
 

 

 
 

Aradobis, a démonok síkja 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sárga porvihar ereszkedett a kis 
csapatunkra, a vörös napot sem láttuk 
már, csak a fog csikargató por 
kavarogott mindenhol… A magiszter 
esküdött, hogy nem veszélyes a síkságon 
táborozni. A démonok nem portyáznak 
szívesen ezen a tájon, Shulur retkes 
csatornáira, most már azt is tudom, 
hogy miért!! Az elf már meghalt, az erdő 
fia nem tudta elviselni ezt az iszonyatot. 
Gyenge jellem. Kár volt idejönnünk, 
pedig milyen szépen hangzott a mese az 
ősi tudásról amit itt találhatunk. Az 
átkozott varázsló, ő az oka mindennek. 
Mielőtt meghallok ebben a kavargó 
pokolban, még kibelezem ezt a férget, 
Tharr nevére esküszöm, előttem megy a 
pokolra! 

Egy kalandozó utolsó gondolatai- 
Porvihar. 

 

Bevezető 
A számtalan démoni síkok egyike, 

megvannak a maga jellegzetességei, de 
nagybetűs csodát itt nem talál senki. 
Ránézésre nem különbözik egy köves 
pusztától, amit helyenként sűrű erdő vált 
fel. A hatalmas síkságokon óriási 
sziklatornyokba botolhat az óvatlan 
utazó. Ezekben a tornyokban laknak a 
helyi démonok. Eső sohasem esik, csak 
porviharok ostromoljak a sárgás 
tornyokat, ezek az építmények elég 
ritkák, de hatalmasak, számtalan ablak, 
erkély, belső udvar szabdalja terüket. 

Itt szorgoskodnak az Urak, akik 
többnyire Tűzköpők. Legfőbb 
elfoglaltságuk a könyvtáruk titkos 
tudásának megértése, míg a 
közdémonok hada a földeken termeli a 
mágikus növényeket. Az erdőkben 
más a titkokra lelhet a kitartó kutató. 
Ha ez az elöljáró felkellette a 
figyelmedet, akkor vegyük részletesen 
e sík érdekességeit. Tehát, ez a 
kiegészítő azoknak szól, akik már 
Ynevet végigjárták, és friss kalandokra 
szomjaznak. Így NEM kezdő 
karaktereknek való ez a hely. 15. T.SZ 
alatt kár ide jönni, alacsonyabb szintű 
partik esetén röhejes lenne, egy sötét 
elf, és egy démonherceg közt 
lavírozni. Végül, hangsúlyozom, ez 
egy vázlat, irány és ötletadó leírás. Ha 
nem akarsz itt mesélni, akkor is megéri 
elolvasni, mert a MAGUS nagyjai 
mostohamódon kezelik a témát, pedig 
az hatalmas. 

Torony 

Az itt élő, gyakori fajok: 
(részletesen lásd a Bestiáruim 
démonok fejezetét!)  

Rabszolgák: emberek, orkok, 
goblinok, etc. (más síkokról rabolva) 

Szolga fajok: Molamoth 
(szolgák), Shereb (katonák) 

Elit harcosok: Sytix (pusztítók) 
Uralkodok: Morquor 

(Tűzköpők)  
Herceg: Varázslónak nevezett 

démon-herceg 
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Síkságok 
Kegyetlen hely ez a földi halandók számára. A 

legedzettebb dzsad sivatagjárók rettegve mesélnének 
erről a vidékről. Nem a meleg az, ami öl, hanem a 
por. A langyos időben, a piszkos sárga égbolt, akár 
szép is lehetne. Az első, ami feltűnik az 
idetévedőknek, hogy elfogyott a vizük. A föld 
elszívja a vizet a tömlőkből, kulacsokból. Aztán jön 
a vihar, a por kivájja a szemet, lenyúzza a bőrét. 
Még a démonok is meghunyászkodnak ebben az 
időben.  

A Tornyok 
A tornyok 20 emelet magasak, 100-200 démon 

lakik bennük. A tornyok kűrül a pusztában 
sorakoznak a lepusztult földek, amit szolgafajok és 
pórul járt vándorok művelnek meg. Az átlagosan 2 
évet lehet itt kibírni, a pokoli munka nem emberekre 
lett kitalálva. A termelést a katonák irányítják, és a 
terményt az Urakhoz szállítják. A bölcsek körében is 
rejtély, hogy mit csinálnak velük, egy biztos ezek 
mágikus növények, nem étel gyanánt fogyasztják. 
Egy-egy toronyban 2-3 Tűzköpő lakik, nem a 
szeretet tartja össze őket, hanem a kényszer, túl 
kevés torony van a síkon. A háborúk is 
mindennaposak, ezek többnyire egy torony teljes 
pusztulásával végződnek. Így a győztes Tűzköpőre 
is nehéz idők várnak. A legfontosabb hely a Főtorny, 
itt lakik a Varázsló (démon herceg), ő ennek a 
síknak a névleges ura. A Főtoronyban több ezren 
élnek, itt található ennek a kultúrának a központja, a 
Nagy Könyvtár. 

A Nagy Könyvtár 
Nem egy Ynevi varázsló fél kezét odaadná, ha 

megtudhatná mit rejtenek ezek az ősi csarnokok … 
Itt lakik a Varázsló, de megalkuvásból sok hű és 
még több hűtlenszolgáját engedi be a könyvtára. Ha 
ezt nem tenné, menthetetlenül pusztulásra ítélné a 
birodalmát, mert a Tűzköpők is csillapíthatatlanul 
vágynak a tudásra. Nehéz dolga van a KM-nek, aki 
ide akarja a partit bejutatni, de nem lehetetlen. A 
Varázsló maga is szomjazik a tudásra, ezért még 
attól sem riad vissza, hogy kalandozókat, tudósokat 
csődítsen a könyvtárba. Más kérdés, hogy élve 
senkit nem enged el. A könyvtár hatalmas építmény, 

a szikla-torony felét foglalja el. Megtalálható 
benne, a klasszikus könyvtár, agyagba karcolt 
táblák, fóliánsok, kyr emlékművek, és mágikus 
szobrok amikkel lehet beszélgetni, ha sikerül 
legyőzni az EGO-ját. Ezek az ereklyék nem 
bőbeszédűek, se mágiával hatni nem lehet 
rájuk, de még kivinni sem lehet őket a 
könyvtárból. 

Varázsló-démonherceg 

Ké: 60 
Té: 90 + bot  
Vé: 130 
Cé: 45 + varázslat bónusz 
Fp: 85 
Ép: 22 
Mp: 110 (kyr) 
ME: 120 (asztr, ment, pszi pajzs, csak Mf 

demonológiával rombolható) 
Méregellenállás: immunis 
Tám./kör: 2 
Sp: bot, K6+4, karom: K6/2+4 (a+4 erőbónusz) 
Tp: 150000 max.  

Jellem/motiváció: Rend, Halál. A tudás 
megszerzésére áhítozik immár évezredek óta, 
de nem jut előrébb a Könyvtárban, ettől a 
kudarctól gyakorlatilag megörült, csendes 
elmebetegként viselkedik. 

Leírás:  Kb. 2,5 láb magas (2.5m) vézna 
kék színű démon herceg, bőre olyan mint a 
kígyóé. 

Szeme fekete parázs, arcából többet nem 
is látni mert egy fekete maszk takarja, ami 
teljesen körbe nőtte az arcát. Kezéből, az ujjai 
mellett tűhegyes karok állnak ki, jelezve, hogy 
ez a démon, nem is olyan rég, még a fizikai 
erejének köszönhette a túlélését. Gyakorlatilag 
minden nyelven tud beszélni, jól érti az Ynevi 
nyelveket is. A ruhája egybe van nőve a 
bőrével, szarvak, és fém láncing darabok teszik 
ijesztővé a hatalmas démon herceget. A ruha 10 
SFÉ-t ad a gazdájának, de cserébe ránő a 
viselőjére. Akár emberek is felvehetik. Botja, 
állandó rothadás szagot áraszt, de mindenhova 
magával viszi, harcban a bot zombivá tudja 
változatni a démonokat (!) akik ez után neki 
engedelmeskednek (mivel a démonok 
társadalma nem arról szól, hogy 
„engedelmeskedünk, amíg csak élünk”, ez egy 
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nagyon hasznos botocska). Maszkja, ami az 
arcát is eltakarja, is mágikus hatalommal 
rendelkezik. Ez a démon legféltettebb 
tárgya, aki ezt viseli, annak a lelke, még ha 
nincs is, beköltözik a csuklyába. A gazda 
halála után a maszk megpróbálja 
regenerálni a viselő testét, és a lelket is 
immáron véglegesen vissza teszi a viselőbe. 
Ez egy egyszer használható tárgy, de 
mindenféleképen hasznos. A Varázsló sem 
veszi le soha. 

Megjegyzés: Variot palotája. Ősi elf 
rítus szerint, mintákba font élő fák ágaiból 
készült 
Odabennt az Ereni Hercegi udvart 
megszégyenítő pompa kápráztatja el a 
vándorokat. 

Az erdő  
Az itt elő fajok: furudok, a bestiárium 

legkeményebb szörnyei, + speciális helyi 
lények 
Számtalan kisebb, nagyobb erdő szabdalja a 
pusztákat, legjellemzőbb lakójuk a 
vadászszenvedélyükről híres furudok. De 
rosszul hiszi az utazó, hogy a zsákmány 
állatok, már ártatlan nyuszikák. Az erdőben 
a Bestiárium színe-java felsorakozhat. A 
furudokat időnként felkeresik a Felice 
papnők, velük is találkozhatnak a JK-k, de a 
papnők nem merészkednek a síkságra, nem 
sok információval szolgálhatnak. Maguktól 
nem is fognak segíteni a partinak. 

A legnagyobb erdőben éli világát 
Ynev talán legveszedelmesebb sötételfe, az 
emberek szerencséjére itt él, s nem Yneven. 
Egy ősi átok köti ide Viraot Vadászmestert, 
aki, mint nevéből is látszik csak a 
vadászatnak él. Sőt, még jól is érzi magát 
hatalmas palotájában, furudok serege lesi 
minden óhaját, ők szállítják a 
legelvetemültebb vadakat az elf vadas 
parkjába. Nem akármilyen vadászterep ez 
sem, a legveszélytelenebb szörny kiirtására 
is kalandozók tucatjai hullanának el 
Yneven. Viraot nem véresszájú háborodott, 
ok nélkül nem bánt senkit. A palotájába 
ritkán tévednek kalandozok, de nem is 
bántja őket, viszont, ha a vadas parkban el 

tudnak tölteni néhány órát, és élve megússzák, az elf 
már egyenrangú felekként kezeli őket. Figyelem! 
Ehhez minimum 4 főnyi 16 T.SZ. játékosra van 
szükség. A mester nem barátkozik minden jött-
menttel. 

Variot Vadászmester 

Ké: 110 
Té: 270 + fegyver  
Vé: 310 + fegyver 
Cé: 90 + fegyver 
Sfé: 7 
Fp: 220 
Ép: 27 
Mp: 40 Od, nemes nyelven 
ME: 150 (asztr, ment, pszi pajzs) 
Méregellenállás: immunis  

Kecses, fekete színű elf, hosszú, fehér haja 
lobog a szélben, félelmetes látvány. Minden külső 
tulajdonsága megegyezik a sötét elfekével. A 
BELSŐ MÁR NEM.  

Felszerelés: Sodronying (7 SFÉ), rúnázott 
mithrill szablya és egy mágikus, de nem aquir 
nyílpuska alkotja félelmetes arzenálját. 
Harcértékeire pillantva látható, hogy ezek nélkül 
sem egy elveszett teremtmény. 

Jellem/motiváció: Rend. Nem háborodott bele 
a magányba, (ez a szerencséje a birtokára 
tévedőknek) új élete a síkon még kedvére is való, 
számára az egyetlen megbecsült dolog a vadászat. 
Nem korlátolt, mint a Varázsló, de Variotot sem a 
félelmetes mágia, sem a tudás nem nyűgözi le. Még 
saját mágiáját is csak ritkán, vészesetben használja, 
és nem is tartja sokra. 
Lásd még a Bestiárium sötét elfek leírását! 

TP: ez még a legkeményebb partit is szétszedi, 
DE ha reális harcban legyőzik, fél millió Tp-t 
nyugodtam szétoszthat a KM érte. Szerintem ez 5 fő 
20 szintű profi JK alatt nem megoldható. 

A vadas park vadjai  
(Példa) 

Óriás sáska 

Közepesen veszélyes lény. KB 2 láb magas, 
imádkozó sáskához hasonló. Kitin páncélja 
színváltó, az ember szeme szinte lesiklik róla, 
infralátással nem lehet észrevenni. Minden sikeres 
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támadásával emésztő mérget jutatt az áldozat 
testébe. -1 Eg. próbát kell dobni, hatása FP vesztés. 

 
Ké: 75 
Té: 120  
Vé: 140 
Cé: 0 
Tám/kör: 2 
Sp: 2K6 a félméteres tüskés csápjaival + méreg 
Fp: 110 
Ép: 20 
Mp: 0 
ME: 70 (asztr, ment, csak állatokra is hatni tudó 

mágusnak) 
Méregellenállás: 18 Eg., azaz 8  

Földfúró féreg 

3 láb hosszú féreglény. Észrevétlenül halad a 
föld alatt, mindig meglepetésből támad. A föld 
enyhe remegését 80%-os észleléssel lehet csak 
regisztrálni, utána még mindig kérdéses, hogy mi 
csinálja... Csapatosan járják a parkot, ha nem 
másznak előlük fára, a JK-nak semmi esélyük. 
 
Megjelenők: 2K6 
Ké: 60 + meglepetés 
Té: 105 (nagyon gyors)  
Vé: 100 (mivel egy féreg könnyen támadható) 
Cé: 0 
Tám/kör: 1 
Sp: K10+2, szájszerv 
Fp: 85 
Ép: 30 
Mp: 0 
ME: 50 (csak állatokra is hatni tudó mágusnak) 

Mérgezésre immunis. 
 
„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!”  
 
Megjegyzés: A parkot egy  mágikus fal veszi 

körül, ezen  bárki átmászhat, észre sem veszi, hogy 
ez nem közönséges fal.  A benti szörnyek  a mágia 
miatt nem tudják elhagyni a Mester állatkertjét. 

 
 
 
 

A sík speciális démonai  

Alakváltó 

nagyon undorító teremtmény, még a 
démonok is megvetik. Fel tudja venni a 
környezete alakját, (mást nem) így az álcázás 
mesterei. Sziklás talajon egy nagy kő, erdőben 
egy bokor. Lesből támad, és nagyon gyorsan 
veszi fel az eredeti formáját. Kedvenc taktikája, 
hogy az áldozatát leköpi a váladékával. Ez a 
ragacsos pókháló szerű anyag, pár pillanat alatt 
megköt, leszedni csak a bőrrel együtt lehet, de 
ha a démon meghall a háló magától elfonnyad. 
A síkságon kóborolnak, nem kímélnek se 
embert, se démont.  

Kamra őr 

Helyhez kötött démon, ami annyit tesz, 
hogy egész életét ugyanott éli le. Leginkább 
fontos termek, üregek folyósok védelmére 
használják. A t élnek az alkalommal, így ezen a 
síkon sok helyen előfordulhatnak. Jó jel, ha 
ilyenbe botlik az utazó, akkor valami érteket 
rejt a hely, rossz hír viszont, hogy igen kevesek 
derítik ki, hogy mit is… Ez a démon csak a 
sziklában tud megélni, folyósok oldalfaliban 
lakik, úgy közlekedik a falban, mintha úszna. 
Ráadásul a fal anyagát is át tudja alakítani, 
lezárhatja a folyosót, csápok nyúlhatnak ki a 
falból, nagyon veszélyes ellenfél. Csak úgy, 
reggeli testmozgás során egy parti sem tud 
átnyomulni egy ilyenen! Meg kell tervezni, 
hogy hogyan ölik meg. 

Ötletek a KM-nek 

Idejutás/hazajutás 

Azt hiszem ez nem szorul magyarázatra. 
Legvalószínűbb, hogy sikkapun jönnek a JK-k. 
Ezt nyithatják saját maguk, de varázsló is. 
Fontos, hogy egy darabig NE tudjanak haza 
menekülni Jk-k. Ha előttük van a menekülés 
lehetősége félvállról veszik majd a kalandot. 
Vegyük úgy, hogy itt nem működik a térmágia. 
Hehe. 
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Haza, Viraot, vagy a Varázsló 
jutatatja őket. Ezek szívességből semmit 
nem tesznek! Sőt, a Varázslót inkább meg 
kell zsarolni.  

Kalandok  

Növény megszerzése 

 a cél. Ezeknek a növényeknek a 
hatása Yneven ismeretlen. Nos, írok egy két 
szót ezekről. Mind mérgező, még tapintásra 
is. Minden méregmester szívesen 
használná, de a fő tulajdonságuk, hogy 
anyagi komponensként felerősítik a mágiát. 
A varázslatba bele kell szőni egy 2 
szegmenses litániát, ez 15 mp., ennek 
hatására a kézben tartott növény, elpárolog. 
A mágia hatása, akármiről is legyen szó, 
megduplázódik. Pl., a gyógyítás 2x, a 
tűzlabda még egyszer olyan pusztító, etc. 
Mellékhatása, hogy az elpárolgás 
pillanatában a varázsló sebződik, annyi sp-t, 
ahány manna volt az eredi varázslat. Mivel 
a démonok sok Fp-vel bírnak, nem 
spórolnak ezzel a szerrel. Mint írtam már, a 
növények a síkságon teremnek. (ugye nem 
kell mondanom, ezek nem a hóvirágra 
hasonlítanak, hanem tövises, csontos, 
merev, büdös, bokrokra, amik a viharokat is 
túlélik) 

Sötét elf 

Ide is elvetődhet a harcos parti. A 
mágikus állatkert mindig nyitva áll az 
elkényelmesedett kalandozok előtt. Ha a 
parti ráront az elfre, akkor is ő ide teszi be 
őket(innen a parti előbb vagy utóbb úgyis 
kimenekülne, a szerencséjükre van bízva, 
hogy az elf mennyit vár a kapuban). Az 
elfet szinte lehetetlen legyőzni! Ha harcol, 
aqvir szavakkal rendet teremt a Jk-k 
hadában. Ellentétre adhat okot az elf szolgái 
is, a Szolga démonok megpróbáljak 
megmérgezni a partit, így azok joggal 

gondolhatják, hogy vendéglátójuk akarja a 
vesztüket. A Felice papnőkkel is összehozhat a KM 
egy randit, mivel az elf palotájában rendszeresen 
megfordul a Felice Főpapnő (22 T.SZ. papnő).  

Az ősi tudás 

Tényleg jelentős tudás lapul a Könyvtár több 
tízezer éves csarnokaiban. De kár lenne ezzel 
felborítani a játékegyensúlyt. Ha intelligens 
játékosok is vannak a partiban (17 felett) akkor a 
Varázsló ad nekik egy esélyt, „hátha jutnak valamire 
a pondrók” alapon. Tegyük fel, hogy a kedves KM 
úgy dönt, hogy megfejthetik a titkot. (17 T.SZ. alatti 
partinak nem ajánlom) ekkor egy szobrocskához 
jutnak, amiben a Tudás Istene lakik. Részletesen ITT 
olvashatsz erről a hatalmas ősi ereklyéről. Akár 
jutnak valamire, akár nem szembetalálják magukat a 
Varázslóval és testőrségével, ha nem sikerül 
megfenyegetni/zsarolni a Varázslót (pl., kedvenc 
tekercseinek felgyújtásával, Xingek megidézésével), 
akár hogy is, nem lesz könnyű harc. A 
fenyegetőzéssel a parti csak ideig-óráig húzhatja az 
időt, az itteni események részletes kidolgozása a 
KM-re vár. Ha a parti lazán közli a trónusán ücsörgő 
démonnal, hogy „kinyírunk, te hülye, ha nem 
engedsz minket a Könyvtárba” akkor már halálra is 
ítélték magukat.  

Végül is sikerülhet megölni a Varázslót, de fel 
fog élrdni a maszk hatalmának köszönhetően, és 
szörnyű bosszút fogad. De az már egy másik 
történet... 
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