
 

 

 
 

Shulurtól Caedonig 
Egy toroni csapat életútjának állomásai I. 
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Kalandmodul 3-5. Szintű 
karaktereknek. Kifejezetten a JK-kra 
íródott, de ha a te karaktereid is 
hasonlóak, vagy tetszik a modul, a 
megfelelő átalakításokkal meséld el. A 
játékos karakterek egyébként két 
toroni, egy boszorkánymester, és egy 
fejvadász. 

Reariness Akravim klán 
Ez a legfeljebb 30 főt számláló 

klán méltán válhatna a toroni ikrek 
klánjához hasonló rettegett hírességé. 
Ez azonban egyelőre - köszönhetően a 
klán tagjainak alapos, minden 
apróságra kiterjedő vizsgálatának - 
nem történhet meg. Nem sok lény él 
Ynev-en, aki akár a klán nevét is 
hallotta, nem tagja a klánnak, és még 
mindig lélegzik... 

A tagjaikat a legjobb képességű 
emberekből hosszas megfigyelés után 
választják ki. Ezeket az embereket 
azután egy végső próbatételnek 
tesznek ki, és aki ezt túlélte, hosszas 
kiképzés után a klán tagjává válhat. 
Erre persze csak felettébb ritkán kerül 
sor, mivel új tagot csak az egyik kém 
halálakor képeznek ki. Észak talán 
legjobb kémei, színészi tehetségük is 
káprázatos: képesek eljátszani egy 
szakadt koldust éppúgy mint egy 
toroni famort. A zászlóháború alatt a 
legtitkosabb dokumentumok közül is 
juttattak el néhányat a vörös hadurak 
kezébe anélkül, hogy leleplezték volna 
magukat. Történelmük során még  

sohasem fordult elő, hogy akár 
egyetlen tagjuk is árulóvá lett volna, 
egyesek szerint mágikusan beléjük 
égették a klánhoz való töretlen 
hűséget. Kém létükre meglepően jó 
harcosok, de nem vetik meg cselek 
alkalmazását sem. Felfogásuk szerint a 
cél szentesíti az eszközt. Mindenesetre 
tény, hogy rendkívül hatékonyan 
tudnak működni. Megvannak a saját 
ismertetőjegyeik, de ezek a legtöbb 
ember számára semmit sem mondanak. 
A két egyeneskardhoz hasonló 
fegyverrel rendkívüli dolgokat tudnak 
művelni, de aki ezt már látta, az nem 
képes elmondani másoknak...  

Ismertetőjelük hófehér sólyom 
fekete alapon. Ez van a kardjuk 
markolatába gravírozva, és ez van 
hagyományos fekete bársony 
köpenyük hátára hímezve. Ezt a ruhát 
csak kivételes alkalmakkor viselik. 
Például ha tudják hogy úgy is meg kell 
halniuk, akkor megadják a módját. Ez 
esetben megpróbálnak valami 
lehetetlen tett végrehajtása során 
meghalni, vagy megölik magukat. Élve 
még egyikük sem került az ellenség 
kezébe. Bár a sólyom hagyományosan 
Arel szent állata, kevesen 
fohászkodnak az istennőhöz a harcban. 
Ez inkább azt jelképezi ez esetben, 
hogy viselője rendkívüli harcos, akit 
különleges képességekkel áldott meg a 
sors. A nevük is valami ilyesmit jelent 
erv nyelven. 
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Szabályrendszerileg 

A klán tagjává csak olyan fejvadász válhat, 
akinek Gyorsasága, Ügyessége, és Akartereje 
leglább 17, Állóképessége, Intelligenciája és 
Asztrálja legalább 14, és fejvadászként elérte a 
harmadik tapasztalati szintet. Ilyen szigorú 
követelményeknek igen kevesen felelnek meg. A 
klán szigorú elveihez az is hozzátartozik, hogy csak 
ember lehet a klán tagja.  

Mielőtt taggá válnának bele kell egyezniük 
egy hűség bélyeg testükre tetoválásába. Ennek 
köszönhetően soha nem lesznek hűtlenek a klánhoz. 
Ezen kívül kapnak még néhány mágikus tetoválást, 
amelyek ténykedésüket hivatottak elősegíteni. 
(Macskaszem tetoválás, és egy különleges jel, amely 
a mentális mágiát képes megtéveszteni 50E alatt.)  

Helyszín 

A Hajó 

A Synthia finoman ringatózik a kikötő vizén. 
A háromárbocos karavell abasziszi lobogóját 
éppenhogy lengeti az enyhe szél. A hajó teste 
keskeny, és hossza sem haladhatja meg a 25 métert. 
Zöldre festett oldala mélyen merül a kék vízbe, de 
korántsem annyira, mint egynémely teherhajónak. 
Árbocai messze kimagasodnak a hajótestből. 
Teljesen kibontott vitorlázattal valószínűleg 
iszonyatos sebességgel szelheti a habokat, ha a szél 
is megfelelő. Ha a délutáni dagállyal kifuthatna a 
tengerre, nagy távolságra jutna estig még ilyen 
enyhe szélben is. A hajó pedig minden valószínűség 
szerint indulásra készen vár, amint azt a kapitány 
ígérte.  
Fedélzet 

A hajó kb. hét méter széles, és 35 méter 
hosszú. A három árbóc közül a legmagasabb 
legalább 60 méter, de a többi sincs sokkal 
lemaradva. A középső árbóc tövében egy lejárat 
vezet a kabinokhoz, és a raktárba. Valamivel előtte 
egy csapóajtó vezet a matrózok szállásához. A hajó 
végében van a kapitányi híd, jobb és baloldalra tőle 
egy-egy ajtó a kapitány, és a pap kabinjába.  
Folyosó 

A hosszú folyosóról kétoldalt tíz ajtó nyílik, 
mindegyik egy-egy kabinba. A gyenge megvilágítást 

egyetlen lámpa végzi. A folyosó végén 
csapóajtó alatt egy létra visz lejjebb a raktárba.  
Shiron de Enmar kabinja 

A szoba berendezése hasonló, mint az 
összes többié. A legtávolabbi sarokban lévő 
láda tartalmazhatja a legérdekesebb dolgokat. A 
szoba jelenlegi gazdája bölcs előrelátással 
levette a gerendáról lelógó lámpát, és az 
éjjeliszekrényre tette. A rendbetett ágyon nincs 
semmi szokatlan, legfeljebb az, hogy nem 
feltételezted volna egy ilyen hegyiemberről, 
hogy rendet tart a szobájában. (Egy tőr van a 
párna alatt, de ez a történtek miatti félelmével is 
magyarázható.) A ládát lelakatolták, úgy látszik 
nem szeretné, ha illetéktelenek kutatnának 
benne. A láda tetején gondosan összehajtott 
ruhák vannak : fekete nadrág, ing, zeke, és egy 
lángvörös palást. Alatta fekete ruhába csavart 
hosszúkás tárgy, valószínűleg egy kard. (Egy 
lángtőr, és egy lángkard.) Még lejjebb egy 
tűzvörös pikkelyvértet találsz. Lejjebb semmi 
érdekeset nem látsz : szappan, borotva, és 
egyéb lényegtelen tárgyak.  
Marinel Anew kabinja 

A szoba berendezése hasonló, a többihez, 
de néhány apró részlettel elég otthonossá lett 
varázsolva. A szemközti falon egy kép teljes 
vértbe öltözött lovagot ábrázol lova mellett 
állva. Csillogó ezüstös vért, fiatal, jóképű 
fiatalember. Jobb kezét bal oldalán lévő kardja 
markolatán nyugtatja, baljával lova nyakát 
simogatja. A kép aláírása szerint ez a kép 
Elorand lovagot ábrázolja (Godoni származású, 
Ó-Pyarron egyik alapítója) a festő csak a 
monogramját írta a képre : RS. Az ágy melletti 
éjjeliszekrényen egy vastag, bőrkötésű könyv 
van (Csak ha már megkapta Leviantól) A láda 
nincs bezárva, de nincs is benne sok érdekes. 
Néhány szép ruha gondosan összehajtva, és 
néhány furcsa szárított növény felcímkézett 
üvegekben. Árvácska, ánizs, hárs, bodza, 
kamilla, útilapulevél és hasonló 
(gyógy)növények.  
Yensor Levian kabinja 

A szoba berendezése hasonló a többihez. 
A szemközti éjjeliszekrényen három könyv 
van. (Lehet, hogy már csak kettő) Az egyik egy 
erősen hiányos geofrámia. A könyvben csak a 
jelentősebb városok szerepelnek. Igrain Reval 
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könyve azonban így is izgalmas lehet egy 
érdeklődőnek. A második könyv a híres déli 
költő Dequator Marses verseinek 
gyűjteménye. Ilyen könyvhöz északon elég 
nehéz hozzájutni. A harmadik könyv íróját 
nem ismered(Anesea Ramerin: A hadak 
istenei - teoloógiai mű). A fal mellett álló 
láda nincs lelakatolva. A ládában csak 
gondosan összehajtogatott ruhák vannak. 
(Az egyikben egy furcsa vállfa van: három 
rövid bot lánccal összekapcsolva.)  
Arwain Merrit kabinja 

A szoba levegőjében enyhe 
parfümillat terjeng. Szerencsére a fiúnak 
van annyi ízlése, hogy ne valami dzsad 
pancsot használjon. Az ágy melletti 
éjjeliszekrényen egy cirádás kosarú tőrkard 
díszeleg, hasonlóan díszes hüvelyben. A 
kard kosara ezüsttel és arannyal van 
díszítve, a markolatba egy bagettre csiszolt 
királykék drágakő van foglalva. (Lapis 
Lazuli 18 karát) A kardhüvely díszítését 
tovább színesíti egy vörös lunír csík, és két 
kisebb fekete kő. (Obszidián 5 karát) A 
kard alatt egy kisméretű napló, mellette toll 
és tinta. A láda nincs lelakatolva, de csak 
selyem és bársony ruhák vannak benne, és 
persze néhány pár fekete kesztyű.  
Neridar Casnen kabinja 

A szoba ajtaja teljesen hangtalanul 
nyílik, valószínűleg megolajozta, hogy 
észrevétlenül mehessen ki éjszaka.Amint 
kinyitod az ajtót, kellemetlen 
meglepetésként ér, hogy egy nyílvesszővel 
nézel szembe. (k6/3 Ép)Az apró nyílvessző 
nagy erővel fúródik a bordáid közé. 
Ruhádat pillanatok alatt átáztatja a vér. 
(Méreg 276 old. Lassú hatás, I. Rosszullét, 
Közepes időtartam) A szoba kissé 
rendetlen, de az egyetlen feltűnő az ajtóra 
irányított kézi nyílpuska. A szoba sarkában 
lévő láda le van lakatolva. Legfelül 
összehajtogatott fekete ruha van benne, 
alatta pedig egy fekete palást fehér, sólymot 
ábrázoló hímzéssel a hátán. Alatta két 
hosszúkard: a keresztvas csak jelölésszerű, 
a penge már ott is összetartó. A 
markolatgombba ugyanaz a minta 
belevésve. Az egyik penge valamivel 

rövidebb. Markolatuk csontból van faragva, művészi 
díszítéssel, de azért nem túl cirádás. A kardhüvelyek 
nagyon egyszerűek a kardokhoz képest: Egyszínű 
fekete kevés ezüst díszítéssel. A ládában még két 
furcsa tégely van: Az egyikben valami barnás, 
sárgás sűrű folyadék (Hajfesték), a másikban finom 
rózsaszín por (Bőrfesték)  
Senton Ganser kabinja 

A szoba kissé rendetlen, de nincs benne semmi 
szokatlan. A fal melletti láda nincs bezárva, de csak 
egy ing van benne, és egy hosszú pengéjű 
vadásztőr.(Ha már iderakták.)  
Alior Syovan kabinja 

A szoba berendezése itt is a szokásos : egy 
ágy, mellette egy éjjeliszekrény, és egy láda. (Az 
ágypárna alatt egy hullámos pengéjű tőr van. Jobban 
megnézve a tőr alakját, inkább emlékeztet egy fa 
levelére. Ügyes kézmunkával, és nagy 
odafigyeléssel alakították ki, de látszik, hogy nem 
mesterember készítette. A penge alakja, és mintázata 
sokkal kidolgozottabb is lehetne.) A láda nincs 
bezárva, de majdnem üres. Egy egyszerű szabású 
ruha van benne, és egy bőrtarsolyban 30 toroni 
ezüstpénz.  
Kapitány kabinja 

A többi kabinhoz képest elég tágas szoba. A 
fal mellett egy ágy, a vele szemközti falnál egy 
szekrény, és egy íróasztal. Az íróasztalon egy 
kitekert térkép hever, amely a Quiron tengert 
ábrázolja. A legrövidebb falon, az ajtóval szemben 
egy szablya díszeleg. A szekrény nincs bezárva, de 
csak ruhák vannak benne. A kapitány úgy tűnik 
szeret emlékezni a régi szép időkre, mivel ruhái 
között ott lóg az Abasziszi haditengerészet kék 
egyenruhája. Talán azt reméli, felveheti még 
valamikor, bár valószínűleg jócskán kihízta. Az 
íróasztal fiókja be van zárva. A kapitány itt tárolja a 
műszereit. Szextáns, szögmérő, és egyéb 
helymeghatározó eszközök.  
Pap kabinja 

Az utasok kabinjánál valamivel nagyobb 
szoba. A fal mellett ágy, vele szemben egy láda, és 
egy kis szekrény a falon. A lelakatolatlan ládában 
ruhák, és egy ünneplő papi palást van. A szekrény 
zárját megerősítették, és egy meglehetősen 
bonyolultnak látszó lakat zárja le.  
Kápolna 

Elég szűk helység, ahol a legtöbb helyet az 
antohnak szentelt oltár foglalja el az ajtóval 
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szemben. Ezen kívül a szoba berendezése egyetlen 
láda, amiben kegytárgyakat tartanak. A helynek 
valójában nem sok értelme van, mivel senki nem 
szeret itt tartózkodni. A pap úgy látszik istene 
kedvéért sem hajlandó lemondani 
klausztrofóbiájáról.  
Raktár 

A hatalmas raktár két részre van osztva. Az 
egyikben hordókban sorakoznak a raktározott 
élelmiszerek : sózott szárított hús, néhány hordó 
alma, ivóvíz, és torkot égető méregerős toroni 
pálinka. A raktár másik, nagyobbik, részét a 
rakomány tölti meg. A hordókban édes, erősen 
fűszerezett, nem éppen olcsó, nemes toroni vörös 
nedű, Vermut van.  
Étkező 

Az étkező a hajó talán legnagyobb helyisége. 
Berendezése egyetlen hosszú asztalból áll, tíz 
székkel. Az éjszaka beállta után két lámpa világítja 
meg a termet. Egy másik ajtó is nyílik innen, 
valószínűleg a konyhába.  
Konyha 

Elég kis helység, egyetlen kis asztallal, és egy 
sütővel. A falon akasztón edények, kések, és egy 
szeletelő bárd lóg.  
Matrózok szállása 

Elég tágas helység, de harminc-negyven 
embernek azért elég szűkös. Ágyak itt nincsenek, a 
matrózok vagy a földön, vagy függőágyban 
alszanak.  

Legénység 

Aszin Eniasz Rauryn (Kapitány - Abaszisz) 
A kapitány immár jócskán az ötvenes éveit 

tapossa. Kissé pocakos alakját elnézve, sohase 
lehetett igazán a tettek embere. Valószínűleg mindig 
is csempész volt, nem tudod elképzelni, hogy valaha 
katona, vagy kalóz lehetett volna. Haját úgy próbálja 
fésülni, hogy leplezze kopaszodását, de ezzel 
keveseket tud becsapni. Kopottas szürke ruháján 
eléggé látszik az idő nyoma. Érthetetlen, miért nem 
vesz egy új ruhát, hiszen jócskán lehet pénze a 
csempészésből. 
Torque atya (Antoh pap - Abaszisz / Toron) 

A papnak viszonylag fiatal kora ellenére fehér 
haja van, melyet hosszú lófarokban hord. Nyakában 
csontból faragott, kagylót formáló szent medált 
hord. Földet söprő világoskék, hullám mintás 

köpenye hátára szent jelképe van hímezve. A 
köpeny alatt sötétkék nadrágot, és inget visel. 
Habár vallását nem tartod magadénak, elég 
szimpatikus, markáns arcú férfi. Fegyvert nem 
látsz nála, a nyílt tengeren anélkül is meg tudja 
védeni magát, istene segedelmével. 

Karakterek 

Yensor Levian (Harcművész - Ilanor) 
A húszas éveiben járó férfi teljesen 

feketébe van öltözve. Ruházatától éjfekete 
lófarokba fogott haja sem tér el, melyet átvetett 
a vállán. Mélykék szemeivel, és éles vonásaival 
mégsem kelt kellemetlen benyomást az 
emberben. Testére simuló fekete ruháján jól 
látszanak kidolgozott izmai. Elnézve arra 
gondolsz egy pillanatig, hogy nem szívesen 
verekednél ezzel fiúval, de hamar lerázod 
magadról ezt a gondolatot. Volt már sokkal 
keményebb ellenfeled is az életben, és te még 
midig élsz.  
Azt hiszem a csapat varázslójának nem kellene 
felolvasni az utolsó két mondatot. Mindenesetre 
igazítsd a bemutatását a játékos karakterekhez. 
Shiron de Enmar (Főnix - Ordan) 

A fekete hajú körszakállas férfi korát 
nehéz megállapítani, az azonban biztos, hogy 
túl van már húszas évein. Haja és szakálla 
egyaránt rövid, és gondosan ápolt. Zöld szeme 
erősen elüt kreol arcbőrétől. Magassága 
megközelíti a 180 centit és vállai is olyanok 
mint egy kétajtós szekrény. Felmerül benned a 
gondolat vajon keresztbe kell-e fordulnia mikor 
bemegy a kabinjába. Az azonban biztos, hogy 
nem a kabinjában fog töprengve sétálgatni, fejét 
meghajtva a hajó gerendái előtt. Bő zöld 
ingével és térdig érő bőrcsizmájába tűrt 
mélykék pantallójával olyan hatást kelt, mint 
egy hegyiember.  
Semmi esetre sem fedi fel kilétét, a küldetése 
mindennél fontosabb számára. Amennyiben 
mégis összeütközésbe kerül valamelyik 
karakterrel, akkor majd a kikötés után 
elintézhetik a dolgot... 
Alior Syovan (Elf lány - Haonwell) 

Az aranyszőke hajzuhatag szinte azonnal 
felkelti figyelmedet. Édes gondolatok villannak 
emlékezetedbe, amint szemeddel végigköveted 
a lány testre simuló zöld ruháját csizmájától 
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finom derekáig. Deréktól fölfelé bő fehér 
inget visel, mely őszinte sajnálatodra 
kevésbé emeli ki idomait. lvonásokkal 
átottak alapján el tudod képzelni, amit az 
ing eltakar, és az összkép igazán andalító. 
Finom megárulkodnak. Abban áldott arcán 
nem tükröződik boldogság, és kék szemei is 
szomorúságról azonban biztos vagynyelsz 
egyet, majd , hogy a hely nem alkalmas 
arra, hogy felvidítsd. Nehezen erkörbenézel 
a fedélzeten, látod őszakkal leveszed róla a 
szemed, mielőtt kínossá válik a helyzet. 
Amint hogy a kapitnehezen veszi le róla a 
szemét.ány még mindig merengve bámulja, 
és az a fattyú is  
Szökött rabszolga. Shulurban egy nemes 
ágyasa volt, ahonnan megszökött miután 
urát leszúrta egy tőrrel. Ezután 
természetesen sürgősen menekülni kelett, 
így az első hajóval elhagyta toront. 
Legjellegzetesebb jelét annak, hogy elf 
szerencsére elrejti hosszú haja, és mindent 
elkövet annak érdekében, hogy kiléte titok 
is maradjon. 
Arwain Merrit (Bajvívó - Erigow) 

A barna hajú férfi ruhájáról 
egyértelműen látszik, hogy egy pipec 
nemesfiú. Az ilyeneknek sosem volt nehéz 
dolguk, eddigi életükben nem küzdöttek 
semmiért, mindent megkaptak, amit 
akartak. Azt mondják, a pénz beszél 
helyetted, pláne ha sok van belőle. Mindig 
irigyelted az ilyen alakokat, mert mindent 
megkaptak, amiért neked keservesen meg 
kellett küzdeni. Végül jobban belegondolva 
arra a következtetésre jutsz, hogy ha te is 
ilyen családban nevelkedtél volna, hol lenne 
Kylwor Diascoro (JK). Valószínűleg sehol. 
A dolgok rendje az egyenlőtlenség. A fiú 
fehér selyeminget, és kényelmes fekete 
bársonynadrágot visel, csizmája fölött. 
Világos arcán halvány forradás nyoma, 
mogyoróbarna szeme bizalommal tekint a 
világba. Úgy látszik összeakadt egy nála 
jobb ellenféllel nemrég, de ezeknél a 
nyamvadtaknál elterjedt, hogy nem ontják 
fölöslegesen egymás vérét. Kezén nem 
láthatod van-e hasonló forradás nyoma, 
mivel eltakarja előled finom bőrkesztyűje.  

Neridar Casnen (Fejvadász - Eren) 
A barnásszőke hajú fiú alig tölthette be 18. 

életévét. Élete eddigi részét valószínűleg nem 
gondos szülők nevelésében tölthette el. Ezt látszik 
alátámasztani ravaszkásan csillogó kék szeme is. Az 
úton jobb lesz vigyázni értékeidre - gondolod 
magadban, habár valószínűnek tartod, hogy nem mer 
majd egyik utas kabinjából sem ellopni értékeset, 
mivel azt vizsgálat követné, itt pedig igazán nincs 
hova elrejtőznie. Habár látszólag nála sincs fegyver, 
gyanítod, hogy rejteget egy kis tőr valahol magánál, 
minden eshetőségre készen. Arra inkább nem is 
gondolsz, milyen mérget kenhetett rá ez a suhanc. 
Ha kenyértörésre kerül a sor, neki csak egy gyors 
szúrásra lehet esélye. Kopottas, durva anyagból szőtt 
szürke köpenye mindenesetre alkalmas egy kisebb 
fegyver elrejtésére. 
Senton Ganser (Vadász - Városállamok) 

Markáns arcú, hegyes óra miatt kissé 
ellenszenves férfi. Fekete haja rövidre van nyírva. 
Vastag zöld inget, és velúr bőr nadrágot visel magas 
szárú csizmája fölött. Valószínűleg valamilyen 
vadász, vagy hasonló. Az íjakkal biztosan jól bánik, 
de egy tőrrel, legfeljebb az állatokat képes 
megnyúzni. Fegyvert nem látsz nála, de íja biztosan 
a kabinjában pihen. Első ránézésre látod, hogy nem 
lenne ellenfeled. Azért nem állnál ki ellene egy 
íjászversenyre. 
Marinel Anew (Varázsló nő - Pyarron) 

A korlát mellett egy fiatal lány áll. Hosszú 
barna haját, amely erősen elüt halvány arcbőrétől, az 
erős szél kissé összekócolta. Ő az egyetlen, aki nem 
válik meg a hajón, fegyvernek talán nem nevezhető 
botjától. A vele azonos magasságú bot művészi 
faragásai jó ízlésről tanúskodnak. Földet seprő 
sötétkék selyem szoknyát visel, fölötte rövid 
kabátot, ami alól néha előtűnik a bő fehér ing. 
Mintha csak megérezné, hogy figyelik, megfordul, 
és egyenesen a szemedbe néz. Habár megpróbál 
szigorú arcot vágni, ennek teljesen ellentmond 
élénk, mogyoróbarna szeme. Pisze orrával, és 
résnyire összeszorított ajkával igazán bájos, amikor 
ilyen arcot vág. Miután ő is alaposan végigmért, 
visszafordul a tenger felé. (Ujján vékony, enyhén 
sárgás gyűrűt látsz. A fehérarany elég drága, és csak 
alig néhány helyen ötvözik)  

(Később észreveszed, a hegyiember milyen 
tisztelettel néz rá.) 
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Cselekmény 
1. 2 nap semmi(Feltéve, hogy a karaktereknek 

igényük van a szerepjátszásra, és/vagy 
ismerkedni akarnak a többi utassal.)  

2. A fejvadász észreveszi, hogy valaki figyeli, 
este megöli, de az áldozat felkiált, így 
menekülnie kell. A tőrt otthagyja. A kapitány 
magához veszi a tőrt. Másnap este a 
fejvadász visszaszerzi, és elrejti a raktárban.  

3. Elkezd kutatni, hogy melyik utas figyeli, 
mivel a matróz csak megbízott lehetett.  

4. Az egyik matróz megtalálja a tőrt, de a 
fejvadász a közelben van, és gyorsan 
elnémítja. A szerencsétlent berakja az egyik 
félig üres pálinkáshordóba, a tőrt pedig az 
egyik utas kabinjába. Vasárnap a matrózok 
piát kapnának, de az egyik eltűnt társukat 
találják meg.  

5. Az utas megtalálja a tőrt, de nem szól 
senkinek, mert fél, hogy őt vádolnák, ezért a 
tengerbe dobja. Marinel látta, hogy az utas 
eltüntetett valamit, és elmondja Leviannak is, 
akivel összebarátkozott. Másnap a 
hegyiember beavatja Marinelt a titkába, és a 
segítségét kéri.  

6. A fejvadász rájön, hogy nem az utasok 
között kell keresnie, és nehezen rájön, hogy a 
kormányos figyeltette, akit a kapitány 
Toronban vett fel. Este ellopja a konyhából a 
hentesbárdot, és másnap este beleállítja a 
kormányos hátába.  

7. A kapitány teljesen meg van döbbenve, és 
közli, hogy a három matrózból kettőt most 
vett fel toronban. Összesen négy embert vett 
ott fel. Az egyik matróz valójában semmit 
sem tud, a másik egy toroni fejvadász. Az a 
feladata, hogy egy északi kémet megöljön. A 
fejvadász nem mond semmit.  

8. A két matrózt folyton figyeli Marinel, 
Levian, vagy a Főnix, a fejvadász nem tud 
hozzáférni, de a matróz is tehetetlen.  

9. A fejvadász megnyeri magának a három 
embert(hazudik nekik), és most már ő is 
őrségbe kerül. Mikor neki kell figyelni a 
matrózt, kézi nyílpuskával(mérgezett) lelövi, 
elrejti a nyílpuskát, majd úgy csinál, mintha 
meglepődne.(Nálam inkább az egyik JK 
nyílpuskáját használta, majd bedobta a 

tengerbe - szegény JK utána már 
kereshette - viszont legalább őt 
vádolták...)  

10. Négyen arra a következtetésre jutnak, 
hogy a gyilkos vagy a lány, vagy a 
vadász, vagy valamelyik JK (Pláne ha 
adott okot a gyanúra.)  

• A vadász nem kézi nyílpuskát 
használ, így kiesik.  

• Ha a lány volt, akkor a ficsúr is 
vele volt, mivel sokat vannak 
együtt.  

• A játékosok alibije, és indítékai?  
11. Megfigyelik a bárdot, és a párt. A 

fejvadász úgy intézi, hogy az elf lányt 
„véletlenül” leleplezi mindenki előtt.(Ő, 
és a bajvívó már régen tudja, hogy elf). 
A pár megkeresi a JK-t, akit ugyancsak 
figyelnek.  

12. Valamelyikük megszerzi a nyílpuskát a 
fejvadász kabinjából. (Ideális esetben 
egy játékost beszélnek rá erre.) Ez még 
nem egyértelmű bizonyíték, de a 
fejvadászt kizárják.  

13. Másnap elmondja a fejvadász az igazat, 
mire hárman úgy döntenek, nem tesznek 
se érte, sem ellene. Abbahagyják a többi 
utas megfigyelését. (Természetesen nem 
a teljes igazságot mondja el, a valódi 
klánját titokban tartja)  

14. Ha ezek után sem tudják a gyilkos 
kilétét, akkor tegyél amit jónak 
látsz.Kb. mire mindegyik toroni meghal 
valószínűleg úgy is szabadjára lehet 
engedni a JK-kat. A fejvadász semmi 
esetre nem fedi fel valódi kilétét, kivéve 
ha megtámadják, és nincs más 
menekvése.  

Tapasztalatok, ismertség 

Szerepjáték    100 Tp 
Fejvadász leleplezése   + 50 Tp 
Fejvadász legyőzése   +25 Tp 
További nyomozás   +25 Tp 
Minden meghalt JK   -25 Tp 
Összesen    200 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. 

 
 

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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