
 

 

 
 

Cerin Laimar 
Egy toroni csapat életútjának állomásai III. 
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Ez ismét a toroni karakterek 
életút játékának a folytatása. Ezúttal a 
megszokottnál talán kicsit harciasabb 
(Lehet, hogy kezdek kijönni a 
gyakorlatból?) Az egyetlen lehetséges 
probléma a modullal, hogy az NJK-k 
jó kijátszása esetén a feladat sikeres 
teljesítésére igen csekély az esélyük. 
Persze az nem baj ha kissé 
megizzadnak... A következő rész 
ígérem, tényleg valami nyomozgatás 
lesz. 

Prológus 

Cerin Laimar, habár nem 
birtokol hatalmas földterületeket, 
várakat és vagyonokat, mégis fontos 
ember Ottlokir birodalmában, hiszen 
sok titkos információ áramlik át rajta. 
Ennek köszönhető az is, hogy régóta 
kémek követik mindenhová, és minden 
lépését figyelik. Az utóbbi időben 
néhány pyarroni odáig merészkedett, 
hogy megpróbálta rávenni, hogy árulja 
el hazáját. Ezt Abaszisz kémei is 
megtudták valahonnan, és a felsőbb 
körök úgy döntöttek, teljes titokban 
végezni kell az árulóval. A fejvadászok 
valamilyen rejtélyes „csoda” folytán 
nem jártak sikerrel, de a kísérlet arra 
pont elég volt, hogy Laimar rájöjjön: 
számára csak egy választás maradt, ha 
nem akar sürgősen Darton ítélőszéke 
elé kerülni. Azon sem csodálkozott 
volna, ha Pyarron kémei szándékosan 
kotyogtak el valamit, elvégre minden 
országban ismert a cselszövés és  

intrika fogalma. Pyarron természetesen 
tárt karokkal fogadta, és védelmet ígért 
neki. Toron kémei eközben minden 
lépést alaposan figyeltek, de nem 
avatkoztak közbe. A sikertelen 
gyilkossági kísérlet, és Laimar 
abasziszi távozása után a császár és a 
boszorkánymesterek úgy döntöttek, 
egy kisebb, néhány főből álló 
fejvadászcsapatot Laimar 
meggyilkolására küldenek. Ennél több 
energiát és pénzt nem ért volna meg rá 
pazarolni, ezt is csak azért tartották 
szükségesnek, mert Laimar toronra is 
kiterjedt baráti kapcsolatai révén olyan 
információknak is esetlegesen 
birtokába juthatott, amelyek 
kitudódása kellemetlenül, habár nem 
veszélyesen érintené Toront.  

Karakterleírások 
Marinel Anew - Varázsló nő (Pyarron) 

Az ajtón belépő lány mintha 
ismerős lenne számodra. A következő 
pillanatban egyből felismered, hiszen 
együtt utaztatok idáig a Synthián. 
Amint meglát egyértelműen látod rajta 
a mély megdöbbenés, majd egy 
pillanatig a félelem(vagy 
határozatlanság) jeleit is. Végül eldönti 
mi a teendő, és immár újra 
határozottan cselekszik. 
Roden Nedivar - Harcos (Syburr)   

A húszas éveinek vége felé járó 
férfi társaihoz hasonlóan sötétkék, 
majdnem fekete ruhába van öltözve. 
Habár semmiféle rangjelzés vagy  



MAGUS                                                                    Cerin Laimar - Kalandötlet                                                 Kalandozok.hu 

2 
 

kitüntetés nincs a ruháján, egyértelműen látszik, 
hogy ő a kis csapat parancsnoka. A harcot néhány 
könnyebb karcolással megúszta, ami azt látszik 
mutatni, hogy tehetséges ezen a téren. Rövidre nyírt 
barna hajával és hideg, acélosan kemény tekintetével 
igazi katona benyomását kelti, aki nem kérdez 
vissza, és a parancsot könyörtelenül végrehajtja, 
bármi legyen is az. 
Cerin Laimar - Nemes (Abaszisz) 

Ötvenes éveihez közelítő, viszonylag alacsony, 
ám testes férfi. Őszesbe vegyülő haja a halántéka 
környékén eléggé kopaszodik. Ruházata egy 
elpuhult nemesére emlékeztet, ám ravaszkás arca, 
éles metszésű sasorra, és élénk szeme ennek némileg 
ellentmond. Olyan embernek látszik, aki otthon érzi 
magát a cselszövés, hazugságok, intrikák és a 
bürokrácia útvesztőjében. Összességében 
semmiképpen nem tudod szimpatikusnak találni ezt 
a figurát. Azt is nehéz elképzelni, hogy egy ilyen 
ember bárkinek megérné a fáradtságot, hogy 
megölje, vagy megvédje, hacsak nem tud valamilyen 
fontos információt. Kellemetlenül érzed magadon 
szúrós tekintetét, amellyel megpróbál átlátni rajtad, 
és valószínűleg a gyöngéidet keresi. 

Volt még néhány ember, akit nem dolgoztam 
ki, inkább csak lerögtönöztem: 

• Amero Veenac - Varázsló(Lar-dor) 
• Segian Ravoir - Harcos(Toron) 

Mellékszereplők 

Császári fejvadászok 
Két rosszarcú figura fekete ruhába öltözve egy 

szűk sikátorban. Az embernek az ilyentől végigfut a 
hátán a hideg, és feltétlenül a kardmarkolat 
közelében tartja a kezét, még ha nem is lehet biztos a 
szándékukban. Ezek szándékait azonban 
egyértelművé teszi a hüvelyből sikítva előcsusszanó 
keresztvas nélküli, a hold fényében hidegen csillanó 
penge. Hátratekintve két másik fegyveres zárja el a 
menekülés útját. Jól látszik övükön a csupasz 
dobótőr. Végül az egyikőjük, valószínűleg a vezető, 
megszólal: „Már vártunk rád áruló, készülj a halálra. 
Érezd magad megtisztelve, hogy egy pietor küld 
személyesen Tharr színe elé.” Ezzel maró kígyóként 
szabadul el kezéből a kicsiny dobótőr.  

A többieket itt sem dolgoztam ki, de nehány 
dolog eszembe jutott, amit a rögtönzés közben 
belekevertem a modulba, azokat később leírom... 

Egyelőre felsorolás szinten a ki nem dolgozott 
mellékszereplők: 

• Pyarroni harcosok 
• Cerin testőrei 
• Ravior vadászai 
• Abasziszi bérgyilkosok 
• Fejvadászok 
• Boszorkánymester 

Cselekményvázlat 
1. A karaktereket kimentik a pyarroniak a 

fejvadászok karmai közül. Persze csak 
tévedésből, mivel azt hiszik az ő kémeik 
azok. Ezután a főhadiszállásra kísérik őket, 
ahol aztán már kiderül a tévedés. 
Szerencséjükre egy régi ismerősük Marinel 
Anew is az épületben van, aki alkalmasnak 
ítéli meg őket a feladat elvégzésére. Persze 
ha akarják, választhatják a halált is...  

2. A feladatuk egy bizonyos Cerin Laimar 
kísérete lesz Horan városába. Az út 
körülbelül egy hétig fog tartani. Esetleges 
bérgyilkosoktól kell leginkább tartani. A 
karaván hajnalban indul, a kísérete rajtuk 
kívül még tíz harcos.  

3. Egy nap eseménytelenül telik el. Addig 
legalább lesz lehetőségük megismerkedni a 
katonákkal.  

4. Hajnalban beéri őket három toroni, de nem 
mennek a közelükbe, hanem észrevétlenül 
követik őket. (Két fejvadász és egy 
boszorkánymester) Mivel az út mindkét 
oldalán sűrű erdő van ez elég könnyű 
feladat.  

5. Későn estére egy sziklakanyontól nem 
messze érnek. Ezen átkelni már csak 
másnap reggel tudnak majd. Éjszaka a 
fejvadászok észrevétlenül elkapják az egyik 
őrt, akinek a boszorkánymester egy 
húsmaszk varázslattal a helyére áll.  

6. A táborban így észrevétlenül tud 
közlekedni, és nyugodtan varázsolhat az 
egyik alvó őrre orgyilkosság varázslatot (jó 
ideig fogja a fickó tervezgetni) Mivel nem 
tudott észrevétlenül hozni magával hatalom 
italát, ezért már csak 12 MP-ja marad. Egy 
apró üvegcsében van még nála egy adag 
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erős méreg, amit majd másnap akar a 
célpont ivóvízébe keverni.  
7. Hajnalban egy abasziszi csapat 
támadja meg a tábort. Mivel nagyszámú 
túlerőben vannak a legcélszerűbb megoldás 
a kanyon felé menekülni, majd valahogy 
megakadályozni, hogy üldözőik átkeljenek 
a hídon. A támadók a toroniak jelenlétéről 
nem tudnak, és pillanatok alatt le is leplezik 
a boszorkánymestert. (Látványosan 
lefoszlik a bőre) Azt már nem lehet látni, 
hogy megölik-e. Mindenesetre megpróbál 
látványos varázslatokkal tiltakozni...  
8. Amilyen gyorsan csak lehet, az 
abaszisziak átkelnek a hídon, amennyiben 
ez nagyon sokáig tartana, kétórányi 
járóföldre van egy másik, keskenyebb híd. 
Ezt a JK is megtudhatják a csapat 
vezetőjétől, aki jól ismeri a környéket. 
Amennyiben erről most gondoskodnak, 
később nem lesz gondjuk az abaszisziakra, 
viszont sok időt veszítenek (A toroniak 
javára)  
9. A toroni fejvadászok már előző 
éjszaka a kanyon ezen oldalán rejtőztek el. 
Őket is kellemetlenül érinti a támadás, és 
boszorkánymesterük elvesztése. Habár a 
védők is bizonyára megfogytak, még 
mindig nincs értelme egy frontális 
támadásnak. Jelentést tesznek, amiben 
erősítést kérnek, és hogy tegyenek valamit 
az abasziszi zsoldosok ellen.  
10. Követik a karavánt, és lesnek az 
alkalmas pillanatra, hogy mikor van 
lehetőségük észrevétlenül elkapni 
valamelyik őrt, majd a helyébe lépni.  
11. Időközben toronból horanba érkezik 
egy boszorkánymester. Mikor útra készül 
indulni, összetalálkozik a városkapuban egy 
kalandorcsapattal, akiknek a toroni 
vezetőjét régebbről ismeri. Ez az ember 
elég kapzsi ahhoz, hogy némi pénz (vérdíj) 
reményében vadászatra induljon. Mivel a 
boszorkánymester nem kérte a segítségét, a 
saját szakállára követi.  
12. A boszorkánymester beéri a 
karavánt, és ha tud, akkor csatlakozik a 
fejvadászokhoz. A toroniak, akik követték 
azonnal a csapatra rontanak. A fejvadászok 
az esélyesebb oldalon fognak a küzdelembe 

beszállni. (Persze a helyzettől függ. Lehet hogy 
csak nézik) A harcosok vezetőjük eleste után 
valószínűleg visszavonulnak (Az 
erőviszonyoktól függ)  

13. Estére elérkezik az idő, hogy az orgyilkossággal 
beoltott zsoldos ölni próbáljon. A helyzettől 
függően a legjobb módszerrel próbálkozik. Ez 
valószínűleg azt jelenti, hogy éjszaka a közelébe 
lopózik és megpróbálja leszúrni.  

14. A boszorkánymester az egyik őrre egy sötétté 
gyalázás varázslatot alkalmaz, majd átad neki 
egy üvegben némi levegőben terjedő, erős 
mérget. (lásd: méreg)  

15. Az őr megpróbálja a célpont közelébe 
csempészni az anyagot, majd eltűnni. A varázslat 
hatása egy napig tart, ez alatt biztosan 
megpróbálkozik a dologgal. Ha nem tud a 
közelébe kerülni, akkor úgy helyezi el az üveget, 
hogy minél több őr belepusztuljon... (Ez a lépés 
csak akkor következik be, ha az abaszisziakat 
megakadályozták a kanyonon való átjutásban)  

16. Mivel másnap dél körül elérik Horan kapuját, 
délelőtt még mindenképpen megpróbálkoznak 
egy frontálistámadással. (Ezt a 
boszorkánymester mindenképpen túléli)  

17. Amennyiben az abasziszi csapat még mindig a 
nyomukban van, akkor az utolsó napon éri be 
őket, és azonnal támad. Ebben az esetben a 
toroniak is beszállnak az ő oldalukon a 
küzdelembe, mivel nekik sincs több lehetőségük.  

Tapasztalatok, ismertség 

Szerepjáték    75 Tp 
BM leleplezése    +25 Tp 
Híd fölégetése  +10 Tp 
Másik híd elpusztítása   +15 Tp 
Fejvadászok megölése  +35 Tp 
Toroni kalandorok legyőzése  +25 Tp 
Asztrálpenge használata  +25 Tp 
Orgyilkos fölfedezése   +15 Tp 
Mérgezés megakadályozása  +25 Tp 
Harc     +50 Tp 
Minden meghalt katona  -10 Tp 
Összesen    300 Tp 
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Az Egy toroni csapat életútjának állomásai 
modulsorozat többi része:  

• Shulurtól Caedonig  1. rész; 
• Romok Caedon mellett  2. rész; 
• Cerin Laimar    3. rész; 
• Bosszú     4. rész. 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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