
 

 

 
 

Egy kis vidámság 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ez lenne a második kaland 
története, amit ígértem. Ezt a kalandot 
Magusban meséltem, de szerintem 
senkinek nem fog gondot okozni, hogy 
adoptálja. Ezt egy rövid (egy alkalom), 
vidám kalandnak szántam, mert az 
előző kaland során, a karakterek (nem 
ezek) nagyon sokat szívtak, és 
borzasztó sokat vesztettek. A két 
játékost próbáltam némileg (azaz 
némileg, nem félre érteni) kárpótolni.  

Ennek nem adtam címet. 
 
A két karakter, aki játszott 

benne. Az egyik egy goblin „harcos”, 
aki Gro-Ugonbol egy csapat goblinnal 
együtt tört ki, de amikor meglátta, 
hogy határvadászok nyomait 
keresztezik, akkor gyorsan levált a 
csapattól. Néhány nap gyaloglás után 
egy nagyobb állatcsordát látott. 
(Juhok) Je! csodálkozott, náluk ilyet 
csak nagyon ritkán látni, de tudta, hogy 
finom a húsuk. Ledöfte az egyiket és 
elkezdte sütögetni. Azaz elkezdte 
volna, mert megjelent egy nagy kutya, 
aki érdeklődve figyelte, hogy mit 
csinál. Sikerült összebarátkoznia a 
kutyával (adott neki a húsból), és 
indult volna tovább, de a kutya ment 
utána. Elkezdett hadonászni, hogy 
tűnjön el, mire a kutya elkezdte terelni 
a birkákat. A goblin megörült, hogy 
így legalább egy hónapig lesz mit 
ennie. A nyáj közepén szunyókáló 
pásztor, erre azonban felébredt, és 
amikor meglátta a leölt birkát, nagyon 
mérges lett. A goblin gyorsan lebújt a  

birkák közé, de a kutya nem tágított, és 
az ugatást sem hagyta abba. A pásztor 
meglátta, kurjantott egyet, és 
megpróbálta leütni a botjával. A 
goblinnak sem kellett több, elővette 
kedvenc zsákmányolt rövid kardját, és 
megszúrta a pásztort, és a kutyát aztán 
uzsgyi (Nem ölte meg őket). 

Persze híre ment, hogy goblinok 
járnak a környéken. Előbb utóbb őt is 
megtalálták a kutyákkal. Hiába mászott 
fel egy fára. A három zsoldos nem ölte 
meg, úgy gondolták, hogy talán 
keresnének rajta valamit, ha eladják 
rabszolgának. Elvettek a felszereléset, 
de pénzt azt nem találtak nála, ugyanis 
a szemfüles goblin a három aranyat, 
amit meg régebben szerzett mint 
hadizsákmány, elrejtette a nadrágjában. 

Egy éven keresztül volt 
rabszolga több helyen is. A három 
aranyat sikerült végig elrejtve tartani. 
Egy alkalommal még le is nyelte őket 
nehogy megtalálják. Utána persze két 
napig várta, hogy újra előkerüljenek. A 
rabszolgakereskedő elég rosszul járt 
vele, mert több alkalommal hozták 
neki vissza a goblint, mivel mindig 
furcsa balszerencse kísérte bárhol volt 
is. Eltört cserepek, betört ablakok 
jeleztek, hogy mely házakban 
dolgozott. Aztán a kereskedő megunta, 
és odaadta egy hajóskapitánynak 
ingyen, csak megszabaduljon mar 
végre tőle. 

A hajón egy ideig a fedélzetet 
mosta, de miután a kapitány elcsúszott  
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egy kint felejtett rongyon felküldték az 
árbockosárba. Ott sem volt sokáig, mert a gyomra 
nem bírta a nagy imbolygást, és lehányt valakit a 
kosárból. Nem részletezem tovább. Amikor a hajó 
kikötött az egyik városállamban a közölték vele, 
hogy takarodjon le a hajóról, és hozzávágták a 
zsákját is. 

Az első dolga ezután az volt, hogy elment a 
kovácshoz, egy új kardért. A kovács először 
kizavarta, mert azt hitte, hogy lopni akar. Amikor 
azonban megmutatta az aranyait rögtön szívéjesebb 
lett. Vett egy rövid kardot. A kovács ráharapott az 
aranyra, hogy megtudja valódi-e, majd köpött egyet, 
és megkérdezte, hogy hol a fenében tartotta ezt az 
aranyat. 

A goblin ezután egy fogadó felé tartott, de 
útközben beleütközött két marcona fegyveresbe, 
akik egy nemest kísértek. A nemes a két fegyveresre 
nézett, majd megkérdezte a karaktert, hogy nem 
akar-e 100 aranyat keresni. Nem kellett kétszer 
megkérdeznie. Az egyik fegyveres elkísérte a 
goblint. 

A másik karakter egy Arel-pap volt, aki 
szinten ebben a városban tartózkodott. Amikor a 
nemes és most már csak egy kísérője beleptek a 
fogadóba, éppen zenélt. Aztán tréfából egy harci 
indulót kezdett játszani a nemes lépteinek ütemére. 
Elég pimaszan viselkedett, így a nemes tőle is 
megkérdezte, hogy nem akar-e 100 aranyat keresni. 
A válasz sejthető. 

Mindkettőjüket bevezettek a palotába, ami egy 
hatalmas épület. Külön szobát kaptak, és nem is 
tudtak egymásról. Külön szobalány szolgálta ki 
mindkettőjüket. A goblinnak volt nemi gondja, mert 
a hatalmas ajtókon nem érte el a kilincset, így 
mindig vitt egy széket magával a szobában. A pap 
kiült az ablakba, és zenélni kezdett. Majdnem kiesett 
az ablakon mikor meglátta, hogy a másik szobából 
egy goblin néz ki. 

Ezután nem sokkal megérkezett a nemes, és 
elmondta, hogy miről is lenne szó. Az unokaöccse 
levelet irt neki, hogy összeveszett a szüleivel, és 
most ide akar költözni. A két karaktert személyi 
testőrnek fogadta fel melle. Ja és még egy apró 
kérése lenne, oldjak meg valahogy, hogy a kedves 
öcsike ne maradjon itt sokáig, de ha egy haja szála is 
meggörbül, akkor búcsúzhatnak az életüktől. (Ezért 
fogadta fel a két legnagyobb balekot a városban.) 

Persze nem közönséges testőrök ők. A goblin 
megjárta az elátkozott vidéket A pap pedig (nem 

tudtak, hogy pap) egyenesen Doranban tanult. 
Persze mindkettőjüknek új ruhára volt 
szüksége, és egy fürdőre is. 

A goblin felhívta a szolgálólányt, hogy 
fürdesse meg. Eközben szerelmet vallott neki. 
Az gyorsan kimenekült a szobából. A másik 
szobalány viszont beleszeretett a feltűnően 
jóképű Arel-papba. A goblin átment tanácsot 
kérni a paptól. A pap azt mondta, hogy vigyen 
neki virágot. A goblin erre kimászott (kiesett) 
az ablakon, és tépett néhány virágot a kertből. 
Azok 
persze mintába voltak ültetve. A ruháját is 
sikerült összekennie. Mondanom sem kell, 
hogy nem vált be a virág. 

A palotában a két őrön, a szolgálókon, és 
komornyikon kívül senki nem tudta, hogy nem 
igazi testőrök. 

Másnap megérkezett a fiatalúr. Elég 
ellenszenves és beképzelt volt. A goblint még 
emberszámba sem vette. Kaptak egy 
nyakláncot, amivel mindig meg tudjak majd 
állapítani, hogy merre jár az úrfi, és az úrfi tud 
jelezni, ha bajban van. 

Az éjszaka közepén az úrfi jelez, hogy baj 
van. A goblin, aki úgy tessék-lássék őrködött az 
ajtaja előtt berohan. Azt latja, hogy a hálószoba 
ajtaja tárva nyitva. Ekkor hirtelen egy kéz kapja 
el hátulról, és berántják az ajtó mögé. Egy 
penge szorul a torkára, és valaki a fülébe súgja: 
Meghaltál. Az utána belépő Arel-pap is 
hasonlóan jár. Ezután az úrfi előjön az ajtó 
mögül és megjegyzi, hogy elég rossz testőröket 
kapott. (Na mostanra kezdték el nagyon utálni.) 

Másnap reggel az úrfi vadászni akar 
menni. Megjegyzi, hogy az apja erdejében alig 
van vad, és reméli, hogy itt nem ez a helyzet. A 
két karakter összebeszél. Szereznek az 
istállómestertől egy kutyasípot, amit csak az 
állatok hallanak. A komornyikkal megbeszélik, 
hogy az úrfi uzsonnájába kerüljön egy adag 
hashajtó is. 

Elindulnak reggel az erdőbe. Az Arel-pap 
kb. percenként titokban belefúj a sípba. Délig 
egyetlen állattal sem találkoznak. Esznek. 
Végül nagy nehezen sikerül felhajtani egy 
fácánt. Az úrfi céloz. A pap meg lök egyet a 
fácánon pszi-vel így a lövés mellé megy. Az 
úrfi borzasztó mérges, és vissza akar menni. 
Visszafelé, azonban gyakran állanak meg, 
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ilyenkor az úrfi azt mondja, hogy valami 
vadat halott a bokorban, mindjárt jön, addig 
várják meg. 

Visszaérnek, az fiatalúr a plafonon 
van, szerinte fel kéne égetni az egész erdőt, 
mert ott nemsokára már a fák sem élnek 
meg. Furcsa mód vacsorázni sincs kedve. 

Másnap reggel a két szívéjes testőr, 
megbeszéli, hogy nem itt a házban 
reggeliznek, mert az úrfi nem eszik többet 
ennek a szakácsnak a főztjéből. Kimennek 
egy fogadóba enni. A két karakter 
megbeszéli, hogy felhajtanak valami rossz 
kurvát és összehozzák vele. Az egyik 
karakter elmegy a legrozzantabb kuplerájba, 
és megkérdezi a madámot, hogy nincs-e 
olyan lány, aki éppen beteg. Talál egy lányt, 
aki a madám szerint vagy bolhás, vagy 
rühös. Megbeszéli vele, hogy melyik 
fogadóba kell mennie. Még meg is mutatja 
neki (messziről), hogy kivel kell 
találkoznia. Az utcalány sajnálja, hogy az 
úrfival kell elmennie, és nem a jóképű Arel-
pappal, de hat ezért fizették. 

Eközben a másik karakter próbálja 
jobb kedvre deríteni az úrfit. Rendelnek 
néhány italt, és kezdik magukat elég jól 
erezni. Aztán megjön a lány is. Szolidan 
leül egy másik asztalhoz, ahogy 
megbeszélték. Új ruha is van rajta, amit 
szinten a karakterek fizettek. A két karakter 
felbujtja az úrfit, hogy kérje fel táncolni a 
hölgyet. A pap nekilát zenélni. Látszólag 
kellemesen telik el az éjszaka. A fiatalúr 
elviszi a hölgyet a palotába. A pap kissé 

ittas állapotban van, és felhívja a szobalányt, aki 
szinten nem ellenkezik. A goblin is felhívja a 
szobalányt, de az ellenkezik, így ő egyedül alszik. 

Reggel az úrfi egyedül ébred, és borzasztóan 
vakarózik. A két testőr alig bír komoly maradni. A 
goblin szalad a nemeshez, és közben kiabál, hogy az 
úrfi megtetvesedett. Az úrfi dühében kijelenti, hogy 
egy percig sem marad tovább. Úgy ahogy van 
hálóruhában, felül a lovára, és elmegy. 

A két karakter és a nemes együtt röhögnek, bár 
a nemes szerint ez az utolsó kicsit erős volt. Aztán 
megkapjak a 100 aranyat. Persze levonva belőle a 
szállás és az étkezés költsége, tehát 20 arany. De a 
karaktereket ez már nem igazan zavarja.  

 
Nos nem tudom mennyire tudtam visszaadni, 

de nekem és a játékosoknak már fájt az arcunk a 
végére. Az a sok marhaság, amit összehordtak. 
Nagyon tetszett például az, ahogy a goblin üldözte a 
szolgálót a szerelmével. Nem egy sablonos kaland az 
biztos. Remélem ti is jól szórakoztok majd. 
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