
 

 

 
 

Acél és vér 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

7.-8. szintű modul 

A toroni hajóőrség 

Ikrek (Simona elrablói, 5. Tsz-ű 
fejvadászok) Kb.: 35 fő 

Erő 15 
Állóképesség 17 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 16 
Egészség 17 
Szépség - 
Intelligencia 12 
Akaraterő 15 
Asztrál 14 
Mentál 15 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Alap 1 32 64 112 +2 
Ököl 2 47 78 123 K6/2+3 
Pugoss 2 44 60 116 K6+2 
Lagoss 1 45 88 136 K6+6 

 
Max. Fp: 72 
Max. Ép: 14 
Max. Pszi: 21 

 
Képzettségek  
• Ökölharc Mf;  
• Lagoss Mf;  
• Pugoss Af;  
• Kétkezes harc Af;  
• Vívócsel (Lagoss) Af (-15 Té, +1 

Tám); 
• Pszi Mf;  

• Akrobatika Af (+10 Vé);  
• Nehézvértviselet Af. 

Felszerelés 
2-3 ezüst, esetleg olcsó 

fegyverek 

Katonák (A hajó védői, 5. Tsz-ű 
harcosok) kb.: 110 fő 

Erő 16 
Állóképesség 16 
Gyorsaság 14 
Ügyesség 15 
Egészség 17 
Szépség - 
Intelligencia 12 
Akaraterő 14 
Asztrál 13 
Mentál 13 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap  29 62 109 - 
Ököl 2 47 78 123 K6/3 
Hosszúkard 2 40 86 135 K10 
Rövidkard 2 38 74 123 K6+1 

 
Max. Fp: 68 
Max. Ép: 14 

 
Képzettségek 

• Ökölharc Af; 
• Hosszúkard Mf;  
• Rövidkard Af;  
• Vívócsel (Hosszúkard) Af;  
• Nehézvértviselet Mf. 
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Felszerelés 
Mellvért, sisak, 2-3 ezüst, esetleg olcsó 

ékszerek 

Boszorkánymesterek (Az akció támogatói, 4. 
Tsz-űek) Kb.: 50 fő 

Erő 13 
Állóképesség 15 
Gyorsaság 12 
Ügyesség 15 
Egészség 16 
Szépség - 
Intelligencia 15 
Akaraterő 15 
Asztrál 16 
Érzékelés 12 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 2 20 44 98 - 
Tőr 2 30 52 100 K6 

 
Max. Fp: 42 
Max. Ép: 12 
Max. Pszi: 22 
Max. Mana: 28 

 
Képzettségek 

• Tőr Af; 
• Hátbaszúrás Af. 

Felszerelés 
1db hatalom itala, 1-2 ezüst, esetleg olcsó 

fegyverek 

Morrion Maldan (Kalid Karnelian személyes 
testőre és jó barátja, 10. Tsz-ű harcos) 

Erő 18 
Állóképesség 18 
Gyorsaság 15 
Ügyesség 17 
Egészség 18 
Szépség 15 
Intelligencia 15 
Akaraterő 16 
Asztrál 14 
Mentál 16 

 
 
 

Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Alap 2 41 100 147 +2 
Ököl 3 56 114 138 K6+4 
Hosszúkard 2 56 134 183 K10+4 
Pajzs 2 45 105 187 K6+5 

 
Max. Fp: 150 
Max. Ép: 16 
Max. Pszi: 32 

 
Képzettségek 

• Ökölharc Mf;  
• Hosszúkard Mf;  
• Pajzshasználat Mf;  
• Nehézvértviselet Mf; 
• Pusztítás Mf;  
• Vakharc Af; 
• Fegyvertörés (hosszúkard) Mf; 
• Birkózás Mf; 
• Harc helyhez kötve Mf; 
• Vívócsel(hosszúkard) Mf. 

Felszerelés 
Abbit sisak, abbit mellvért, 5 arany, ezüst 

ékszerek, abbit alkarvédők, mágikus 
hosszúkard (93 Mp-os, naponta egyszer 
varázsszóra +10 sebzés K6 körig), mágikus 
közepes pajzs (63 Mp-os), tudatvédő amulett 
(+15 ME), smaragdgyűrű (3-as erősségű 
villámmágiát levéd), rubin amulett (naponta 
egyszer 3-as erősségű tűzaura K6 percig). 

A sziget lakói 

A törzsi harcosok (a sziget birtoklói és 
védelmezői, 3-as Tsz-ű harcosok) Kb.: 300 fő 

Erő 15 
Állóképesség 16 
Gyorsaság 15 
Ügyesség 16 
Egészség 16 
Szépség - 
Intelligencia 8 
Akaraterő 12 
Asztrál 11 
Mentál 15 
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Fegyver T/k Ké Té Vé Cé Sp 
Alap 1 26 49 100 20 - 
Lándzsa 1 30 61 112 - K10 
Fúvócső 3 34 30 - 29 spec. 

 
Max. Fp: 40 
Max. Ép: 13 

 
Képzettségek 

• Birkózás Af;  
• Lándzsa Af; 
• Fúvócső Af; 
• Pajzshasználat Af; 
• Akrobatika Af; 
• Fegyverdobás Af. 

Felszerelés 
Egy kis tegeznyi tű fúvócsőhöz, kis 

tégely fekete méreg (Szint:3, azonnal hat, 
rövid ideig tart, siker: semmi, sikertelen: 
kábulat), ócska fa- és fémékszerek. 

Az alakváltók 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: K10 
Termet: E 
Sebesség: 61 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 40 
Támadó érték: 100 
Védő Érték: 100 
Célzó Érték: 0 
Sebzés: K10 vagy fegyver 
Életerő pontok: 14 
Fájdalomtűrés pontok: 65 
Asztrál ME: 70 
Mentál ME: 60 
Méregellenállás: 9 
Pszi: nincs 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz 
Max. Tp: 1000 

Az alakváltók korábbi időktől 
őshonosak a szigeten, mint az emberek. 
Nincsenek sokan, a nyugati hegység lábánál 
élnek kb. 100-an. Legfőbb feladatuknak 
tekintik a barlangi szörnyeteg védelmét és 
annak etetését. Vezetőjük egy alakváltó 

sámán, akit az életük árán is megvédenek. A nyugati 
hegy sziklái között laknak, az erdők állataival 
táplálkoznak. Valóságos ragadozók, vadászösztöneik 
rendkívül kifinomultak. Könnyedén beleolvadnak a 
környezetükbe. Szinte észrevehetetlenek a 
vadonban, 100%-kal rejtőznek, 60%-kal lopódznak. 
A fákon is otthonos környezetre bukkantak, valamint 
a sziklákon is nagy hasznát veszik mászó 
tehetségüknek, ugyanis 90%-os a mászási 
képzettségük. Mindezeken felül rendkívül 
mozgékonyak, ezt bizonyítja 70%-os esésük, 
valamint 80%-os ugrásuk. Legfőbb épességük az, 
hogy bármilyen alakot képesek felvenni, amit látnak. 
Általában ez csak az arcra vonatkozik, hiszen a 
ruhák domborulatit nem képesek leutánozni, 
azonban felvehetik bőrükön a ruha színét, az 
élőlények bőrszínét. Éles karmaikkal támadnak, 
általában meglepetésszerűen. Alaphelyzetben 
minden alakváltó bőrszíne fekete, testük olyan, akár 
a gyíklényeké. Az esetek többségében az alakváltók 
csoportokban járnak, s így is vadásznak. Képesek 
egymásnak telepatikus üzeneteket küldeni a saját 
nyelvükön. Ok nélkül nem támadnak senkire. A 
nyugati erdőt vigyázzák, ha illetlen belép az erdőbe, 
azonnal megölik. Egymást mindig megismerik, ezt 
kifinomult szaglószerveiknek köszönhetik. Éjszaka 
is jól tájékozódnak, ugyanis 50 m-ig infralátásuk 
van. Egyedüli gyengeségük a hallásuk, ugyanis 
teljesen süketek, csak ezt kihasználva lehet 
kijátszani őket, de ez még így is nehéz. Havonta 
egyszer embert áldoznak a szörnynek. A sámán 
kiválasztja az áldozatot, akit a többi alakváltóval 
fogat el. Ekkor csoportostul lemennek a faluba, és 
észrevétlenül elrabolják az áldozatot, amit később 
sziklaoltárukra helyeznek. A sámán kántálással 
előhívja a szörnyet. A szörny elfogyasztja az 
áldozatot, s ezzel a szent szertartás befejeződik. 

Az alakváltó sámán 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 80 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 50 
Támadó érték: 120 
Védő Érték: 160 
Célzó Érték: 0 
Sebzés: K10 vagy fegyver 
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Életerő pontok: 15 
Fájdalomtűrés pontok: 85 
Asztrál ME: 90 
Mentál ME: 100 
Méregellenállás: 10 
Pszi: nincs 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: 50 (sámánmágia) 
Jellem: káosz 
Max. Tp: 2000 

Ő az alakváltók vezére és parancsolója. 
Különleges sámánmágiát használ. Mániája a havi 
emberáldozat, amit a szörnynek kínál. Minden 
hónap utolsó előtti napján transzba süllyed, és 
megjelenik előtte az áldozat arca. Ezt az arcot 
gondolatátvitellel az alakváltóknak eljuttatja, akiket 
aztán elküld az áldozatért. Ha a vadászok elhozzák 
az áldozatot (ami eddig mindig sikerült), 
megkezdődik az áldozás. Az alakváltók egy 
sziklaoltárra helyezik az áldozni kívánt személyt, 
aztán elhagyják a felszínt, csak a sámán marad az 
oltárnál. Az oltár a szörny barlangja előtt található. 
A sámán belekezd a kántálásba, amire a szörny 
előbújik és elfogyasztja az áldozatot. A biztonság 
kedvéért 10 alakváltó mindig lesben áll, de eddig a 
szörny egyszer sem bántotta a sámánt, mivel a 
nyakában lóg az amulett, s emiatt gazdájának tekinti 
őt. Az alakváltók a többi napon állatokkal etetik a 
szörnyet, ez már hosszú idők óta így megy. 

A szörnydémon 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 120 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 60 
Támadó érték: 150 
Védő Érték: 170 
Célzó Érték: 0 
Sebzés: 3K10+6 
Életerő pontok: 80 
Fájdalomtűrés pontok: 220 
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: 100 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: nincs 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 

Jellem: káosz, halál 
Max. Tp: 3500 

A bennszülötte csak szörnydémonként 
ismerik. Mind ők, mind az alakváltók rendkívül 
tartanak tőle. Csak akkor lehet látni a szörnyet, 
amikor kijön a barlangjából az áldozatért. 
Leginkább egy hatalmas gorillára hasonlít, 
körülbelül 6m magas és 2,5 m széles 
teremtmény. Durva fehér szőrzet borítja izmos 
testét. Szájában 20 cm-es hegyes fogak 
találhatók. Karja leér a földig, kézfejéből 
hosszú, csontszerű nyúlvány furakodik ki, mely 
borotvaéles. Ez a legfőbb fegyvere, ebből és 
hatalmas erejéből származik hatalmas sebzése. 
Óriás termete lévén nagyon gyorsan mozog a 
szárazföldön. Északról származik, sok évvel 
ezelőtt egy mentalista hatalma alá vette a 
szörnyet. Egy amulettel képes volt parancsolni 
neki. A Quiron tenger akkor kalózhercege 
megvásárolta a varázslótól az amulettet. 
Innentől kezdve ő volt a szörny parancsolója. 
Nem sokkal később zátonyra futott Abaszisz 
partjainál, ezért a szörny segítségével kiúszott a 
szigetre. Megmaradt csapatával egy barlangban 
rejtette kincseit, hogy később visszatérhessen. 
A szörnyet a barlangba vezette és 
megparancsolta neki, hogy védje a kincset. A 
visszaúton az alakváltók kegyetlenül 
lemészárolták a kalózokat, s velük együtt a 
kalózherceget is. Így az amulett a sámán kezébe 
került. Ezért nem bántja a szörny a sámánt az 
áldozatnál. Az eset történte óta 300-400 év is 
eltelt, így a kincset mindenki elfeledte. Aki a 
barlangba belép, azonnal végez a szörny. A 
kincset kihozni csak az amulett segítségével 
lehet, azonban a sámán még egyszer sem 
próbálkozott vele. Nem tudni, hogy a szörny 
mennyi idős, de talán már egy ezredévet is 
megélt. 

A kincsvadászok 

A kalózok (az elveszett kincs kutatói, 3. Tsz-
ű ember harcosok) kb.: 150 fő 

Erő 15 
Állóképesség 16 
Gyorsaság 14 
Ügyesség 15 
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Egészség 16 
Szépség - 
Intelligencia 11 
Akaraterő 12 
Asztrál 12 
Érzékelés 14 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 1 30 45 99 - 
Ököl 2 40 49 100 K6/3+1 
Rövidkard 1 39 57 113 K6+1 
Dobótőr 2 40 56 99 K6 

 
Max. Fp: 44 
Max. Ép: 13 

 
Képzettségek 

Ökölharc Af; 
Rövidkard Af; 
Fegyverdobás (dobótőr) Af; 
Vívócsel (Rövidkard) Af;  
Belharc Mf. 

Felszerelés 
Ezüst, vagy annál olcsóbb ékszerek, 

2-3 ezüst. 

A kalózok (az elveszett kincs kutatói, 3. 
Tsz-ű udvari ork harcosok) Kb.: 50 fő 

Erő 18 
Állóképesség 18 
Gyorsaság 14 
Ügyesség 13 
Egészség 17 
Szépség - 
Intelligencia 9 
Akaraterő 14 
Asztrál 9 
Érzékelés 12 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 1 27 50 100 - 
Ököl 3 42 64 111 K6/2+4 
Másfélkezes 
kard 

1 31 62 113 2K6+4 

 
Max. Fp: 51 
Max. Ép: 15 

 
 

Képzettségek 
• Ökölharc Mf;  
• Másfélkezes harc Af; 
• Pusztítás Af; 
• Nehézvért viselet Af. 

Felszerelés 
Ezüst, vagy annál olcsóbb ékszerek, 1-2 ezüst, 

posztóvért. 

Ralgas Karal testőrei (a kapitány védelmezői, 
8. Tsz-ű harcosok) 4 fő 

Erő 18 
Állóképesség 18 
Gyorsaság 15 
Ügyesség 17 
Egészség 19 
Szépség - 
Intelligencia 13 
Akaraterő 15 
Asztrál 13 
Érzékelés 17 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 2 29 96 143 +2 
Ököl 3 44 110 154 K6+4 
Hosszúkard 2 40 123 171 2K6+5 
Rövidkard 2 43 118 167 K6+3 

 
Max. Fp: 116 
Max. Ép: 17 

 
Képzettségek 

• Ökölharc Mf; 
• Másfélkezes kard Mf; 
• Rövidkard Mf; 
• Vívócsel (másfélkezes kard ) Af; 
• Belharc Mf; 
• Pusztítás Af; 
• Birkózás Mf; 
• Akrobatika Af; 
• Vakharc Af; 
• Kínzás elviselése Af; 

Felszerelés 
Arany ékszerek, 2-3 arany, mágikus 

másfélkezes kard (63 Mp-os), Gyógyital (+3 Ép). 
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Ralgas Karal (a kalózkapitány, 8. Tsz.-ű harcos) 

Erő 16 
Állóképesség 16 
Gyorsaság 18 
Ügyesség 18 
Egészség 16 
Szépség 15 
Intelligencia 16 
Akaraterő 16 
Asztrál 16 
Érzékelés 18 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 2 40 90 141 - 
Ököl 3 50 104 152 K6+2 
Tőrkard 3 58 122 175 K6+4 
Hegyestőr 3 53 112 161 K6+2 

 
Max. Fp: 68 
Max. Ép: 14 
Max. Pszi: 25 

 
Képzettségek 

• Ökölharc Mf; 
• Tőrkard Mf; 
• Hegyes tőr Mf; 
• Vívócsel (tőrkard) Mf; 
• Belharc Mf; 
• Akrobatika Mf; 
• Vakharc Af; 
• Álcázás Mf; 
• Pszi Mf; 
• Lefegyverzés (tőrkard) Mf. 

Felszerelés 
Arany ékszerek drágakövekkel, 10 arany, 

mágikus tőrkard (93 Mp-os), gyógyital (+8ÉP), 
mérgektől óvó amulett (+2 egészség), 
ködgyűrű(naponta egyszer varázsszóra ködaura 
K6*10 percig, -15 támadó érték az ellenfélnek) 
Kitűnően elrejtett hegyes tőr, tengeri vihar medál. 
(Naponta egyszer varázsszóra az idéző körül 10m-es 
sugárban szél keletkezik, mely az epicentrum felől 
fúj, minden másban megegyezik az aquir 
dühkitöréssel, azonban ez minden a körön belül 
tartózkodó személyre hat). 

Patkány Rulan (a kalózkapitány 
tanácsadója, kobra ügynök, 8. Tsz.-ű tolvaj) 

Erő 14 
Állóképesség 15 
Gyorsaság 17 
Ügyesség 18 
Egészség 15 
Szépség 10 
Intelligencia 16 
Akaraterő 12 
Asztrál 12 
Érzékelés 18 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Alap 1 48 87 122 - 
Ököl 2 63 101 133 K6/2 

Dobótőr 2 65/63 113/108 122 K6+41/ 
K6 

Hárítótőr 2 61 101 151 K6 
 

Max. Fp: 67 
Max. Ép: 9 

 
Képzetségek 

• Ökölharc Mf; 
• Hárítótő Mf; 
• Fegyverdobás (hagyítótőr) Mf; 
• Kézkezes harc Mf; 
• Akrobatika Af; 
• Vakharc Af; 
• Vívócsel(hárítótőr) Af; 
• Hátbaszúrás Mf; 
• Méregkeverés Af;  
• Álcázás Mf; 
• Színészet Af. 

Felszerelés 
4db mágikus dobótőr (63 Mp-os), 26 

dobótőr, arany ékszerek, 3-4 arany, teleportálás 
amulettje (naponta egyszer varázsszóra 
teleportálás 20m-es sugáron belül bárhová, csak 
felhasználójára hat, nem képes levegőbe vagy 
föld alá teleportálni, azonban a földrajzi 
viszonyokat betartja), 10 adag toroni pokol, 
gyógyital (+5 Ép). 
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Az ikrek 

Katonák (7. Tsz.-ű fejvadászok) 20 fő 

Erő 16 
Állóképesség 17 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 17 
Egészség 17 
Szépség - 
Intelligencia 14 
Akaraterő 16 
Asztrál 16 
Érzékelés 18 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 2 37 77 130 +3 
Ököl 3 52 91 141 K6+5 
Lagoss 2 52 106 159 K6+8 
Pugoss 3 56 96 149 K6+4 

 
Max. Fp: 104 
Max. Ép: 14 
Max. Pszi: 30 

 
Képzettségek 

• Ökölharc Mf; 
• Pugoss Mf; 
• Lagoss Mf; 
• Kétkezes harc Mf; 
• Akrobatika Af; 
• Vakharc Af; 
• Vívócsel Af; 
• Lefegyverzés (Lagoss) Mf; 
• Pszi Mf; 
• Nyomolvasás Af; 
• Kínzás elviselése Af.  

Felszerelés 
Mágikus pugoss és lagoss (63 Mp-

osak), 10 adag toroni pokol, gyógyital 
(+8Ép),  4 ötfős csapatra osztanak szét, 
mindegyik csapatnál van egy fürkész. 

Rashan (az ikrek vezetője, 12. Tsz-ű 
fejvadász) 

Erő 18 
Állóképesség 18 
Gyorsaság 18 

Ügyesség 18 
Egészség 18 
Szépség 12 
Intelligencia 14 
Akaraterő 17 
Asztrál 16 
Érzékelés 18 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 
Alap 2 56 116 163 +8 
Ököl 3 71 130 174 K6+10 
Lángkard 2 71 150 199 K10+10 

 
Max. Fp: 166 
Max. Ép: 16 
Max. Pszi: 45 

 
Képzettség 

• Ökölharc Mf; 
• Lángkard Mf; 
• Akrobatika Mf; 
• Vakharc Af; 
• Vívócsel (láng) Mf; 
• Méregkeverés Af; 
• Pszi Mf; 
• Nyomolvasás Mf; 
• Kínokozás Af; 
• Kínzás elviselése Af. 

Felszerelés 
Mágikus hosszúkard (93 Mp-os, naponta 

egyszer 2 erősségű tűzkard varázsszóra K6*10 
percig). 10 adag toroni pokol, gyógyital (+12 Ép), 
Fürkész, Illúziógyűrű (naponta egyszer varázsszóra 
teremt K10 illúzióalakot viselőjéből, akik úgy 
mozognak, ahogy azt a gyűrű viselője 
meghatározható, ekkor nem használhat pszit és 
mágiát, mert koncentrálnia kell az illúziókra) 

A Kobrák 

Ügynökök (5. Tsz-ű fejvadászok, 5. Tsz-ű 
tolvajok) 10 fő 

Erő 15 
Állóképesség 17 
Gyorsaság 18 
Ügyesség 18 
Egészség 17 
Szépség - 



MAGUS                                                                            Acél és vér - Ötlet                                                       Kalandozok.hu 

8 
 

Intelligencia 15 
Akaraterő 16 
Asztrál 16 
Érzékelés 18 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Sp 

Alap 2 53 86 136 +2 
Ököl 3 68 100 147 K6/2+3 
Hegyestőr 2 70 118 166 K6+6 
Dobótőr 3 68 107 136 K6+2 

 
Max. Fp: 113 
Max. Ép: 14 
Max. Pszi: 32 

 
Képzettségek 

Ökölharc Mf; 
Hegyes tőr Mf; 
Akrobatika Mf; 
Vakharc Af; 
Vívócsel (Hegyes tőr) Af; 
Méregkeverés Af; 
Pszi Mf; 
Hátbaszúrás Mf; 
Álcázás Mf; 
Fegyverdobás (dobótőr) Mf. 

Felszerelés 
Mágikus hegyes tőrök (93 Mp-os), 10 adag 

toroni pokol, gyógyital (+8 Ép), láthatatlanság itala 
(K6*10 percig láthatatlan lesz az alany), 2 darab 
átváltozás itala (sas), mágikus tekercs (6-os erősségű 
tűzgyűrű), hazateleportáló tekercs, sebezhetetlenség 
itala. 

 

A varázsló (a kobrák vezetője, 8. Tsz.-ű varázsló) 

Erő 12 
Állóképesség 14 
Gyorsaság 13 
Ügyesség 15 
Egészség 14 
Szépség 16 
Intelligencia 17 
Akaraterő 18 
Asztrál 17 
Érzékelés 14 

 
 
 

Fegyver T/k Ké Té Vé Cé Sp 
Alap 1 21 51 107 20 - 
Hosszúbot 1 25 65 123 - K6 
Kézi 
nyílpuska 2 24 30 - 29 K6/3 

 
Max. Fp: 64 
Max. Ép: 9 
Max. Pszi: 56 
Max. mana 80 

 
Képzettségek 

• Hosszú bot Af;  
• Nyílpuska Af; 
• Méregkeverés Af; 
• Pszi Mf; 
• Álcázás Mf. 

Felszerelés 
Mágikus hosszú bot (sárkánybot 10k6-os, 

5 alkalom) 10 adag toroni pokol, 4 db gyógyital 
(+8 Ép), Láthatatlanság itala (K6*10 percig 
hat), 2 db átváltozás itala (sas), mágikus tekercs 
(6-os erősségi tűzgyűrű), haza teleportáló 
tekercs, sebezhetetlenség itala. 

Az idő folyása 

1. NAP 

3. óra: A hercegkapitány emberei orvul 
lemészárolják a hajóra váró katonákat és 
eltüntetik a holttesteket. Civileknek álcázzák 
magukat, majd elhelyezkednek a kikötőben. 

4. óra: Megérkezik az Ikrek hajója. 
Simona fejvadászok kíséretében sétál le a 
hajóról. Közben a legénység is leballag. 
Morrion jelt ad az orvlövészeknek, akik 
sikeresen lelövik Simona kísérőit. Négy gyors 
harcos próbál a lány védelmébe kelni. Ekkor 
lerohanják a civilbe öltözött szövetségesek a 
toroni csapatot. Hatalmas harc kezdődik, 
Simona egyedül rohan ki a tömegből, nincs aki 
megvédje. A hercegkapitány felesége a 
karakterektől kér segítséget, akik megvédik őt. 
Mindössze pár toronival kell megküzdeniük. A 
történtek után maga Morrion rohan elő a házak 
közül, és szétosztja a láthatatlanság italait. 
Miután Simona és a karakterek láthatatlanná 
válnak, és ekkor a már szintén láthatatlan 
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Morrionnal távoznak a helyszínről. Kalid 
testőre egy shuluri házba vezeti a csapatot, 
ahol megköszöni a segítséget és beszédbe 
elegyedik a karakterekkel. 

5. óra: Morrion kiadja a nemes 
feladatot a karaktereknek, és átadja 
Simonának a láthatatlanság gyűrűjét, amint 
aztán a lány igénybe is vesz. 

6. óra: A karakterek lekísérik 
Simonát a Vörös Cápához. 

7. óra: ismerkedés a kapitánnyal és a 
legénységgel. Berendezkedés a hajóba, 
majd indulás. 

11. óra: Elindul az Iker csapat 
Simona visszaszerzésére. 

4. NAP 

5. óra: Ralgas Karal szétlövi az 
ellenségesnek vélt Vörös Cápát, csak 
Simona és a karakterek élik túl a 
katasztrófát, akik sikeresen kiúsznak a 
legközelebbi szigetre. 

6. óra: A karakterek elindulnak a 
sziget belseje felé Simonával. Ralgas Karal 
kiköt a sziget északnyugati csücskén. 

7. óra: A karakterek elájulnak a 
mérgező ködben, de szerencséjükre a 
bennszülöttek idejében rájuk találnak. 
Ralgas tábort ver a szigeten. Az alakváltók 
sámánja kiválasztja a következő áldozatot: 
Simonát. 

8. óra: Az őslakosok beviszik a 
karaktereket a faluba, és helyet csinálnak 
nekik az egyik üres házban. A törzsfőnök 
értesül a dolgokról, majd megkéri az öreg 
hajótöröttet Saltort, hogy későbbiekben 
tolmácsolja őt. 

11. óra: Ralgas emberei elkészítik a 
tábort. 

12. óra: A karakterek felébrednek, 
Saltor tolmácsolásával beszélnek a 
törzsfőnökkel, aki vendégként fogadja őket. 

13. óra: A törzsfőnök meghívja 
Simonát a házába, ahol megismerkednek. A 
gyönyörű nő elnyeri tetszését, és megkéri a 
kezét. Simona gondolkodási időt kér, de 
nyugalomra van szüksége. A törzsfőnök 
elrendeli, hogy senki se zavarja a karakterek 

házát. A lány visszamegy, és elújságolja a híreket. 
14. óra: Saltor bemutatja a karaktereknek a 

falut, és magáról beszél. 
15. óra: A törzsfőnök ünnepi vacsorát rendez 

a vendégek számára. Az ikrek hajója befut a sziget 
keleti részére. 

16. óra: Az Ikrek tábort vernek, majd 
megtalálják a Vörös Cápa egyes roncsait. Tudják, 
hogy a lány a szigeten, ezért nyugodtan lepihennek. 
Ralgasék is ezt teszik. Az alakváltó sámán elküldi a 
csapatot az áldozat elfogására. Patkány Rulan jelt ad 
az abasziszi partokon lévő társainak, akik elindulnak 
a sziget felé. A karakterek nyugovóra térnek. 

19. óra: Az alakváltó sámán felcsalja 
mágiával Simonát a tóhoz, az egyik karakter követi a 
lányt. Az egyik alakváltó felveszi Simona alakját, a 
többiek elrabolják a nőt. Az ál Simona úgy tesz, 
mintha fürdött volna, a karakter kíséri vissza őt a 
faluba. A haza vezető úton a karakternek feltűnik a 
lány szótlansága, ezért lelepleződik az álca. Az 
alakváltó visszaváltozik, majd megtámadja a 
karaktert. Ha a JK túléli, akkor visszamegy a faluba, 
ahol elújságolja a híreket. A törzsfőnök feldühödik, 
és gondolkodni kezd. 

5. NAP 

6. óra: A karakterek felébrednek, majd a 
törzsfőnök megbízza őket azzal, hogy hozzák vissza 
leendő feleségét. Saltor vezeti a csapatot, 
megkezdőik a készülődés. Az Ikrek elindulnak 
felfedezni a szigetet. 

7. óra: A karakterek felkészülnek, majd útnak 
indulnak vezetőjükkel. A tónál rátalálnak Simona 
Morriontól kapott gyűrűjére. Ralgas összeállít 
embereiből három kutatócsapatot, akik elindulnak 
felfedezni a szigetet. 

9. óra: A karakterek bemennek a nyugati 
erdőbe, az őslakosok főzetével nyugodtan át tudnak 
kelni a mérges gáz által beborított területeken is. Ám 
itt öt alakváltó ront a karakterekre, Saltor halálos 
sebet kap az ütközetben. Élete utolsó mondataiból 
kiderül, hogy az alakváltók barlangja nincs már 
messze, ezért a karakterek tovább indulnak. 

10. óra: A karakterek kevés gyalogolás után 
rátalálnak a nyugati szikla lábánál levő áldozókőre, 
melyen Simona fekszik. Csak az alakváltó sámánt 
lehet látni, amint kántál valamit. Itt több megoldás 
lehetséges, lényeg Simona kiszabadítása. Egyébként 
itt a karaktereknek a sámánon kívül még 10 
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rejtőzködő alakváltóval kell szembenézniük. Ezek 
után a karakterek ugyanazon az úton menekülnek, 
amelyiken jöttek. 

11. óra: A kalóz felderítőcsapat megtalálja az 
alakváltók áldozóhelyét és a hullákat is. Egy tetemet 
magukkal visznek, valamint a nyakéket és 
elindulnak visszafelé elújságolni a híreket. Az 
alakváltók elindulnak, és hajtóvadászatot indítanak a 
JK-k ellen. Az Ikrek rátalálnak az őslakosokra, akik 
nem tudnak felelni a fejvadászok tolakodó 
kérdéseire. Az Ikrek vezetője, Lassyr megöli a 
törzsfőnököt, a többiek az őslakos harcosokkal 
bánnak el. A bennszülöttek fejvesztve menekülnek 
el a faluból. A toroniak megtalálják a JK-k 
felszerelését, s bízva abban, hogy visszajönnek, 
elrejtőzködnek a faluban. Megérkeznek a Kobrák a 
szigetre. 

13. óra: A karakterek megérkeznek a falu 
határához, ahol előbb észre veszik a kihaltságot, 
majd a lapuló fejvadászokat is, ezért menekülni 
kezdenek, azonban csak egy út van, amin jöttek. 
Visszrohannak az erdőbe, aminek útját már legalább 
ismerik. Az Ikrek persze követik őket. A Kobrák 
útnak indulnak. 

15. óra: A karaktereknek még marad egy kis 
főzetük, így hát könnyen áthaladnak a ködön, de 
ezzel az Ikrek nem így vannak. A fejvadász alakulat 
egyik fele visszaindul a faluba Lassyr vezetésével. A 
másik fél Rashan vezetésével a JK-k után indul. 
Rashan csapatának egyik fele odaveszik a ködben, 
de még így is maradnak öten. A karakterek elbújnak 
a sziklák között. A kalózok visszaérkeznek a 
kapitányhoz, aki megörül a hírnek. Felismeri az 
amulettet, és magához is veszi. Eddig csak 
legendaként ismerte a nyakék létezését, de most már 
biztos abban, hogy a szigeten van az ősi kincs. 
Ralgas a maradék csapatával a kincsért indul. A 
másik két felderítőcsapat az alakváltók áldozatává 
esett. A menekült őslakosok rátalálnak az Ikrek 
hajójára, amit aztán bosszúból elsüllyesztenek, 
miután megölték a legénységet. 

16. óra: Ebben az órában talál rá a 
karakterekre Rashan, ezért a JK-k kénytelenek 
megküzdeni a fejvadászcsapattal. Rashan legyőzné 
mindegyiküket, ám ekkor veszi észre az esti sötétben 
régi cimboráit, mikor igazán közel került hozzájuk. 
Leveszi az álarcot, s ekkor megvilágosodik. Rashan 
elcsodálkozik, majd a tűz körül mindent megbeszél a 
JK-kal. 

17. óra: Lassyrék visszaérkeznek a falba. 
Mivel az alakváltók az őslakosokon akarják 
megbosszulni a sámánjuk halálát, a faluba 
mennek, ahol csak a fejvadászokat lelik. 
Kegyetlenül lemészárolják a toroniakat, csak 
Lassyr tud fejvesztve menekülni. 

18. óra: A Kobrák rátalálnak a 
karakterekre. A varázsló felismeri Simonát, 
ezért a karakterek segítséget kapnak tőlük (egy 
kevés gyógyitalt). 

19. óra: A kalózok megékeznek a 
helyszínre, és elindulnak felfedezni a terepet. 
Lassyr kiér a partra, de nem találja meg az 
Ikrek hajóját, ezért elindul a part mentén dél 
felé. Rashan visszaindul a hajójukhoz. 

20. óra: A kalózok bemennek a szörny 
barlangjába. A szörny elpusztít néhányat 
közülük, a maradékot pedig kikergeti. A 
karakterek csapata lemászik a nyugati hegy 
sziklái közül, ekkor szembetalálják magukat a 
kalózokkal. Rulan leleplezi az álcáját, és a 
Kobrákkal letámadja a kalózokat. A karakterek 
is kénytelenek segíteni nekik. Ralgas a 
karakterekkel szembetalálja magát, majd 
megparancsolja a szörnynek, hogy pusztítson el 
mindenkit. Ekkor Simona egy pillanatra 
egyedül marad, és Ralgas túszként magával 
viszi. Mivel a ködön nem juthat át, megpróbálja 
azt megkerülni a nyugati hegységen keresztül. 
A JK-k nem sokkal ezek után Ralgas után 
mennek. Messziről követik a kalózt és a lányt. 
Közben a Kobrák némi veszteséggel 
meglógnak a harcmezőről, a szörny pedig 
elpusztítja a maradékot, és elindul a gazdája 
után.  

6. NAP 

1. óra: A karakterek utolérik Ralgast, 
akivel küzdenek A kalóz halála előtt a mélybe 
dobta az amulettet, és hamarosan megérkezik a 
behemót. A karakterek menekülni kezdenek a 
lánnyal. Találnak egy régi függőhidat, amin 
átkelnek, majd levágnak. A szörny megpróbálja 
átugrani a szakadékot, de belezuhan a 
szakadékba és elpusztul. Lassyr megtalálja a 
Kobrák hajóját, majd matróznak álcázva magát 
elvegyül a legénység között. 

2. óra: A karakterek elindulnak a déli 
part mentén. Rashan nem találja a hajójukat, 
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ezért elindul a part mentén megkeresni a 
kalózhajót. 

3. óra: A karakterek megtalálják a 
Kobrák hajóját a maradék Kobra csapattal 
együtt, akik hasznot akarnak húzni Simona 
megmentéséből, ezért a karakterekre 
rontanak. (5 tolvaj és Rulan) 

4. óra: A kobrák legyőzése után a 
legénység felismeri Simonát, ezért elvisz 
őket Abasziszba. Éppen hogy sikerül 
kimenekülni a támadó őslakosok markából. 
Rashan megtalálja a kalózhajót, és 
fellopakodik rá. A kalózhajó a megmaradt 
12 fővel elindul Toron felé. 

7. NAP 

1. óra: A hercegkapitány egyik 
kereskedőhajója csatlakozik a csapathoz. 
Megérkezik a JK-k hajója az abasziszi 
partra. A karakterek elindulnak a 
megbeszélt helyre durván egy napos 
késéssel. Lassyr parancsot kap Torotól, 
hogy mivel a küldetés nem sikerült, ölje 
meg a lányt és a karaktereket. 

5. óra: Négy órán keresztül 
gyalogolnak a dombos, erdős tájakon, 
amikor megláták Khalid zászlóit egy 
völgyben. Ám nem sikerül teljesen lemenni 
az ideiglenes sátorvárosba, mert Khalid és 
testőrei megjelennek az erdei úton (a 
kereskedőhajó telepatikus üzenetet küldött). 
Simona és Khalid között alig néhány méter 
van, amikor a JK-k üzenetet kapnak 
Rashantól, hogy vigyázzanak, mert 
valószínűleg utánuk ment. Ekkor Lassyr 

kilép a rejtekéből, és a Sárkánykirály lehelletét fújja 
a lány felé. A JK-k, hacsak nem akarják, hogy a lány 
porrá égjen, akkor elé ugranak, és megmentik ezzel 
Simonát. Miután a JK-k kifekszenek, Khalid 
üldözőbe veszik Lassyrt, de az eszes fejvadász egy 
teleporttekercs segítségével hamar visszajut a 
hazájába. 

A Happy End 

Khalid emberei leviszik táborukba a 
karaktereket, ahol Antoh papok gyógyítják meg 
őket. A táborbéli egyetlen varázsló teleport-rúnái 
segítségével Khalidék és a karakterek hamar a 
hercegkapitány egyik vidéki kúriájába jutnak. 
Khalid vacsorát rendez a JK-k tiszteletére, és 
barátjaként fogadja őket. Az ünnepély után hálásan 
megköszön mindent a JK-knak és jutalmat ad nekik. 
Felajánlja a kúriát korlátlan idejű pihenésre, és 
bármilyen jellegű segítségét, ha a karaktereknek 
Abasziszba vezet útjuk, de sajnos soka a dolga, és 
távoznia kell. Elköszön, feleségével térkapun 
keresztül távoznak Ifinbe. A karakterek valószínűleg 
1-2 hetet pihennek itt az Ompor-hegység gyönyörű 
tájain, aztán továbbállnak. 
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