
 

 

 
 

Az okirat 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A csapatot Erionban bízták meg 
azzal, hogy egy okiratot juttassanak el 
Haonwell hercegi irodájába, mivel egy 
örökösödési vitában két testvér - akik 
mellesleg ikrek- között kell dönteni. 
Az irat, amely az elsőszülött kilétét 
tisztázhatja Haonwelltől jó egyheti 
lovas útra van, egy kolostorban. 
Figyelmeztettek a karaktereket, hogy 
ez egy veszélyes úgy, eddig két 
küldöncöt indítottak az iratért, de 
egyikük sem jutott ki élve a városból. 
Kaptak egy megbízólevelet és egy 
utazás pálcáját, ami a város egyik 
fogadójába juttat egy személyt, elég 
messze a céltól. Elindultak, térkapuval. 
(Mivel ez volt az első komolyabb 
modulsorozat amit mesélni kezdtem, 
sajna eléggé szabadjára engedtem a 
karakteralkotást, de ez ellen a jövőben 
tenni fogok...) A csapat elég egzotikus, 
egy ember van csak köztük. A felállás: 
Ember Arel-pap, elf bárd (a csapat 
egyetlen hölgytagja..),  elf harcos, 
dzsenn varázsló, dzsenn kardművész, 
khál embervadász (északi,  Rend 
jellemmel..), udvari ork boszimester, 
4-es szépséggel, állandóan álarcban  
jár. A többiek harcosnak, gladiátornak 
hiszik... 

Tehát átmentek a kapun, a 
megbízó nélkül, mivel úgy egyeztek 
meg hogy az később követi őket. 
Odaát utcagyerekek kezdtek követni 
őket, de lemaradtak. Amikor a 
„városnézés” után ismét elhaladtak a 
kapuk tere mellett, egy csődületet 
vettek észre, egy földön fekvő alak 
körül. 

Ott volt a városi őrség is. A khál egy 
balga lépésre szánta el magát, elindult 
megnézni hogy mi is történt. 
Felismerte a megbízót, akit akkor 
szúrtak le, amikor átjött a kapun. De a 
két és fél méteres alak feltűnt az 
őröknek is, akik meg mivel nem láttak 
khált eléggé érthető módon el akarták 
távolítani a városból, ami szerintük 
sikerült is. Valójában azért ment el a 
khál, mert egy olyan embert látott meg, 
aki Erionban is ott volt, és látta hogy 
közük volt a megbízóhoz. Ezután a 
csapat már nem rejtve utazott, az 
ellenfél megtalálta őket... Elindultak. 
Első este egy tisztáson táboroztak le, 
elég távol az úttól. Az ellenfél eközben 
a négy szóba jöhető útra kisebb 
csapatokat állított, hogy feltartóztassa 
őket, de erről nem tudtak. No mindegy, 
felfedeztek őket, hogy melyik úton 
mentek. Az ellenfél ezután elindult 
azon az úton, négy kisebb csoportban. 
Az első csoport elkerülte őket, ők még 
aludtak. A második viszont beérte 
őket, és hát abban a csapatban volt az 
üldözők vezére és kísérete. (A vezér 
nemesi származású, a haonwelli alvilág 
egyik prominens képviselője, 
kíséretében egy boszi, és egy harcos 
hölgy, meg mások is...) A karakterek 
úgy döntöttek, kevésbé feltűnő, ha nem 
egyedül mennek, ezért csatlakoztak a 
„nemes úrhoz” és kíséretéhez... (Azt 
mondták, nem érzik magukat 
biztonságban, ezért jobb a nagyobb 
társaság...)  
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A boszinak nem tetszett a khál, ezért egész 
végig igyekezett feltűnés mentesen kiiktatni... Eljött 
az első közös este, egy tisztáson ismét... Éjjel a khál 
valami megmagyarázhatatlan balsejtelem miatt 
felébredt, és egy ágaskodó kígyót látott amint ép rá 
akar harapni. Szerencséje volt, elég gyorsan reagált, 
és el tudta kapni. (Természetesen a boszi szórakozott 
vele) Reggel továbbhaladtak, és rövidesen egy 
támadás érte őket. A nemesúr korábban közölte 
velük, hogy azért megy ilyen viszonylag gyors 
tempóban, mert a városban nem volt biztonságban, 
többször meg akartak ölni, ő nem is tudja miért... A 
támadást igazából a nemesúr csapatának az a része 
hajtotta végre, akik elkerülték őket. Látszólag a 
nemesúr volt a célpont, de a karakterek gyorsan és 
brutálisan közbeléptek, a kísérők meg sem tudtak 
mozdulni, és a támadok közül kettő már holtan 
hevert a földön... A többiek természetesen ezután 
elmenekültek, de eközben egy újabb támadó is 
megsérült... Ezután a nemesúrék kissé megijedtek, 
és úgy döntöttek, óvatosabbak lesznek. Kicsit 
később összefutottak egy csapat katonával, akik az 
úton járőröztek. (Legalábbis ők ezt hittek..) A csapat 
tényleg katonákból állt, de őket egytől egyig 
lefizették, hogy szerezzék meg az iratot, vagy 
tegyenek róla hogy az irat ne jusson be a városba. A 
nemesúrék a meséjük miatt nem tehették meg, hogy 
nem csatlakoznak a katonákhoz, a csapat meg 
szintén úgy gondolta, hogy a meséjük miatt 
csatlakozniuk kell, meg hogy ez biztonságosabb is, 
hisz ki merné őket megtámadni ha katonákkal 
vannak. A katonák meg szinten nem mertek 
akciózni, mivel nem tudtak hogy a két csapat külön 
van. Viszont a nemesurat felismerték, és ő is a 
katonákat, akik korábban is dolgoztak már egy 
konkurens szervezetnek... Az a karaktereknek is 
feltűnt, hogy a két csapat nem fogadta egymást 
kitörő örömmel, de mindenkinek muszáj volt a 
látszat miatt társulni... Eljött az este, és elkezdett 
esni az eső. Estére épp egy fogadóhoz értek, ahol 
megkaptak az emeletet. Az Arel-pap elment 
bóklászni az esőben... Egyszer csak egy nyögést 
hallott, meg egy olyan hangot mint amikor valaki 
elesik. Azonnal elindult megnézni hogy mi történt. 
Nem is kellett sokat mennie, és meglátott egy alakot 
a földön. Egy villámfénynél felismerte, hogy egy 
katona az áldozat, és az oldalában egy tőr van. A 
lökött szent fényt gyújtott, jól kivilágítva a helyet, 
majd egy odahívott másik karakterrel együtt bevitték 
a holttestet a fogadóba. Természetesen a papot 

gyanúsítottak, de nem volt semmi bizonyíték 
ellene. Ki-ki elment a dolgára, vacsora a 
földszinten meg ilyesmi. A pap a szobájában 
maradt imádkozni. Kiabálásra riadt, és a 
hangzavar eredetét nézve megtudta, hogy a 
nemesúr kísérői közül is megöltek valakit, amíg 
mindenki vacsorázott. Természetesen most sem 
volt alibije, és megint gyanús volt. Kölcsönös 
vádaskodások, a csapat ezek után ki akart 
szállni a közös utazás folytatása alól, de a 
nemesúrék és a katonák nem engedték, 
mondván hogy előre nem engedhetik őket, mert 
akár csapdákat is állíthatnának, a hátuk mögött 
megint nem lehet, mert a karakterek közölték 
hogy sietnek a kolostorba, ami útba esik.  
Végül mindenki bezárkózott, és lefeküdt aludni. 
(Az egyik kísérő ölte meg a katonát, és utána őt 
élte meg egy másik katona.) Reggel folytatták 
az útjukat, és feltűnt nekik hogy nincs 
szembejövő forgalom. Nemsokára meglátták az 
okát is, fát döntött az útra a vihar. (Legalább is 
azt hitték...) Valójában itt az őket elkerülő 
csapat ügyködött. Az egyik katona, az amelyik 
előző este gyilkolt rosszul lépett, és belebotlott 
egy csapdába, ami sikeresen kiiktatta a 
kalandból. (Véletlen volt, kockával dobtam ki 
hogy pont ő volt az áldozat...) A játék folyamán 
ez már a második játékalkalom volt, és eddig 
vagy háromszor kellett kockákhoz nyúlni... No 
mindegy, óvatosan haladtak tovább, és kicsit 
később egy újabb kidőlt fához értek. Gondosan 
megvizsgálták, és megállapították, hogy ezt 
tényleg a vihar döntötte ki. Beljebb az erdőben 
több más fa is ki volt dőlve... Ilyen fákkal még 
kétszer találkoztak, a harmadik ismét csapda 
volt, de időben felfedeztek, így gond nélkül 
átjutottak. Este letáboroztak, három tábortűz 
körül a három csapat. A khált rovarfelhő vette 
körül, és hát kissé megbolhásodott a boszinak 
köszönhetően.  Másnap tovább mentek, és 
estére egy újabb fogadóhoz értek. Itt mindenki 
nagyon vigyázott, de nem eléggé. Két 
fürdőhelyiség volt, az egyikbe betelepedett az 
elf bárd, a másikba az udvari ork. Nem sokkal 
később  a nemesúr két hölgykísérője 
bekéretőzött a bárdhoz (Ja, nem mondtam hogy 
csapatunk egyetlen hölgytagja alakítja..), aki 
botor módon beengedte őket. Az eletet csak az 
mentette meg, hogy a khál bekopogott, hogy 
szabad-e a fürdő, mire a hölgy kiszólt hogy 
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nem, amire válaszul a khál közölte, hogy 
akkor odakint várakozik, mert valami 
élősködők miatt felettébb viszketeg... Ha 
nem szol, akkor a bárd elhalálozik... A 
boszi mondanom sem kell, nem őrült a 
dolognak... Másnap folytattak az utat, és 
estére elértek a kolostorig.  Ott viszont 
vádaskodások után megkérték a 
kolostorbelieket, hogy tisztázzák őket a 
vádak alól, amit már korábban megírtam a 
M* listára is, és fent van a honlapomon is... 
Csak az elf hölgy válaszát írom le ismét: 

K: Részt vett ön gyilkosságban vagy 
gyilkosságokban Haonwelltől idáig?   

V: Á, nem, a többiek mindig 
elintézték helyettem az önvédelmi 
dolgokat.... 

Megkaptak másnap reggel az okiratot, 
legalábbis ők azt hitték, de valójában egy 
csalipapírt kaptak, az okiratot meg egy 
másik úton egy másik futárral küldték el, 
amikor a csapat kikerült a kolostorból. 
(Hisz mindenki őket üldözte...) Az est 
folyamán a nemesúrhoz egy hírvivő jött, aki 
közölte vele hogy elmúlt a veszély, és 
visszamehet a városba, a katonák meg arra 
hivatkoztak hogy itt az őrjárat 
fordulópontja. Tehát a nemesúr kísérete egy 
fővel gyarapodott, valamint a katonák 
létszáma is gyarapodott két fővel, akik a 
kolostorban vártak rájuk. (Ez a két fő nem 
tudott a többi katona kettős játékáról, ők 
tisztességesek voltak, ám ezt a nemesúrék 
nem tudhatták.) A két katona azért maradt 
ott, mert az előző őrjárat során 
megsebesültek, és ezért itt várták be a 
váltást... (akkor kerülték el a másik 
őrjáratot, amikor a tisztáson aludtak a 
második napon...) A visszaút során több 
gyilkosság nem történt, de a két ártatlan 
katona meghalt a csapdáktól. (A katonák 
vezetője állandóan őket küldte előre veszély 
esetén, és reménykedett...) Eljött az utolsó 
este a város előtt.  A nemesúrék lemaradtak, 
arra hivatkozva hogy az egyik loval történt 
valami. A maradék két csapat, a katonák es 
a karakterek letértek az útról egy tisztásra. 
Nem sokkal később egy háromfős társaság 
is a tisztásra érkezett, felvertek egy sátrat, 
és eltűntek benne. (A nemesúr másik két, 

eddig nem szerepelt csapatából valók voltak, 
kémkedni jöttek oda.) Az egyik elf őrnek az egyik 
őrségben feltűnt, hogy a sátor üres, ezért szólt a 
többieknek. Kicsit később a sűrűből óvatos lépéseket 
hallott az íjász, és meg tudta állapítani, hogy közel 
25-30-an vettek körül a tisztást. Nem sokkal később 
kijött a tisztásra a sátorból az egyik késői érkező, és 
odament a karakterekhez, hogy a főnöke szeretne az 
okiratot, és kétszer annyit fizet mint az eredeti 
megbízó. A karakterek tettek a hülyét, hogy milyen 
okirat? Meg hogy odaadná ha tudná hogy melyiket 
kérik, merthogy több is van náluk, meg hasonlok. 
Ezalatt egy másik karakter odament a katonákhoz es 
segítséget kert, amire egy se igen, se nem választ 
kapott, de valami gúnyszerűt érzett a katonák 
vezetőjének a hangjában. Lényeg az, hogy itt volt az 
első nagyobb csata, jó páran elhullottak a támadók 
közül, és a khálnak köszönhetően egyik csapatnak 
sem maradt lova. (Az ordítása vadítja az állatokat, és 
hát elordította magát.) Ennek köszönhetően jó időbe 
telt amíg elég lovat sikerült begyűjteniük, miközben 
az elf íjász megvakult egy ellenséges mágiahasználó 
(Igen, BM..) praktikájától, aki sebesülten bár, de 
elmenekült... A harc után volt két fogjuk, akiket a 
varázsló egy kis emlékírással a segítőjükké tett (Arra 
emlékeztek, hogy a főnökük azt az utasítást adta 
nekik, hogy segítsék a karaktereket...). Eközben az 
előrébb járó nemesúr lefizette a város kapusait, hogy 
lehetőleg tartsak fel a csapatot. No, nem mindenhol, 
hanem csak a várható felbukkanásuk útjába eső 
kapuknál... Ja, a harc közben a katonák is eltűntek a 
tisztásról, de ezt meg még lehetett magyarázni. (A 
katonák a karakterek egyike szerint azért nem 
avatkoztak be, mert egyrészt nem akartak 
belekeveredni a két gyanús társaság küzdelmébe, 
másrészt még ők akartak lenni a nevető harmadik, 
hogy a legyengült győztest tartóztatják le. Igazából 
meg a legyengült győztestől akarták elvenni az 
okiratot...) A városig tovább haladva a karakterek 
azt sütötték ki, hogy a kapusoktól kérnek segítséget, 
az talán biztonságos. Ezért a khál a korábban kapott 
pálcával bejutott a városba, és sietve a kapu fele 
indult, de nem ért oda, hisz Haonwell egy elég 
hatalmas város, és ráadásul el kellett kerülnie az 
őrjáratokat, és a város falait is mászva kellett 
leküzdenie, a kapukat nem használhatta... (Tehát 
innentől kimaradt a továbbiakból..) Szóval, 
közeledtek a kapuhoz, amikor a varázsló azt mondta, 
hogy ő bizony egyedül megy az őrség 
parancsnokához segítséget kérni. Az viszont azzal az 
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ürüggyel, hogy utasítja az egyik emberét, kiment és 
szólt valakinek, hogy itt van az okiratos illető.. 
Ennek egy részét a karakterek, akik épp a kapuhoz 
érték, meghallottak. („..szólj neki, hogy itt van..”) 
No, mondanom sem kell, hogy gyanút fogtak, de az 
álca miatt nem tehettek semmit, csak tisztes távolból 
követhették a négy kísérővel elinduló varázslót. (A 
négy kísérő egy, a kaputól nem messze lévő házból 
jött ki, miután az őrparancsnok által elküldött illető 
szolt nekik...) Itt meg volt egy csapda az egyik 
kapunál, amikor egy úgymond törött kerekű szekér 
miatt kisebb csődület volt, megtámadtak őket. (Az 
Arel pap majdnem ottmaradt a földön...) Ezek után 
meg egy küldönc ment oda hozzájuk a hivatal előtt, 
és háromszoros pénzt ígért az iratért, amit 
elutasítottak. Valamint azt is látták, hogy amikor 
megindulnak a bejárat felé, egy közelben álldogáló 
jólszituált úr is elindul arrafele. A kapus nem akarta 
őket beengedni, de az úriember segített nekik 
bejutni. Ő volt a valódi megbízó egy másik embere, 
aki direkt rajuk várt, és ők nem akartak benne 
megbízni, ami azért érthető is.  De végül teljesítették 

a küldetést, és megrökönyödtek amikor 
véletlenül kikottyantotta a megbízó, akivel 
végül is találkoztak, hogy ők voltak a csalétek. 

Itt tartunk jelenleg. A következő az lesz, 
hogy meg kell védeni az örököst... 

Ja, a csapat 2. szintű... Mágikus cuccuk 
természetesen nincs, de ellenségük annál több... 
(Jelenleg 2 csapattagnak van személyes 
ellensége, és a csapatnak a fentiek miatt van 
egy kollektív ellensége... Igen, a nemesúr és a 
megmaradt bandája...)  
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