nemesi 
vezetőségébe vágyott, sőt még azon is túlra…    

 
P.sz. 3654: a Mozgatónak már nem kellettek 

többé rabszolgák hisz eljutott a három mágikus 
lakattal lezárt nagy fém ketrechez. Kreatúráival 
kutattatni kezdte a tárgyakat, amik a kis kulcsokat 
rejtik és arra is rájött, hogy hatalmának 
kiteljesedéséhez régi karkötőjére van már csak 
szükség, úgyhogy külön energiákat fordított annak 
meglelésére. A kövek már nem hoztak újabb 
előrelépést, de meghagyta arshuri bábját a 
hasznosság illúziójában.  

Mára (P.sz. 3658) csak egy kulcsot rejtő tárgy 
és a karkötő hiányzik, de mindkettő tartózkodási 
helye ismert a Mozgató előtt: az apró kulcs egy 
büszke arshuri nemes családi ereklyéjében lapul, 
míg a karkötő egy eldugott kicsiny faluban a 
hazdaloni úttól nyugatra. Megtette hát mindkettő 
irányába a megfelelő lépéseket… 

 

 

 

 

 

NJK-k 

Erder Lu'rewin, a „Bivaly” 

A Harcos, (férfi): a gyakorlati munkák 
irányítója, az erőnlétért és edzettségért felel, ő 
képzi ki a falu szélén őrszolgálatot teljesítőket, 
botos harc és bola-dobás. 

 

 
Erő: 14 
Állóképesség: 12 
Gyorsaság: 9 
Ügyesség: 10 
Egészség: 14 
Szépség: 9 
Intelligencia: 12 
Akaraterő: 13 
Asztrál: 12 
Érzékelés: 13 
 
Kor/faj: idős, ember 
Ké: 23 
Té: 39 
Vé: 90 
Cé: 0 
 
Ép: 11 
Fp: 39 

Különleges képességek - 
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Képzettségek 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (csatabárd) Mf 
Fegyverhasználat (furkósbot) Af 
Fegyverhasználat (bola) Af 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Ökölharc Af 
Pajzshasználat Af 
Fegyverdobás (csatabárd) Af 
Lefegyverzés (csatabárddal) Af 
Nehézvért viselet Af 
Térképészet Af 
Kultúra (aszisz) Af 
Helyismeret (Toranik) 60% 
Mászás 24% 
Esés 24% 
Ugrás 24% 
Nyelvismeret   (aszisz) Af 5 

(közös) Af 3 
(falu nyelve) Af 3 

 

Armak Ralon, a „Gyümőcs” 

A Bölcs, (férfi): hitehagyott Dreina 
pap, aki a sajátos nyelv megalkotója és a 
falu gazdaságának szervezője, az ehhez 
szükséges ismeretekre okít olajfa ligetében. 

 
 
Erő: 10 
Állóképesség: 10 
Gyorsaság: 7 

Ügyesség: 8 
Egészség: 12 
Szépség: 13 
Intelligencia: 14 
Akaraterő: 15 
Asztrál: 17 
Érzékelés: 12 
 
Kor/faj: idős, ember 
Ké: 11 
Té: 26 
Vé: 81 
Cé: 0 
 
Ép: 8 
Fp: 26 

Különleges képességek - 

Képzettségek 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Kultúra (pyarroni) Af 
Kultúra (erv)  Af 
Erkölcs Mf 
Vallásismeret (pyarroni) Mf 
Írás/olvasás  
Pszi Mf 
Történelemismeret Af 
Lélektan Mf 
Legendaismeret Af 
Etikett Af 
Tánc Af 
Értékbecslés Mf 
Éneklés/zenélés Af 
Pénzügyek/birtokigazgatás Mf 
Lovaglás Af 
Heraldika Af 
Időjóslás Af 
Ősi nyelv (kyr) Af 
Helyismeret (Pyarron) 60% 
Nyelvismeret   (pyarroni) Af 5 

(falu nyelve) Af 4 
(shadoni) Af 3 
(aszisz) Af 3 
(elf) Af 3 
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Sayala Nan Tarvik 

Az Alkotó, (nő): a különböző szakmák 
tanítója, ő az aki a gyógyfüvek tudományához is ért. 

 
 
Erő: 12 
Állóképesség: 13 
Gyorsaság: 17 
Ügyesség: 17 
Egészség: 13 
Szépség: 14 
Intelligencia: 14 
Akaraterő: 12 
Asztrál: 13 
Érzékelés: 13 
 
Kor/faj: ifjú félelf 
Ké: 27 
Té: 38 
Vé: 91 
Cé: 23 
 
Ép: 7 
Fp: 28 

Különleges képességek  

• Másfélszeres hallás 
• 3 óra könnyű futás 
• Infralátás 10 láb 
• Nekromancia ellen -6 ME 

Képzettségek 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (rövidkard) Af 
Fegyverhasználat (k. nyílpuska) Af 
Fegyverdobás (dobótőr) Af 
Értékbecslés Af 
Kocsmai verekedés Mf 
Kötélből szabadulás Af 
Csomózás Af 
Hátbaszúrás Af 
Lovaglás Mf 
Idomítás Mf 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Herbalizmus Af 
Sebgyógyítás Af 
Vadászat/halászat Af 
  
Szakma (földművelés) Af 
Szakma (kertészet) Af 
Szakma (állattartás) Af 
Helyismeret (Mavoxia) 60% 
Kultúra (erv) Mf 
Nyelvismeret   (erv) Af 5 

(falu nyelve) Af 3 
(közös) Af 3 
(aszisz) Af 2 
(elf) Af 2 

Mászás 60% 
Esés 45% 
Ugrás 46% 
Lopakodás 49% 
Rejtőzködés 49% 
Kötéltánc 44% 
Csapdafelfedezés 44% 
Zárnyitás 35% 
Titkosajtó keresés 30% 
Zsebmetszés 45% 
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Galrazo Eravik 

A „Mesemondó” (férfi): hangszerét 
vesztett bárd, aki a hagyományok életben 
tartója, az események szervezője és 
lebonyolítója, sőt a dalok és táncok okítója. 

 
 
Erő: 11 
Állóképesség: 10 
Gyorsaság: 11 
Ügyesség: 10 
Egészség: 10 
Szépség: 14 
Intelligencia: 14 
Akaraterő: 12 
Asztrál: 13 
Érzékelés: 13 
 
Kor/faj: idős ember 
Ké: 20 
Té: 31 
Vé: 85 
Cé: 10 
 
Ép: 5 
Fp: 26 

Különleges képességek: - 

 

 

Képzettségek 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (hosszúkard) Af 
Fegyverhasználat (kés) Af 
Fegyverhasználat (furkósbot) Af 
Fegyverhasználat (ostor) Af 
Fegyverdobás (dobótőr) Mf 
Írás/olvasás Af 
Legendaismeret Mf 
Etikett Mf 
Lovaglás Af 
Szexuális kultúra Af 
Éneklés/zenélés Af 
Hangutánzás Mf 
Hamiskártya Af 
Értékbecslés Af 
Zsonglőrködés Af 
Kocsmai verekedés Mf 
Ökölharc Af 
Csomózás Af 
Tánc Af 
Kötélből szabadulás Af 
Színészet Af 
Lélektan Af 
Kultúra (aszisz) Af 
Kultúra (dzsad) Af 
Helyismeret (Nyktalos) 60% 
Nyelvismeret  (aszisz) Af 5 

(dzsad) Af 5 
(közös) Af 4 
(falu nyelve) Af 3 
(erv) Af 2 
(elf) Af 2 

Mászás 40% 
Lopakodás 40% 
Rejtőzködés 43% 
Esés 20% 
Ugrás 20% 
Kötéltánc 20% 
Csapdafelfedezés 20% 
Titkosajtó keresés 15% 
Zsebmetszés 15% 
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Lirroin 

Az erdő lelke (nő): a csapat elf erdőkerülője 
volt, de mára szinte teljesen eggyé vált a falut 
körülölelő szavannai erdővel, társaival ritkán 
érintkezik, de céljaikban segíti őket, 10 fás 
Nardaelként tudom elképzeli, amely még 
korlátozottabb varázshatalommal rendelkezik csak. 

 
 
 
Erő: 12 
Állóképesség: 15 
Gyorsaság: 17 
Ügyesség: 16 
Egészség: 15 
Szépség: 12 
Intelligencia: 12 
Akaraterő: 14 
Asztrál: 13 
Érzékelés: 12 
 
Kor/faj: ifjú elf 
Ké: 32 
Té: 47 
Vé: 100 
Cé: 28 
 
Ép: 11 
Fp: 40 

Különleges képességek  

• Kétszeres hallás 
• Két és félszeres látás 

• Infralátás 50 láb 
• Nekromancia ellen -8 ME 

 

Függelék 

A Mozgató karkötője 

A varázstárgy eredete nagyságrendileg az 
Ötödkorra tehető, tehát ennek megfelelően 
meglehetősen nagy hatalommal bír, így a 
szimpla utódfajok, nem is nagyon tudják 
kezelni erejét, ahogyan ez meg is látszott, az őt 
viselő harcoson. Sokkalta öregebbnek látszott, s 
az elméje is megzavarodott a majd 40 évnyi 
teher cipelésében. A varázstárgy elpusztítása 
meglehetősen nehéz, kizárólag hozzá értő teheti 
meg, ráadásul megfelelő hatalommal is 
rendelkezni kell, hogy az elszabaduló entitást 
kordában tudja tartani. Fontos, hogy a 
karperectől nem lehet megszabadulni, csak 
akkor ereszti el gazdáját, ha az illető meghal! 
Ha valaki puszta kézzel fogdossa, megérinti, 
azt azonnal megpróbálja uralma alá... hajtani, 
azaz Asztrál próbát köteles dobni. Ha elvéti, 
akkor mindenféle kecsegtető ígéreteket vetít 
elé, látomások formájában, s az áldozat így 
felveszi a karperecet (hacsak nincs aki 
megakadályozza benne). A hatalom ígérete 
azonban nem teljesen hazugság. Az a 
szerencsétlen, akit hatalmába kerít, képessé 
válik mágikus hatalmát (ha volt neki) nagyobb 
hatásfokkal használni. Ez szám szerint +40MP-
t jelent. A bebörtönzött entitás cserébe 
folyamatosan elemészti viselőjét, gyakori 
hallucinációkat, víziókat küld rá, akár nappal, 
éber állapotban is. Ez okozza a végleges 
elváltozást az illetőn. A romlás nem túl gyors, 
hiszen az entitás nem közvetlen kapcsolatban 
van az áldozattal, a karperecbe van börtönözve, 
s az a csatorna kettejük között. Ha a karperecet 
megsemmisítik, akkor az alábbi entitás 
szabadul el, megfelelő védművek hiányában: 
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Aqrixagril (Asztál síkúr) 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Intelligencia: kimagasló 
Érzékelés: 200 
Sebesség: 60 
Támadás: Az Asztráltest (a karperecen 
keresztül minden 7 évben 1-el csökkenti az 
Asztrál képességet véglegesen) végleges 
elpusztítása. 
Pszi: 200 
ME: 80+200 
Asztál: 80 
Max. Tp: 120.000 
Asztális osztály: síkúr 

 
Mérgek és betegségek az 

Elátkozott Vidékről: 
Rothrix madár méreg: a bejutás 

utáni 2. körtől számítva -5 minden 
harcértéke (kivéve a CÉ) körönként, ha 
sikeres volt az egészségpróba, akkor csak 4 
körig tart, de ha nem akkor addig, amíg az 
egyik 0-ra nem csökken és ezáltal be nem 
áll a teljes bénulás 

Trentea végzete bokor mérge: 
K100-as dobástól függ, hogy milyen hatása 
van – hajhullás (-2 Szépség) – kiütések (-3 
Szépség) – kelések (-4 Szépség) – kifakuló 
bőr (-6 Szépség) – rothadó sebek (-8 
Szépség, k5 Sp/nap) – körömhullás/gennyes 
sebek (-11 Szépség, k10 Sp/nap) – 3-6 nap 
alatt a bőr leválása (-15 Szépség, 2K10 
Sp/nap); a Quireus gyökeréből és a 
Sasszirom virágából észült főzettel 
gyógyítható 

Hidegkórság (Tremor Mortis) pl.: 
Querda harapásától: k3+3 nap hidegrázást 
követően beáll a kóma és utána egy napra a 
halál; ágyban fekve napi háromszor 
fogyasztott könnyező páfrány kivonattal 
kikezelhető 

 Derogar fa méreg: 4. szintű, 
idegrendszerre k6 kör után hat és k6+4 órás 
természetellenes álmot idéz elő, a fa másik 
mérge 3. szintű, idegrendszerre k6 kör után 
hat és halált eredményez 

Halálvarjú méreg: 2. szintű, sikertelen 
ellenállás esetén émelygést okoz, míg sikeres 
egészségpróbánál nincs hatása a szervezetre  
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Térképek 
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