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P. sz. 3700-ban valahol Erenben… 
 
„Szürkült. A nap már vérvörösen 

telítette meg a horizontot. A sötét férfi 
már-már azt gondolta, hogy követői 
szem elől tévesztették, az erdőben. Fiatal 
volt még, kitaszított, de keze már nem 
volt tiszta. A félelem érzése még egy 
másodpercre sem hatotta át, ezt jól 
megtanította neki mentorja és az élet. 
Elővigyázatos volt. Egyre csak az éjjelre 
gondolt. Tudta jól, hogy nem sokáig lesz 
egyedül. Más gondolata nem lévén, egy 
fán hajtotta „nyugalomra” a fejét. 
Egyetlen árulkodója a lova lett volna, de 
koromfekete harci ménjét már jó előtte 
eltüntette. 

A nyílvessző egy másodperccel 
azután hasított bele a fa kérgébe, miután 
az árny kinyitotta a szemét. Nem kellett 
csalatkoznia. A Via Shenek hangtalanul 
jöttek. Jó tucatnyian lehettek, ahogyan 
azt az éj leple alatt meg lehet állapítani. 
Mire felocsúdott volna a második 
nyílvessző a sodronyingjéről pattant le. 
A renegátnak sem kellett több. Csupán 
annyi előnye volt, hogy ő már hamarabb 
az erdőben tartózkodott. De választási 
lehetősége nem nagyon volt. A tigrisek 
szemből – földről és fáról egyaránt – 
ostromolták. Csak egy kiút volt, az 
ugrás. Bár soha nem kellett fürge és 
izmos lábát ugrásra használnia vagy 
legalábbis ekkorára. Ehhez képest 
mondhatni jól landolt a mohától csúszós 
szemközti fán. Így lett annyi ideje, hogy 
leereszkedjen. Sötét volt nagyon sötét. 

Nem is igen értette, hogy az 
ereniek, hogyan találták meg őt 
fáklyák nélkül. De nem kellett sokáig 
gondolkodnia, a semmiből jött lökés jó 
öt métert taszított rajta, ekkor jött rá… 
Mire feltápászkodott három ellenfele is 
akadt. Szerencséjére az erdő sűrű volt, 
és mestere volt a helyben harcolásnak. 
Nem volt más lehetősége, lecsukta 
szemhéjjait s megérzéseire 
hagyatkozva előhúzta két furcsa 
ívelésű és mintázatú Via-Shen kardját. 
Az ereni tudni vélte, hogy mit fog 
csinálni a renegát, de nagyot tévedett. 
Oly hirtelen és könnyedén hullt alá a 
fejvadász feje, mint mikor az almát 
szedik a szolgák a földeken. A két 
tigris szemében meglepődés látszott, 
de tudták jól, hogy érzéseik lennének a 
vesztük. A renegát fél pillanatra 
kinyitotta szemét és szemrevételezte a 
helyzetet. Miközben a két testvér 
felvette a közös harcmodort, az 
üldözött ismét támadt. A két 
villanásban nem volt semmi különös, 
kivéve azt a tényt, hogy a két fejvadász 
fegyvertelen állt a sötét alak előtt. S 
halk suhanás. Hibázott, igen hibázott. 
Nem figyelt eléggé. Most apró 
vércseppek hulltak alá a hátából. 
Érezte is… A via shenek bekerítették. 
Úgy látszott eredményes volt a 
hajtóvadászat. De ekkor a hátul 
figyelő ősz szakállú botos alak már 
tudta jól… A renegát hirtelen tűzbe 
borult, iszonytató mértékű erő lett úrrá 
a vidéken. A tigriseknek ez volt az 
utolsó emlékképük a fekete árnyról,  
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márha egyáltalán beszámolhattak erről valakinek is 
ezután. Ott állt a renegát kissé megsebezve s 
megfáradva. Körötte csak por és hamu és sötétség.” 

részlet az Ereni renegátok egyik tekercséből 

Néhány szó a rendről 

A Via Shenek legújabb titkos rendje, melyet 
3775-ben hozott létre egy bizonyos Treambo de 
Garze renegát (immár embervadász) fejvadász. 
Létrejötte nagyon érdekes volt. Ugyanis egybeesik 
az Embervadászok nagymesterének jobbkezének a 
halálához. Bár ezt senki nem meri fölvetni a klánon 
belül, de sokan úgy vélik, hogy nem véletlenül halt 
meg a Hegyesfülű. Nagyon kevés fejvadász kerül ki 
innen 5-15 évente mindössze egy. Bár ez függ 
persze attól is, hogy fiatalon vagy tanultként került 
oda az „ember”. Ami azt illeti, aki innen kikerül az 
mestere a kardjának és vele a nesztelen 
cselekvésnek. 

A tanítás 

Legfőbb szempont a tanítvány legjobb 
képességeinek feltérképezése és ezek kiaknázása. 
Három fő részből áll az oktatás. Az első fő feladat a 
két kézzel való harcolás a mesterien forgatott 
kardokkal. A cél nem az ellenfél meggyilkolása, 
hanem az ártalmatlanná tevése. A második fő feladat 
a nyugalom és a kimértség megtanítása. S végül a 
harmadik, de nem az utolsó pedig a mérhetetlen 
figyelem. 

A rend felépítése 

A rend „vezére” Nopol (Treambo de Garze, 
mindenki a Nopol nevét használja, csak nagyon 
kevesen ismerik valódi nevét: többek között a 
nagymester és a klán varázslója). Általában Ő is 
oktatja a növendékeket vagy a jelentkezőt. Majd 
utána következnek Nopol első tanítványai. Ők 
hárman vannak, és mindegyikük egy valaminek a 
mestere. Ők képezik a rend és a klán egyik legjobb 
kommandóját. Feltétlen hűséggel vannak Nopol és a 
nagymester iránt. Bár mindenki tudja, hogy Nopol 
tanítványainak elsőként a mester majd utána a 
Nagymester. S aki ezt elmondaná, az közelebbről is 
megismerné a mester erejét. 

 
 

A tanítványok 

Általában Nopol „szerzi be” az arra 
alkalmas suhancokat a fővárosból, s 10-15 évig 
tanítja, taníttatja. Ám olykor-olykor egy 
klánbélit is beavat a titkos tanaiba. Ám ezt csak 
kizárólag a Nagymester kérésére. Minden 
tanítványt maga Nopol vizsgálja meg mind 
testileg, mind lelkileg. A tanítványok a tanulás 
során többször hűséget esküsznek a mesternek. 
Mindegyikük egy becenevet is kap, amely 
általában a hozzá legjobban illő dologról 
neveznek el. 

A vallás 

A jellem, mentalitás 

A tanítványok jelleme minden esetben a 
Rend. A mesterük mindig az észrevétlenséget 
és a legvégsőbb esetben való beavatkozást 
okítja nekik. Ehhez társulhat még esetleg a 
Halál is, de ez nagyon-nagyon ritka. Általában 
a halál jellem esetleg kalandozásaik/küldetéseik 
során kapcsolódhat. 
Mindegyik fejvadász mentalitása szinte 
megegyezik. Tanaikból eredően mindegyikük 
kimért, megfontolt, hideg, nyugodt. Továbbá 
hűségesek és megbízhatóak. Mesterüket és 
klánjukat soha nem árulnák el, vagy ha  – ), 
akkor a fejvadász is és akinek - mégis (ami 
lehetetlen – egy kis mágia  beszélt halottak. 

Játszható fajok 

• ember 
• félelf 
• goblin 
• khál* 

*csak frankó előtörténettel, vagy a KM 
(mester kívánatára) engedélyével. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 MAGUS                                                            Nopol beavatottjai                                                               Kalandozok.hu 

3 
 

 

 

Képességek: 

 
Erő 2K6+6 
Állóképesség K6+12+Kf 
Gyorsaság K6+12+Kf 
Ügyesség K10+8+Kf 
Egészség K10+10 
Szépség 3K6 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 2K6+6 

 
 
 
 
 
 
 

Képzettség Fok/% 
6 Fegyverhasználat Af 
2 Fegyverdobás Af 
Pszi Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Ökölharc Af 
Álcázás/álruha Af 
Hátbaszúrás Af 
3 nyelvismeret Af 4,3,3 
Mászás 30% * 
Lopózás 25% * 
Rejtőzködés 20% * 

 
* 25% / Tsz max. 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Kötelékből szabadulás Af 
2. Mellébeszélés Af 
2. Ökölharc Mf 
3. Vakharc Af 
3. Kétkezes harc Af 
3. Hátbaszúrás Mf 
3. Lefegyverzés Af 
4. Fegyverhasználat Mf 
4. Mellébeszélés Mf 
4. Méregkeverés/semlegesítés Af 
4. Szinkronharc Af 
5. Pszi Mf 
5. Nyomolvasás/eltűntetés Af 
5. Kötelékből való szabadulás Mf 
6. Kétkezes harc Mf 
6. Harc helyhez kötve Af 
6. Méregkeverés/semlegesítés Mf 
6. Szintkonharc Mf 
7. Vakharc Mf 
8. Nyomolvasás/eltűntetés Mf 
8. Hadvezetés Af 
9. Harc helyhez kötve Mf 
 
 
 
A karakternek, hogy képzettségeihez 

hozzájusson minden esetben vissza kell térnie a 
mesterhez. Az adott szinteken eltérések 
mutatkozhatnak a mester belátása szerint. 

Különleges képességek: 

Ők is megkapják az Ereni fejvadászok 
tradicionális vértjét, amelynek értékei a 
következőek: MGT: 0 SFÉ: 3 

4. Tsz-en a fejvadász fő fegyverét a mester egy 
kicsit megpreparálja, amely utána a következő 
értékekkel módosul: KÉ: +2 TÉ: +5 VÉ: +5 Sebzés: 
+1 

6. Tsz-en a visszatérő fejvadászt a mester egy 
különleges „képességgel” ruház fel. A fejvadász 
képes lesz a fegyvere köré 6 körön át tartó tűz, víz, 
fagy vagy jég (mestertől függően) aurát voni 4E 
erősségben. 

8. Tsz-en a mester felkérheti a fejvadászt, 
hogy vezessen egy elit alakulatot egy küldetésben. 
Ez lehet Nopol vagy a klán alakulata. 
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Hátrányok: 

Egyik hátránya ennek a rendnek, hogy szinte 
mindig kérkednek a hatalmukkal. De ezt szerencsére 
diszkréten teszik. Vagyis, ha éppen alkalom van 
arra, hogy egy harci tornán vegyenek részt, vagy 
megküzdjenek csupán csak úgy, akkor azt 
készséggel teszik. 
Minden nap legalább egy 10 perces 
formagyakorlatot kell csinálniuk, hogy testük és 
lelkük még ellenállóbb legyen. Ha ezt 
elhanyagolják, vagyis kettő, vagy több napig nem 
csinálják akkor a következő mínuszok sújtják a 
karaktert: KÉ:-5 TÉ:-10 VÉ:-10 CÉ:-10 majd a 
további napokon -2 -5 -5 -5. 

 

 
 

 
  

2001.11.15.  
Szerző: Nopol 

Forrás: LFG.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

Ez a cikk megjelent az Atlantisz honlapon 
is. 

 
 
 

  
 
 

 


