
 

 

 
 

Romok Caedon mellett 
Egy toroni csapat életútjának állomásai II. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ez az előző modul folytatása, de 
önállóan is elmesélhető. Új karakter 
bemesélésére is alkalmas, ha a 
körülmények is megfelelőek. Ez a 
modul kevésbé épül a karakterekre, de 
azt inkább te magad döntsd el, hogy a 
játékosaid milyen módon oldanák meg 
a problémát (Én általában 
alkalmazkodni szoktam a játékosok 
ötleteihez, ha azok elég ötletesek, és 
esetleg még jól is igazodik a 
jellemükhöz.) 

Karakterleírások 
Armatio Delavick - Bajvívó (Shadon) 

Vékony, fiatal, középmagas, 
láthatóan életvidám férfi. Gondosan 
ápolt fekete haja, és rövid szakálla 
mintegy „keretbe” foglalja arcát. 
Mélykék szemeiben vidámság csillog. 
Sötétkék, majdnem fekete selyeminget, 
és velúr bőrnadrágot visel, hozzá 
sötétbarna lovaglócsizmát. 
Meglehetősen hangos férfi, nem az a 
fajta aki csak csöndben iszogat. A 
többi vendégen finoman ércelődik, úgy 
hogy azoknak azért ne legyen okuk 
megsértődni. Eme tevékenysége alól a 
széplányok persze kivételek, őket 
inkább alaposan megcsodálja, majd 
húz egy nagyot a kupájából. 

(Mint minden bajvívó, ő is 
szívesen párbajozik, és minden esetben 
megtartja a szavát. A társait semmi 
esetre sem hagyja cserben. A haláltól 
nem igazán fél, többre értékeli a dicső 
halált, mint a hazug életet. Egy vérbeli  

nemes nem igazán kedveli meg az 
élcelődései miatt. Egy bárdfélének 
pedig komoly vetélytárs lehet.) 
Denow Allenar - Alborne-pap 
(Haonwell) 

A mellette ülő szőke hajú 
fiatalember igazi vetélytársa mind a 
széplányoknál, mind az ivászatban, 
zenélésben és költészetben pedig 
valószínűleg túl is tesz rajta, ha hinni 
lehet a nyakában lógó alborne 
szimbólumnak. Korát tekintve ő is 
huszon-egynéhány éves lehet, és 
testalkatban is hasonló. Némi sárga 
hímzéssel díszített méregzöld inget 
visel, hozzá fekete nadrágot, és széles 
bőrövet. 
Silines Anesor - Tolvaj lány (Ilanor) 

Fiatal, 20 év körüli lány, 
egyszínű fekete, nem túl bő ruhában. 
Az asztalok között szinte hangtalanul, 
és mondhatni macskaügyességgel 
halad el, majd megáll egy négy főből 
álló társaság asztalánál. Vörös, 
vállközépnél valamivel tovább érő 
haját befonva viseli. Övébe két apró tőr 
van tűzve, melyek dobásában is 
valószínűleg van némi jártassága. 
Arcát elég egyedivé teszi zöld szeme - 
valószínűleg kyr hagyaték, és enyhén 
pisze orra. Világos bőrszíne eléggé elüt 
a fekete ruhától, de ez határozottan jól 
áll neki. Könnyed, légies mozgása, és 
óvatos, minden apróságra felfigyelő 
szemei valamiféle szerencsevadászra 
vallanak. 
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(A legegyszerűbb elcsábítani. Habár a valós életben 
könnyen felismeri a csalókat és szélhámosokat - 
lévén maga is az - a szerelemben kevésbé járatos. 
Amúgy kifejezetten kedves lány - és szép is, ha a 
kalandozó jobban megismeri nehezére esik majd 
neki becsapni.) 
Merish Vailarn - Tűzvarázsló (Doran) 

Vékony, mondhatni szikár alkatú magas férfi, 
éles, és általában szigorú arcvonásokkal. Láthatóan 
büszke a hivatására bármi legyen is az. Szürke 
nadrágot, és fehér szövetinget visel, széles, vörös 
színű selyem övéről egy díszes tőr lóg le. 
Szőkésbarna hajával, és szürke szemével nem hagy 
maradandó emléket az emberek emlékezetében, 
legalább annyira múló emlék, mint egy jól képzett 
toroni fejvadász, csak őt valószínűleg ez inkább 
bosszantja. Korát tekintve már jócskán középkorban 
jár. 
(Miután a dorani varázslóiskolából "kivágták", nem 
volt hajlandó belenyugodni, hogy nem tartották 
alkalmasnak varázslónak. Addig kutatott, míg talált 
egy magányos mestert, aki kitanította a tűzmágiára, 
és elindította a Fény Ösvényén. A tudására felettébb 
büszke. Habár a veszélyekkel tisztában van, 
varázslónak állítja magát. Kifejezetten imádja a 
régiségeket, és szenvedélyesen kutatja a kyr múlt 
nyomait.) 
Deramon Ferienar - Lovag (Dwoon) 

Nagydarab, vállas, ám alacsony középkorú 
férfi. Habár valószínűleg immár nincs ereje teljében 
elég izmosnak látszik. Meglehetősen lomha 
mozgású, de ha egyszer valakit megüt, annak nem 
lennél a bőrében. Arca nagy részét eltakarja 
bozontos szakálla. Bizonyára valamelyik rend 
lovagja lehet, mivel még most is magán tartja 
mellvértjét. Az embereket eléggé lebecsülően méri 
végig fekete szemével, ez alól az egyetlen feltűnő 
kivétel, a mellette ülő szikár férfi, akire tisztelettel, 
sőt néha csodálattal néz. 
(Meglehetősen dölyfös, szófukar férfi, ám ha kellő 
mennyiségű alkohol van benne megered a nyelve. 
Persze egy másik nemes nem igazán fogja addig 
eltűrni a sértéseit, és fölényességét.) 
Hellar Rovien - Szerzetes (Pyarron) 

Szürke, durva len anyagból készült kámzsás 
alak. Szikár arcára árnyékot vet a köpeny csuklyája. 
Viszonylag vékony testalkatú 35-40 éves férfi. 
Fegyver nem igazán látható nála, de nem is 
feltételezed róla hogy valami fényesen tudna bánni 

vele. Világoskék szeme, és finom vonásai 
„kissé” ápolatlan külseje ellenére is bizalmat 
keltenek az emberben iránta. Persze a látszat 
sokszor előfordul hogy becsapja az embert. 
Egészen rövidre nyírt körbe egyforma fekete 
haja csak a csukja hátrahajtása után vált 
láthatóvá. 

(Egy fiatal lányon, aki súlyosan megsérült 
megpróbált segíteni. Minden erőfeszítése 
dacára nem sikerült neki, viszont a lány a halála 
előtt megmondta neki a titok egy részét. 
Szívesen hajlandó megosztani mással is, csak 
kérdezzék meg tőle. Persze azért a társaságát 
megválogatja.) 

Mellékszereplők 

G'nadrall - „Nemes” Ork boszorkánymester 
(Toron) 

Tisztaságára feltűnően, már-már túl 
igényes nagydarab udvari ork. Ruhája kissé 
ellenszenves benyomást kelt, ha ezt tompa orra, 
zöldessárga szeme és szőrös nyaka nem tette 
volna meg. Magassága közel két méter, és 
izomzata is eléggé megdöbbentő. 

(A karakter csak egyszer találkozik vele, 
amikor is elmondja amit eddig ő tud, és hogy 
nemsokára újra beszélni fog az 
információforrásával. Ezután már csak holtan 
látják viszont. Ami a holttesten feltűnő lehet, 
hogy a bal alkarját eltörték.) 
Rovall Toroni Nemes 

Magas, tejfehér hajú, zöld szemű férfi. 
Származását le sem tagadhatná. Arannyal 
bőségesen díszített homlokpántja egyértelműen 
mutatja, hogy az uralkodó osztály jeles tagja. 
Kissé horgas orra ravaszkássá teszi arcát. 
Díszes, toroni stílust követő nemesi ruházatán 
nem sok egyedi vonás fedezhető fel. Színarany, 
művészien díszített pecsétgyűrűje a kővel 
befelé van fordítva. 
Vanessa Boszorkány 

Fiatal, huszon-egynéhány éves lány, 
finom, ám erőt és magabiztosságot sugárzó 
arcvonásokkal. Viszonylag rövid fekete haja 
igen jól áll, mélykék szeméhez és finom 
metszésű orrához, annak ellenére hogy a 
tengerről érkező reggeli szellő kicsit 
összekócolta. Egyszínű fekete karnélküli bő 
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selyem ruhát visel, melyen valamelyest 
átdereng rendkívüli szépségű alakja. 
Fülében apró arany fülbevaló, amely egy 
madarat ábrázol. A jobb felkarján apró, ám 
művészi szépségű tetoválás látható, 
melynek rajzolatait nem igazán tudod 
felismerni. A hangja lágy, ám mégis 
ugyanazt a magabiztosságot és erőt sugárzó. 
Rennar Vadász 

Harmincas éveihez közelítő fekete 
hajú férfi vadásznadrágban, és vörös 
díszítésű zöld ingben. Magas szárú 
lovaglócsizmája kiválóan alkalmas 
valamilyen kisebb fegyver elrejtésére. 
Horgas orra, és éles lapokkal határolt arca 
déli származásra utalnak. Sötétbarna vállig 
érő sűrű haja és ugyanolyan színű szeme 
ennek ellenére szimpatikussá teszi. 
Mindenesetre arca markánsságához és 
egyediségéhez északon nem férhet sok 
kétség. 
Viavell Ereni nemes 

Éles vonású, magas homlokú, töretlen 
nemesség hatását keltő finom, elegáns 
megjelenésű idősebb korú férfi. 
Koromfekete, vékonyszálú, selyemfényű 
sűrű haja viszonylag rövidre van vágva. 
Ruházata, habár kissé maradi igyekszik 
követni az erv divatot. Ujján pecsétgyűrű, 
de nem lehet látni mi van belegravírozva. 
Valószínűleg egy északi középnemesi 
család ura lehet. 
Ragnell Gorviki „menekült” 

Éles, markáns férfi, jobb arcán 
forradás nyoma. Bőre sötétkreol árnyalata 
eléggé szembetűnő, ugyanúgy mint társaié. 
Sötétzöld inget és bő kék vászonnadrágot 
hord. Arca nagy részét eltakarja rövid, ám 
annál sűrűbb szakálla. Fekete haja 
meglehetősen rövidre van vágva. A 
feleségével - feltehetően a felesége- együtt 
vannak a fogadóban. Az asszony körülbelül 
vele egyidős, harminc jónéhány éves. Habár 
határozottan csinos, a szemében már 
szarkalábak látszanak, amelyek - állítólag- 
az akaratosság legegyértelműbb jelei. 
Idősebb kora ellenére tüzesnek, érzelmeiben 
lángolónak tűnik (Mint egy spanyol nő). 

 

Testőrők Fejvadászok (Gorvik) 
A másik két férfi viszonylag fiatalabb, 

maximum 25 éves. Közel egykorúnak látszanak, de 
biztosan nem testvérek. Sötétkreol bőrük, és éles 
arcvonásaik egyértelművé teszik, hogy melyik 
társasághoz tartoznak. Horgas orruk, sötét fekete 
szemük, és éjkék ruházatuk kissé ellenszenvessé 
teszi őket. Széles bőrövükbe átlagosnál hosszabb tőr 
van tűzve. 
Zsoldosok (hat íjász, két harcos) 

Fekete ruhás toroni férfiak. A kardosok 
minden bizonnyal jól bánnak a fejvadászoknál 
elterjedt Lagoss és Pugoss fegyverpárossal, de a hat 
lövésre készen álló nyílpuskájú férfinak 
köszönhetően ezeket nem lesz szükséges 
használniuk, bármint alakul is a közeljövő a ti 
részetekre. 

Vázlat 
1. Egy toroni nemes megbízza a fejvadászt, hogy 

találjon meg egy értékes tárgyat. Egy udvari 
orkot keressen megy egy caedoni fogadóban.  

2. Eközben a bárd megszáll, teljesen véletlenül 
ebben a fogadóban.  

3. Egy érthetetlen haláleset kavarta fel ceadont: egy 
fiatal lányt megöltek a nyílt utcán éjszaka. Ha 
nagyon érdekli a karaktert, megtudhatja a 
következőket:  

• A bal karját eltörték, szándékosan, és 
nem harc közben.  

• A fülében egy madarat ábrázoló arany 
fülbevaló volt.  

• Feltűnően csinos is volt.  
4. Egy fiatal lány felkeresi a bárdot, és megbízza 

egy érdekes munkával: találja meg a tárgyat. Ha 
már tudja a karakter, vagy nagyon faggatózik 
elárulja, hogy egy társuk már meghalt az eset 
kapcsán. Elárulja kik tudhatnak a tárgyról 
valamit (A lovag és a tűzvarázsló), és elárulja a 
maga kis részinformációját: Egy föld alatti 
teremben található a tárgy.  

5. A toroni megérkezik caedonba. Találkozik a 
nemes orkkal, aki megmondja, hogy ki tudhat 
még valamit az ügyről (a bajvívó, a tolvaj vagy a 
pap), és ő is elmondja a maga kis titkát: a helyre 
csak mágiával lehet bejutni. Ezután este elmegy 
az informátorához. Ha követni akarják, akkor 
kiszúrja, és lerázza a karaktert. Nekik sem kell 
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túl sokat tudniuk, mert aztán még elteszi ez a 
rasszista láb alól.  

6. Úgy látszik újabban megromlott a közbiztonság 
Caedonban. Valami fajgyűlölő megölt egy 
nemesített orkot az éjszaka. Azért a körülményei 
emlékeztetnek az előző esetre, ami egy kissé 
fura. A városi őrség egyelőre tehetetlen, nem 
talál kapcsolatot egy gyönyörű ifjú lány és egy 
büdös ork között.  

7. Mindenkinek megvan a maga kis 
információszilánkja:  
• A lovag alkoholos állapotban elárulja, hogy a 

tárgy, mivel szoros kapcsolatban van a kyr 
ősökkel, csak egy kyr vérű ember érintheti 
meg, különben valami csapda lép 
működésbe.  

• A tűzvarázsló ha hoznak neki valami értékes 
kyr kori régiséget(ilyet mondjuk a romoknál 
lehet találni), akkor elmondja, hogy valami 
poros ősrégi foliánsban talált egy kyr nyelvű 
szöveget, miszerint a bejutáshoz egy kyr 
mondatot kell idézni. Természetesen a 
szöveget fel is jegyezte magának. (ha valaki 
megérti: „Tárulj, s bontogasd szárnyaid az éj 
leple alatt, mi várunk rád, úrnő!”).  

• A szerzetes megtudta a lánytól, hogy a 
várostól nyugatra az Abaszisz felé vezető 
úton fél napi járóföldre az erdőben kell 
keresgélni.  

• A tolvaj lány valakitől ellopott egy térképet, 
ami megmutatja az utat a romokhoz. 
Természetesen nem mutatja meg, de ha nem 
figyel, akkor könnyen meg lehet találni, és 
lemásolni.  

• A bajvívó, miután legyőzték párbajban, 
elárulja, hogy két magas kőoszlopot kell 
keresni, amelyeken felfedezhető Morgena 
szimbóluma, és egy apró madár. Az oszlopok 
közül sok a kyr mágiának köszönhetően még 
mindig áll.  

• A pap tudja, hogy aki megérinti ezt az átkos 
tárgyat, arra magától Morgenától származó 
átok száll, amelyet sehogy nem lehet 
eltávolítani. Ezt viszont hangoztatja társainak 

is (persze csak négyszemközt), és a 
karaktereket is megpróbálja meggyőzni, 
ha megkérdezik a véleményét.  

8. Ezek után a tárgyat elég könnyű 
megszerezni. A két oszlop között kimondva 
a megfelelő szavakat, egy sötét terembe 
kerülnek, ahol megtalálják a könyvet, és 
egy patinás nyakláncot Morgena 
szimbólumával.  

9. Kifelé egy pentagramma vezet. Kijutva 
azonban egy kisebb csapat deríti éppen fel a 
terepet, akik a váratlan megjelenésükre 
azonnal reagálnak. Hat rájuk szegezett 
nyílpuska mellett nincs más lehetőségük, 
mint átadni a könyvet. (Nem valószínű 
hogy utána tudnak járni, de a toroniak 
Rovall emberi voltak. Persze ezt könnyen 
feltételezhetik.)  

10. A jutalmuk? A Morgena szimbólum, 
melynek eszmei értéke jóval több mint 
pénzbeli, és a rengeteg tapasztalat.  

Tapasztalatok, ismertség 

Szerepjáték    100 Tp 
Nyomozás a holtak után  +15 Tp 
Minden új részinformáció  +10Tp 
Tárgy megszerzése   +25 Tp 
Minden meghalt NJK   -10 Tp 
Boszorkány halála   -25 Tp 
Összesen    200 Tp 
 
 
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. 

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 


	Tapasztalatok, ismertség

