
 

 

 
 

A szerelem rabjai 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Karakterközpontú kalandmodul 
2. vagy 3. szintű karakterek számára. 

Háttértörténet: 

Francisco Arwion szempontja:  

Sose hittem volna, hogy egyszer 
valaha szerelmes lehetek. Már évek óta 
járom Ynev földjét. 

Számtalan nőt elcsábítottam, s 
számtalanszor faképnél is hagytam 
őket. De fél évvel ezelőtt minden 
megváltozott, mikor egy fogadóban 
megismertem a leggyönyörűbb 
teremtést akit valaha is láttam. A neve 
Alinza. Teljesen belehabarodtam. Öt 
hónapon keresztül vele voltam a kis 
gorviki kikötővárosban.  

(Életemben nem voltam 
egyszerre ennyit egy helyen) Aztán két 
hete a fogadó ivójában egy este láttam 
mikor egy nemes kinézetű alak 
(lehetett vagy ötven) beszélgetett vele. 
Utána megkérdeztem őt ki volt az, ő 
csak idegesen annyit válaszolt, hogy 
senki. Felmentünk a szobánkba, 
háltunk egyet. Mikor felébredtem, nem 
volt mellettem. Nem hagyhatott el, 
ebben biztos vagyok. Elrabolták. 
Méghozzá az a pökhendi nemes, 
valami lealázzott ágyasnak vitte el. Ki 
kell szabadítanom. El kezdtem 
kérdezősködni odalenn. Megtudtam, 
hogy az alak egy szigetet birtokol, 
innen délre úgy tíznapi hajóútra. Ki 
fogom szabadítani őt, de erre képtelen 
leszek egyedül.  

Segítséget kell kerítenem. A 
legkézenfekvőbb kalandozókat 
felbérelnem, viszont annyi pénzem 
nincsen. Ámde egy mesével... 

Mondjuk mondhatnám nekik azt 
hogy Alinza egy gorviki nemes leánya 
akit váltságdíjjért rabolt el az apja egy 
ellensége. A váltságdíj hatalmas és az 
apja képtelen kifizetni. Én az egyik 
embere vagyok, s megbízott, hogy 
keressek kalandozókat a 
kiszabadítására. Mondjuk fejenként 20 
aranyért. Persze nem tudom kifizetni, 
de majd azt mondom, hogy a pénzt 
akkor kapják meg, ha a lányt elvittük 
az apjának. Majd a hajóúton hazafelé, 
ha alszanak legfeljebb éjjel elvágom az 
összes tokát, s így megoldom a 
pénzproblémát. Uh, viszont egy hajót 
is kell keresnem. Nem baj megoldom... 

Alinza Rabora szempontja: 

Hogy nekem milyen egy mázlim 
van. Ennél tökéletesebb búvóhelyet 
nem is találhattam volna a Sötét Rend 
elől. Hogy mennyi- re untam már azt a 
kötöttséget. Rendben. Eljöttem 
Gorvikba hogy megöljem azt a 
nyavajás nemest. Megtettem, nem volt 
nagy kunszt. A férfi oda volt a nőkért. 
Visszamenni Shadonba azonban nem 
volt már kedvem. Az az örökös 
bújócskázás az inkvizíció elől. 
Elvergődtem abba koszos Gorviki 
kikötővárosba. Gyorsan szereznem 
kellett magamnak egy rabszolgát aki 
megvéd.  
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Az a Francisco nevezetű ficsúr jól is jött egy 
darabig. Azt a pár hónapot kibírtam abban a 
mocsokban. Hála égnek hogy ez a vén trotty 
bevetődött abba a lebújba, s kiszemelt. Itt a szigeten 
most luxusellátást kapok. Asszem én innen nem 
megyek sehova, ha megtalálnának, s elvinnének, 
majd valahogy megoldom hogy visszajöjjek... 

 
Tehát a kaland egyértelmű Francisco Arwion 

felkeresi a JK-kat hogy segítsenek neki, persze a fent 
leírt mesét agyja be nekik. 

Az odaút nyugisan lezajlik. (A cselekménydús 
KM-ek berakhatják a csontig lerágott kalóztámadást) 
A kiszabadítást megtervezik, megtörténik. Alinza 
nem fog ellenkezni, bár meglepődik, de félve a JK-
któl elmegy velük. 

A hazafele úton azonban Alinza mindent 
megtesz, hogy a JK-kat befolyásolni tudja, vagy 
eltenni őket láb alól. Francisco pedig szintén 
ügyködik, hogy el tegye őket láb alól. A JK-k 
megindíthatják, a nyomozást. A két NJK pedig a 
praktikáit. A vége kétséges. Vagy az összes JK 
halott (vagy rabszolga). Vagy a Francisco és Alinza 
a halott. 

Mellékszereplők: 
 

Várkatonák 

E:15 Gy:15 Ügy:15 Állk:17 Eg:16 Int.:10 
Ae:12 Aszt:10 Ép:11 Fp 21 KÉ:20 TÉ:50 VÉ:100 
(fegyverek: hosszúkard, lándzsa; +láncing) 

Számszeríjászok 

E:11 Gy:15 Ügy:17 Állk:12 Eg:16 Int.:11 
Ae:12 Aszt:12 Ép:10 Fp 20 KÉ:20 TÉ:30 VÉ:80 
CÉ: 20 (fegyverek: rövidkard, könnyű nyílpusa, 
nehéz nyílpuska) 

Matrózok 

E:16 Gy:11 Ügy:15 Állk:15 Eg:14 Int.:10 
Ae:11 Aszt:8 Ép:10 Fp 18 KÉ:10 TÉ:20 VÉ:60 
(fegyverek: rövidkard, tőr) 

 
 
 

Hajóskapitány 

(mikor mi játszottuk, akkor egy JK volt, 
méghozzá a Hat városból való) 

 
A vár részletes leírását mellőzöm, azt úgy 

is ti is meg tudjátok csinálni magatoktól.  

Francisco Arwion 

4. szintű Sötét Bárd 
Körülbelül 30 éves hullámos rövid fejete 

hajú, kis körszakállas jóképű, fekete  szemű 
nemesi arcélű férfi. Fehér bő újjast, s fekete 
szűk nadrágot, s egy fekete csizmát visel. 
Nyakában egy vörös kendő. Oldalán Ramiera. 
(Alkarján dobótőr) 

Jellem: Káosz 
 
Erő: 12 
Gyorsaság: 16 
Ügyesség: 16 
Állóképesség: 13 
Egészség: 13 
Szépség: 17 
Intelligencia: 18 
Akaraterő: 11 
Asztrál: 14 
 
KÉ: 30 
TÉ: 50 
VÉ: 99 
CÉ: 21 
 
Ép: 8 
Fp: 32 
 
MME: 15 
AME: 18 
Pszi: 14 
Manapont: 24 
Fegyverei: Ramiera (Mf), Dobótőr 

(dobása Mf), könnyű nyílpuska 
 
Képzettségek 
 
Nyelvek:  

• gorviki: 5 
• közös: 5 
• pyaronni: 4 
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• shadoni: 3 
• dzsad: 2 
• ilanori: 2 

 
Képzettség Fok/% 
Írás/olvasás Af 
Legendaismeret Mf 
Etikett Af 
Lovaglás Af 
Szexuális kultúra Af 
Éneklés/zenélés Mf 
Hangutánzás Af 
Hamiskártya Af 
Ökölharc Af 
Értékbecslés Af 
Kétkezes harc Mf 
Hátbaszúrás Mf 
Mászás 25% 
Rejtőzés 5% 
Titkosajtó 5% 
Lopózás 50% 
Esés 20% 
Ugrás 15% 
Kötéltánc 5% 
Zsebmetszés 5% 
Csapdafelfedezés 15% 
 

Alinza Rabora 

6. szintű boszorkány 
Gyönyörű szőke kék szemű hölgy. 

Szépsége párját ritkítja. Krémszínű (enyhén 
áttetsző) hosszú ruhát visel, rajta egy zöldes 
köpennyel. (mikor legalábbis a JK-k 
meglátják először) 

Jellem: Káosz-Halál 
 
Erő: 10 
Gyorsaság: 14 
Ügyesség: 16 
Állóképesség: 7 
Egészség: 14 
Szépség: 18 
Intelligencia: 15 

Akaraterő: 12 
Asztrál: 17 
 
KÉ: 16 
TÉ: 42 
VÉ: 85 
CÉ: 6 
 
Ép: 7 
Fp: 25 
MME: 36 
AME: 43 
Pszi: 34 
Manap: 48 
 

Képzettség Fok/% 
Írás/olvasás Af 
Herbalizmus Mf 
Méregkeverés Mf 
Sebgógyítás Af 
Szexuális kultúra Af 
Hátbaszúrás Mf 
Kötelekből szabadulás Mf 
Zárnyitás 45% 
Lopózás 90% 

 
Felszerelés: 1 tőr, 3 gyógyital (+6 Ép), 1 

szerelmi bájital (50 E-s, k6 napig), 2 hatalom itala, 1 
hatalom amulett 

 
Beszélt nyelvek: 

• gorviki: 5 
• közös: 5 
• dzsad: 3 
• shadoni: 5 
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