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A Város 
 
Korfus egy dinamikusan növekvő folyó parti város az Erentől nyugatra fekvő területeken. Az 

itteni – alapvetően erv és így kyr hagyományokon nyugvó – kis államok majdnem olyan 

sokszínűséget mutatnak, mint maga Ynev. 

 

Itt fekszik több lovag városállam, mint Shona és Givik, melyek borai még Eligor vacsoráin is csak 

ünnepekkor kerülnek az asztalra. Vagy Marhein, melynek Ezüst-Pajzs Dreina rendje hű 

szövetségese volt mindig a kékköpenyes csapatoknak. De vannak itt elf kolóniák, és 

szerencsevadászok, és aranymosók kedvelt hegyi folyamai köré épült települések is. 

 

Marhein után a két legnagyobb városállam Zamona és Korfus, melyek befolyása közel azonos a 

térségben. Zamona több települése közül a főváros a legnagyobb, melyben többtízezer lélek keresett 

menedéket a biztonságot jelentő falak között. Ehhez képest Korfus nem jelentene számottevő erőt, 

hacsak történelme nem kapcsolódott volna össze egy csapat kalandozóval. 

 

Korfus virágzó államát nem csak különös fekvése teszi előkelővé a régióban, de a Nagy-tó adta 

mikroklíma nagyszerű kenderfaj kialakulásához vezetett. A bódító fű méregként való felhasználása 

természetesen nem engedélyezett a környéken, de füstös szerájai messze földön híresek, és a 

kereskedelem is busás hasznot hajt a hercegi kincstárba. 

 

Igen ám, de mára nincs semmiféle herceg. Bár PSZ. 2818-tól már említik a város újonnan emelt 

Krad Egyetemén őrzött kódexek a dan Vor nevet, melynek leszármazottai egészen 3694-ig 

irányították a várost Eren tőszomszédságában. 

 

Akkor azonban egy véres háború robbant ki a – meglepő módon – pyaronizálódott gorviki kolónia, 

Randa, uraival. A Demir család két generációval korábban települt át hűbéreseivel a vidékre, és 

hivatalosan is felvették a pyarronita vallást, igaz az Inkvizíció északi küldöttsége előszeretettel 

látogatta a várost még évtizedekkel később is. Ám csillapodó figyelmükkel együtt nőtt a ranagolita 

kultusz az amúgy békés városkában. Az akkori korfusi uralkodó, Elden dan Vor vendégül látta a 

Demir családot, melynek trónörökösével egy éjjel orvgyilkosok végeztek épp a hercegi palotában. A 

feldúlt küldöttség távozott, és készülődni kezdett a háborúra. 

 2



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 

A tesze-tosza korfusi herceg azonban nem tette meg a megfelelő óvintézkedéseket, és pár nappal a 

randai trónörökös halálát követve holtestét a Királyok patakjában találták meg. Fia, Tem, alig pár 

hétig volt a trónon, miközben a városra a háború árnya borult, végül őt is a patakból halászták ki. 

A hirtelen vezető nélkül maradt nemesi tanács hirtelenjében egy céltudatos fiatal kyr varázslót tett 

meg kormányzónak, aki nemcsak a közeli Cjard városának Szikra varázsló rendjével tartott fenn 

szoros kapcsolat, de a hírek szerint a szakadár dartoniták is támogatták. 

 

Így eshetett meg, hogy pár hét után egy jelentős méretű rowoni sereg jelent meg a városban – 

feltehetőleg térkapun keresztül – és lerohanták Randát, megsemmisítve az uralkodó családot, és a 

teljes hadsereget. Azt suttogják, egyedül a randai herceg unokahúga élte túl az ostromot a vezetők 

közül, akit két elhívatott testőre visszamenekített Gorvikba. 

 

Az országot felosztották, és a nép ünnepelt. A kinevezett varázsló kormányzó, Vines Oini, terület 

egyesítő terveivel eltökélten haladt egy új, egyesített állam létrehozására. Törekvései azonban 

eleddig nem vezettek sikerre. Bár elérte, hogy a környékbeliek a zászlóháború idején egyesített 

haderővel álljanak ki az Erent hátbatámadni készülő Toron ellen, és egy dorani ereklye 

felhasználásával vissza is verték a támadókat a Kelinn meletti mezőkön. A kelinni csata azonban 

sok áldozatot követelt, és a földek teljesen elnéptelenedtek arrafelé részben az ereklye, részben a 

toroni rontó mágiák hatása miatt. Ezrek menekültek, és Korfus is megnyitotta előttük kapuit. Így 

lehet, hogy egy újabb népcsoporttal bővült a színes korfusi paletta egy tiadlani város ezernyi lakosa 

mellett, akik egészen Korfusig vonultak az elsöprő toroni erők elől. Mondják, hogy a Dorcha is 

kiváló kapcsolatokat ápol a közel két tízezer lakosú völgyben fekvő várossal. 

 

A kormányzó három év alatt megerősítette a hadsereget, felvirágoztatta a kincstárat, kiépített egy 

komoly szövetséges rendszert, arénát és egyetemet építtetett. Azonban a nagyállammá egyesülés 

kezdeti sikerei egyre inkább lohadtak le, és végül állóvízzé vált a törekvés. Végül 3697-ben Vines 

Oini kormányzó eltűnt. Beszélik, hogy kalandozó vére hajtotta el. Egy biztos. Jelenünkben a város 

tulajdonképp egy jólelkű, és mindenki által kedvelt öreg, Regenhein, vezetése alatt áll, aki nemcsak 

a kormányzó, de a dan Vorok palotamestere is volt már. Nemesi származása nem lévén nem 

döntéshozó, de kiváló gazdasági érzékének köszönhetően, és szavahihetősége miatt a nemesi tanács 
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bízik benne. Jelenleg nincs kijelölt vezetője az országnak rajta kívül, de a hét-, egykor nyolc-tagú 

nemesi tanács láthatóan elboldogul a feladatokkal. 

 

A város a Ruma folyó partján fekszik, mely a Nagy-tóba torkollik. A folyót, és a tavat két út is 

elkerüli, de a legforgalmasabb kereskedő út Korfuson keresztül, a folyón, Randa és Korfus közt 

félúton emelt hídon, át vezet. Ez tulajdonképp az egyetlen kereskedelmi út Erentől Nyugatnak a 

törpék hegyeinek lankái mentén. A város legkiemelkedőbb pontja a dombtetőn helyt kapó Hercegi 

Palota, melyet déli, lankás oldalán a nemesek negyedének takaros, szép házai követnek egészen az 

arénáig, mely körül minden évben a győztes 6 láb magas szobrát törpe mesterek vésik ki. 

 

A dombot észak felől megkerülő út a Kereskedők útja, mely a külső, még épülő városfalon belül 

kettészeli a tiadlaniak Arel szentélye köré épült kertes, ligetes negyedét, és a randai menekültek 

kacskaringós kisvárosát. De innen jut el az ember a temetőhöz is, A belső várfalon áthaladva az 

első szembeszökő épület a magasan fekvő palotán kívül Krad katedrálisa, és a mellette elterülő 

belsőkertes egyetem fehér mészkőoszlopokkal díszített lépcsőivel. 

 

A kanyarodó út jobbján a szegényebbek, és a rátermettebbek negyede terül el, ahol a pénz valóban 

fogyóeszköz, akár költi az ember, akár nem. Az út egészen a piactérig vezet, ahol egy térkapu is 

található, ami egy nyugatabbra fekvő kisvárosba, Cjardba viszi el a sietősebbjét, ahonnan azonban 

Eren főterére is nyílik egy kapu minden vásárnapon. 

 

A déli kapun át az út továbbhalad át a kelinni negyeden, és a folyót követve elér a Nagy-tóig, amit 

megkerülve végül nyugatnak fordul. 

 

Korfus folyóparti részén új városrészek épülnek, sok házikó kapott helyet, és a már meglévő 

dokkok, a hegyekből leúsztatott fákból elegendő építőanyaggal látják el a környéket. Sőt, egy 

kőfejtő is működik fentebb, és hetente fordul az uszály a rakománnyal. 

 

A város vallása pyaronita, és több szentély, és templom is van. Korábban Dreina hite volt a 

legmeghatározóbb, de egy szörnyű katasztrófa miatt leégett a korábban jelentős katedrális, és végül 

csak egy kisebb templom épült a város főterén. A katedrális helyére az akkori nemesi tanács a 

jelenleg is nagyszerű játékoknak helyt adó aréna felhúzását jelölte ki. Rossznyelvek ezt a szakadár 
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dartoniták térhódításának tudják be, ugyanis ők nemhogy egy városi templomot emelhettek, de a 

közelben egy komolyabb fellegvárban székel a rend Északnyugati Nagymestere is, Marcus con 

Morlodion, aki szintén a nemesi tanács tagja déli származása ellenére. Érdekes, hogy öccse, 

Tiberius éppen Krad hű lovagjaként az, aki a helyi Egyetemet megalapította. E két fő valláson túl 

helyt kapott egy Uwel szentély is, ahol főként hazájukat sirató kelinniek fordulnak meg. De a 

tiadlaniak Arel imádatát is magukkal hozták. A régi városi temetőben persze egy hagyományos 

Darton templom áll, és a régen uralkodó Dreina hit is egy templommal büszkélkedhet. 

 

Történetünk Psz. 3699-ben játszódik. A világ viharai távol maradtak innen. Korfusban béke van. 

Az idei év különösen jó termést hozott, Arel és Dreina mosolyog a vidékre. Nyár vége van, a 

mezőkön sárgán csillog a sok aratni való termés. Az égen barátságos felhők úsznak végig, kellemes 

szél frissíti a levegőt. 

 

Korfus készülődik az év legnagyobb aratási ünnepségére. A város hemzseg, teli van utazókkal, és 

kereskedőkkel, a földeken a parasztok és napszámosok tüsténkednek. A piactéren felállították idén 

is az ügyességi arénát, ahol öszvér hajtotta szerkezeteken próbálhatja ki mindenki a szerencséjét és 

rátermettségét. A város mellett lovagi tornáknak ad helyt a kifutó, és mellette az íjászverseny 

zajlik. Az egyetem belsőkertjében minden este messzi földek színészei mesélnek olyan történeteket, 

melyeket hitetlenkedve hallgatnak az itteniek, de a világjártabbja csak bölcsen, vagy épp 

lenyűgözve bólogat. A piacon bábosok, zenészek, tűznyelők, mutatványosok, és szemfényvesztők 

keresnek betevőre valót. 

 

Mégis a fő szenzáció az aréna, és a gladiátor viadalok. Az itt rendezett versenyekre mindenki 

benevezhet, de érdemes szem előtt tartani, hogy az állatviadalok gyakorta halálos kimenetelűek, és 

sokan hagyták már ott a fogukat az amúgy első/második vérig menő viadalokon elfszabásúak ellen 

is. 

 

Íme itt játszódik kalandunk is. 
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 A karakterek 
 
Ez a kaland frissen a városba érkezett kalandozókról szól, akik mind valamilyen küldetéssel 

érkeznek családjuk, klánjuk, megbízóik, barátaik miatt, és a sors útjaikat egy felé irányítja egy 

rövid ideig. 

 

Az összemesélés teljesen a kalandmesterre van bízva, de a legegyszerűbb, ha a piactéren (ahol a 

Cjardból nyíló térkapu is van) futnak össze a kalandozók. Heten vannak. Nyílván csak azokat kell 

bemesélni, akiket választottak ;) a többiek ha gondoljátok, NPCként a háttérben lehet mozgatni, 

kigondolva, mit is csinál. Röviden a hét kalandozó: 

 

Törpe harcos: társait keresi, nincs különösebb célja, csak A korfusi Kölyköt próbála megtalálni, 

hogy ura üdvözletét átadja neki. Itt, mint mesélő próbálhatod mással is motíválni, és a többiekhez 

kötni! 

 

Elf harcos: most érkezett Erigowból, és a visoni kolónia vezetője a városba küldi, mert egy társukat 

megölte valaki, aki Korfus felé vette útját. Megtartójuk (papjuk) látomása szerint az illető valami 

gonosz, aki biztos, hogy nem hagyja el a környéket még. Valamire készül. El kell fogni, és Ifil, az 

elfek vezetője elé kell hozni. 

 

Darton lovag: rowonból érkezik a helyi Nagymesterhez, de az nincs itt. Amíg várja a városban, 

kirabolják. A tolvaj elvitte azokat a különös magvakat, melyeket a dartonita Nagymester rendelt 

meg, és olyan fontosak, hogy egy lovagot személyesen küldtek el vele. 

 

Tolvaj: a Szikrák varázslórend kéme, akik barátságosak a helyiekkel ugyan, de ki tudja, mikor jöhet 

jól egy kis extra segítség. A Korfusi Kölyköt keresi, hogy rajta keresztül leadja a drótot az 

alvilágnak, hogy itt van, lehet vele kalkulálni, dolgozni. Ugyanakkor épp most kérte meg Nagol a 

korfusi Szikra, hogy keressen meg egy Trof nevű gladiátort. 

 

Gladiátor: nyerni jött, és nem kapott ki. Pár nap múlva lesz a következő viadala, így lazított. 

Mára ébredve egy hullát talált maga mellett, és a véres kardját, kezét. A hullát egy vizeshordóba 

dobta, és otthagyta. Ismeri Trofot (ez nincs a karakterlapján megemlítve külön, de feljöhet!), és 
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tudja, hogy az egy közeli faluba ment az egyik városi nemes meghívására, Akonba. A hullát 

valójában nem ő ölte meg. 

 

Bárd: hajnalban a város felé tartva sikolyra ébred táborhelyén, és lát egy lovast nyargalni Korfus 

felé. Megnézi a környéket, és egy halott, kirabolt elfet talál. Megrémül az erdő figyelő szellemétől 

(hangulatától), és úgy döntött, jobb otthagyni a testet. Így érkezik a városba. A gyilkost látta, de 

nem tudja felidézni a távolság miatt az illetőt, de ha látja esetleg beugrik neki majd (ezt a játékos 

nem tudja, de te, mesélő, figyelmeztesd őt a gyanúra!). 

 

Fejvadász: Haonwelli Embervadászként egy rég keresett gyilkos nyomában van. Frissen küldték rá 

a nyomra, most érkezik, és keresi Vargant. Tudja, hogy az illető sötét praktikák tudója, és sokszor 

billogozza meg szolgáit, áldozatait. (később derüljön ki, hogy ez a jel egy patkó, ami azon a férfin 

is volt, akinek hullája mellett a gladiátor magához tért) 

 

A karakterek statisztikáit lásd később. 
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Az ellen: 
 
Ez a Vargon nevű Boszorkánymester nemrég Eren legkeletibb városában tűnt fel. Természetesen 

álca mögé bújva menekül, és a korfusi forgatagban remél egérutat találni. Persze eszközeiben nem 

válogat, így mikor egy elffel összeakadt a város határában, hidegvérrel megölte azt, hogy némi vért 

szerezzen, ha már így összehozta a sors egy hosszúéltűvel. Rablótámadásnak álcázta, és az elf 

véréből is hagyott hátra, nehogy észrevegyék a mágikus szertartást. Belovagolva a városba, rögtön 

ráakadt egy tolvajra, aki elég rosszarcú volt ahhoz, hogy gond nélkül felhasználja céljaira. 

Szerencséjére a fickó elmesélte neki, hogy az éjjel egy gladiátort itatott le, és elvette három aranyát. 

Továbbá, hogy egy kis dobozkát is ellopott ma egy sötét alaktól (a Darton paplovagtól) Vargon 

elviteti magát a sikátorba, ahol a gladiátor fekszik részegen, majd ott megölte annak fegyverével a 

tolvajt. Kezére rátetoválta patkójelét, mert őrült, és így szeret nyomokat hagyni. A halott tolvajtól 

elveszi a ládikát, amiben a dartonita magvai vannak, és sokat magához vesz, a többit beleszórja az 

ott lévő vizeshordóba, és a ládát is oda dobja. A gladiátor mellé dobta a rövid kardot, és 

visszasietve a tolvaj házához, elrejtette a halott elf fegyvereit, és dolgait. Remélte ez elég gond lesz 

a forgataggal küzdő városőröknek, hogy kicsit lefoglalják magukat, míg ő keres magának egy 

búvóhelyet. Ki is megy a város északi kapuján és a randai negyed egyik kis házikójába betör fényes 

nappal, és ott kipakolja laborját. Lovát bevonszolja a házba, és ott átvágja a torkát, és kivérezteti, 

és némi vérrel elkezd varázsolgatni, és Hatalom Italát kevergetni, és a magvakat vizsgálgatja. 

Nincs otthon senki egy darabig, és mikor délután megjön az itt lakó félig gorviki vérű férfi, és neje, 

aki szintén kissé gorvikias vonású, azokat szolgáivá teszi, és ismert jelével ’megpatkolja 

mindkettejüket’. 

 

A kalandozók rájöhetnek másnap reggelig: 

- ahol megölték az elfet, ott mágiát használtak (pl Darton paplovag, esetleg a fejvadász a 

nyomolvasásával, de ezt csak végső esetben) 

- kiderül, hogy Trof, a keresett Gladiátor nincs a városban, hanem Akonban van egy nemes 

meghívására (helyiektől, illetve a gladiátorunk tudja) 

- a Korfusi Kölyök nincs a városban, hanem valamerre délnek távozott pár napja, de bármikor 

visszatérhet (helyiektől) 

- kiderülhet, hogy akit a bárd látott elnyargalni, az Vargon volt, akkor még nem álca alatt (pszy 

emlékfelidézéssel, vagy ha erről beszélnek a fejvadásszal) 
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- a patkó a halott kolduson nem tetoválás, hanem égetve van, és Vargon jele 

(nyomolvasás/eltűntetéssel) 

- ha széttörik a hordót, benne megtalálják a Dartonita lovag ellopott dobozkáját, de a magvak 

nincsenek benne, a doboz kinyílt a vízben. (valójában Vargon dobta bele, de ez nem derül ki) 

 

Ezzel teljen is el az első nap. 

 

Éjjel: 

- Vargas a randai negyed melletti temetőbe belopózik, és összecsap a Darton pap őrzőivel, és végez 

velük. A mágikus viadal hatására a Darton lovag felriadhat, észbe kaphat, hogy Darton egy szent 

helyén álnok gonosz munkálkodik, az elf is rémálmokból ébred, vagy nyugtalanul fészkelődik 

pihenőhelyén, és tudja, lelkek sikítanak körülötte. Ne hagyd őket leszakadni, vitesd a többieket is 

magukkal (csörömpölésükre felkelnek a többiek, és felismerik, valami gáz van…stb.) Nagyjából 

eljuttathatod őket a temetőhöz. 

- Varas feltámaszt két holtat, akik védik őt, és kettőt, akiket hátrahagy a temetőben. Épp végezne 

a Darton pappal is, akit közben legyűrt, de ekkor megérkeznek a kalandozók, így ő elsettenkedik 

sikerrel. 

- a Darton paptól megtudják, hogy van két élőholt a temető körül, akiket le kell vágni. Továbbá, 

hogy Vargas itt járt, és éjjeli liliomot lopott a sírokról (Vargasnak ez arra kell, hogy az ellopott 

magvak, melyek mérgezőek, jobban fel tudja használni) 

 

Vargas szörnyei: KÉ:10,TÉ:40(54),VÉ:90(106),Sebzés:1k6/puszta keze mérgez is, 3.szintű -

/kábulat, 1k10 szegmens alatt hat 1k6 órán át. Karddal a sebzésük 1k10. Asztrál, és mentál 

ellenállásuk nem fontos, immunisak az ilyesmi ellen, ÉP 15, de csak túlütéssel sebezhetőek, 

fájdalmat nem ismernek. 

 

Közben a boszorkánymester visszatér a szolgává gyalázott házaspárhoz, és összeszedi laborját, és 

elindul a folyóhoz, ahol átviteti magát a túlpartra, majd végez a legénnyel, aki átevezett vele, és 

holtestét a folyó Akonig sodorja majd. (akár napokkal később fel is bukkanhat). Vorgas elindul 

délnek egy öszvéren, amit egy itteni favágótól megvett, aki épp indult is vissza a falujába. Persze 

szörnyű ragállyal átkozta meg, hogy mire a faluba ér már lázas beteg legyen, és meghaljon. Éjjel 

elindul, és a tópart kietlen elhagyatott vidékén gyertyákat gyújt, és varázsolni kezd. Megpróbálja a 
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rowoni magvakat és az éjszakai liliomot felhasználva elvetni egy gyilkos méreg magvait a tóparton. 

Munkáját épp befejezi, mikor egy karaván halad el a közelben az éjszaka leple alatt négy ökör 

vonta szekérrel. A szekér pedig egy állatketrec üresen, és két hajcsár az arénából. Titokban követi 

őket az öszvérével, de két megmaradt élőholt szolgáját a frissen vetett kertben hagyja (a gorviki 

házaspár még mindig Korfusban van). 

 

Másnap: 

 

-az a ház, mely mögött a sikátorban a részeg gladiátor megölte a koldust/tolvajt (épp minek hiszik 

az esetet) elnéptelenedik. Két jószáguk volt, és mind a férj(ács), az asszony (mosónő) és a három 

porontyuk is meghal. (ez a rowoni magvak vízbe kerülése miatt van, mi nem lett volna olyan nagy 

baj, de vérrel keveredve mérgező indákkal fonták körbe egy éjszaka alatt a házat, és nem veszélyes 

ugyan a méreg kis koncentrációban, de befelé a rossz szellőzés miatt halálos volt) 

-a ház körbe van fonva indákkal, melynek nincsenek sem magvai, sem levelei, csak virágai, és azok 

is csak ott, ahol árnyék van. Pici kék virágocskák, melyek hervadni tűnnek a reggelre (nem kapnak 

vért, így elhalnak) 

 

Nagol magához rendeli a csapatot (persze nem felfedve, hogy a tolvaj közülük neki dolgozik). 

Elmondja, hogy a városi tanács megbízásából kérte ide őket, akik a tegnapi temetői merénylet miatt 

aggodalmuknak adtak hangot. Mivel ez a csapat már úgy tűnik így is kötődik a dologhoz, pénzért, 

és hírnévért cserébe járjanak a dolog végére. Délutánra megérkezik a favágó faluból egy küldött, aki 

papért sietett. Így az első most már hivatalos feladatuk, hogy menjenek és nézzenek körül a 

favágók falujában, és kísérjenek egy Dreina papot, Rolansot oda. A pap hamar elküldi őket a 

dolgukra, miután kiderítik a favágóktól (ezt ők tegyék!!), hogy tegnap éjjel egy alak megvette egy 

öszvérüket Korfusban, akinek a leírása egyezik Vargaséval. Az illető délnek ment tovább. A pap 

közli, hogy a ragály bizony mágikus, de istene kegyéből ő meg tudja fékezni. Elindulhat a csapat 

délnek tehát, ahol a tóparton egyszer csak a frissen ültettett mágikus kertben találják magukat. 

Mindent ellepnek egy területen a majd négy lábra nőtt bokrok, melyek apró zárt virágaikat a föld 

felé fordítják. (ha este érnek ide, akkor bizony kinyílva a holdafelé fordulva lüktetnek kéken a 

virágok, mely gyönyörű ugyan, de veszélyes is lehet. 
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Éjszakai liliom és rowoni magvak mérge (2. szintű légiméreg gyengeség/ájulás) 

 

Itt rájuk támadnak Vargas elitebb szörnyei is (halott katonák) 

Vargas elitebb szörnyei: KÉ:12,TÉ:43(57),VÉ:95(111),Sebzés:1k6/puszta keze mérgez is, 4.szintű 

-/kábulat, 1k10 szegmens alatt hat 1k6 órán át. Karddal a sebzésük 1k10. SFÉ 2.Asztrál, és 

mentál ellenállásuk nem fontos, immunisak az ilyesmi ellen, ÉP 15, de csak túlütéssel sebezhetőek, 

fájdalmat nem ismernek, és csak mágikus fegyver fogja őket. (ha nincs mágikus fegyver, akkor 

persze a papi áldás segíthet, vagy valami csel. 

 

Finálé: 

 

Beérve Akonba a falu Vargas befolyása alá került már. A falusiak a kalandozóknak támadnak 

agyatlan zombikként. Vannak vagy negyvenen, a falu túlsó végén, a tóparton álló kisseb torony, 

mely Sol Amrik városi tanácstag, nemes úré, a tetején nyolc-tíz láb magasan áll Vargas, és nézi, 

amint a kalandozók küzdenek. Könnyű dolguk van. 

 

Parasztok megbabonázva egy főzettől: 

KÉ 5, TÉ 32, VÉ 61, sebzés vasvillákkal és kaszákkal: 1k6+1. Sokan vannak, és ha kitalálnak a 

karakterek valami ötleteset, akkor megmenthetőek a parasztok, amúgy le lesznek kaszabolva… 

 

Vargos pedig a toronyból beszél akár velük, majd megpróbálja őket megölni. 

KÉ 20, TÉ 62, VÉ 115, CÉ15, T/kör 2 (tőrrel), sebzés 1k6, főleg villámmágiát varázsol , de 

minden mást is megpróbál ha kell. Mikor a kalandozók összefutnak vele, remélhetőleg a max. 

Mp:42, Pszí pont: 30. 

 

Mikor vége az összecsapásnak, a kalandozók eldönthetik, mi történik a falubeliekkel. Ekkor idejük 

van körbe is nézni, és megtalálják az állatszállító ketrecet az ökrökkel a torony mögött. Bemenni 

nem tudnak az ajtón és az ablakokon, hacsak nem dobnak sikeres zárnyitást, de akár fel is 

mászhatnak a toronyba, onnan könnyebb bejutni. Odabenn egy takaros szép nemesi ház, a 

kandallóban ég a tűz (nem alszik ki bármit csinálnak), és egy lejáratot találnak, amin ha elindulnak 

le, épp egy pillantást láthatnak belülre, ahogy egy tóalá induló katakomba kedődik, és a járatból 

alakok jönnek fel. Négyen vannak, a Korfusi Kölyök, Trof a félkarú gladiátor, Kell Verina (a 
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címlapról), és Sol Amrik (ez utóbbiról nincs kép, de egy 23 forma, 173 magas hosszú, fekete 

hullámos hajó kissé szeplős nemesi arcberendezésű, és tekintetű ifjú, vöröses színű pikkelyvértben, 

és hosszúkarddal). 

 

Nekik beszámolhatnak a történtekről. Az érkezők elmondják, hogy ők egy ritka vad befogására 

indultak errefelé, és el is hozták. Kell Verina, a varázslónő meg is mutatja nekik a lekicsínyített 3 

fejű hidrát, aminek a szekeret hozatták odakinn, és amely az aréna szenzációja lesz minden 

bizonnyal. 

 

Ennek a kalandnak itt vége is van, de a megismert szereplőkről továbbiakat is megtudhatsz, ha 

ezen a vidéken maradsz, amit csak úgy hívunk: Korfus. 

 

 

 

Ackenheil 
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A Játékos karakterek statisztikája. 
 

 

(Shard Gotthor – Zumon Tarron) Faj:Törpe Harcos Kor:79 (ifjú) Rend 

KÉ 18 (16)-vért TÉ 46 (44)-vért VÉ 88 (86)-vért CÉ 4 (3)-vért Sebzés+2/+4(zúzó) 

Ép 15 – Fp 31 Mp - Pszí pont - AME 0 (5) MME 8 

Tulajdonságai: Erő 18, Állóképesség: 16, Gyorsaság: 12, Ügyesség: 14, Egészség: 18, Szépség: 11, 

Intelligencia: 12, Akaraterő: 15, Asztrál: 9 

Képzettségei: 30 láb infralátás, Csapdafelfedezés: 38%, Titkosajtó keresés: 33%, Kiváló időérzék, 

Érzi a mélységet, és az emelkedés mértékét, épületek korát +/-5 év eltéréssel meghatározza, 1 

fegyverhasználat Mf, 2 fegyverhasználat Af, lovaglás Af, úszás Af, futás Af, mászás 18%, esés 

23%, ugrás 13%, pajzshasználat Af, 1 fegyverdobás Af, építészet Af, törpe: 5, erv: 4, Helyismeret 

– Tarin: 50% 

Felszerelése: Egykezes törpe csatabárd/Mf/ (TÉ12(22) VÉ11(21),Ké 5(10),Sebzés: 1k10, T/kör:1), 

2 törpe hajítóbárd (TÉ10, VÉ4, KÉ9, Sebzés: 1k6, T/kör:2), Közepes törpe pajzs (MGT1,VÉ+35), 

Törpe sodronying (SFÉ 3, MGT:1), ruhák, sisak, hátizsák, kulacs, kötél, kés, bakancs, köpeny, 

pénzes szütyő, 2 ezüst, boszorka medál /egy bőr fonott medál a mellkasán/ (+5 AME) 

Története: Tarinból érkezett Korfusba a játékok idejére. Ankh Monach, a Tárnék Ura küldte őt és 

csapatát délnek a hegyekből, hogy vigyenek jó törpe pálinkát a Korfusban tüsténkedő több, mint 

hetven társuknak, akik szintén az ő parancsára segítik a városi építkezéseket. Hárman keltek útra 

az itallal, de mikor alig két napja mentek, orkokba ütköztek, akiket jól helyben is hagytak. A 

csapat úgy döntött, hogy ketten továbbmennek a városba, egyikük pedig visszafordul Tarinba, 

hogy hírt vigyen a közeli orkokról. Így, kissé lemaradva társaitól, érkezik Korfusba, ahol nem ismer 

senkit. Ankh Monach még annyit meghagyott, hogy ha teheti, adja át üdvözletét a Korfusi 

Kölyöknek. Így most azon fáradozik a városba érve, túl azon persze, hogy kimulassa magát, hogy 

előkerítse a Kölyök nevű figurát. 
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Selredil/Nilian Faj: elf harcos Kor: 81 Élet 

KÉ 30 TÉ 49 VÉ 99 CÉ 35 Sebzés 

Ép 11 – Fp 22 Mp - Pszí pont 7 (3) AME 7(+2)+4 MME 7(+2)+2 

Tulajdonságai: Erő 10, Állóképesség: 12, Gyorsaság: 17, Ügyesség: 19, Egészség: 14, Szépség: 15, 

Intelligencia: 12, Akaraterő: 12, Asztrál: 14 

Képzettségei: Kétszeres hallás, két és félszeres látás, ötven láb in fralátás, lovaglás Mf, erdőjárás 

Mf, idomítás Mf, Nekromancia varázslatok ellen -8, 1 fegyverhasználat Mf, 2 fegyverhasználat 

Af, pszí Af, Írás/olvasás Af, Hangutánzás Af, elf: 5, erv: 4, Helyismeret – Erigow 30% 

Felszerelése: Hosszú íj /Mf/ (T/kör: 2, Sebzés:1k6+1, CÉ6(16), KÉ4(9), Táv:110), Khossas(Elf 

levélformájú kard) (T/kör:1, Sebzés: 1k6+2, TÉ10,VÉ14,KÉ8), Hosszú bot (T/kör:1, Sebzés:1k5, 

TÉ10,VÉ16,KÉ4), tegez, nyilak (30db), elf ruha, köpeny (+10% rejtőzködés erdőben), tarisznya, 

kulacs, némi gyümölcs, elf könnyűvért (SFÉ:1) 

Története: csecsemőkorában találták meg a toroni határ mentén egy tiadlani járőrcsapat emberei. 

Kapitányuk magához vette, és jó apja volt rövid életében. Mikor az hét évre rá tüdőbajban kimúlt, 

a jövevényt egy utazó magához vette, ígéretet téve az ember atya halálos ágya mellett, hogy elviszi 

a gyereket az övéihez. Két évre rá az elf Visonba került. Apró elf kolónia Korfustól keletnek Eren 

felé. Majd negyven elf lakja ezeket az erdőket, melyek tágasan, és kényelmesen terülnek el a lankás 

dombokon. Már akkor is itt voltak, mikor a dan Vor család felbukkant, sőt még a kyrek idején is 

itt éltek páran. Innen észak nyugatnak van egy komolyabb elf kolónia a Hegyes erdőben, ahol 

ezrek élnek ma is az emberi vidékek tőszomszédságában, de ők zárkózottan az anyaország, 

Sirenar példáját követik, és nem nyitottak az emberek felé. A visoni elfek azonban nem ilyenek. Az 

idők során megszokták, hogy az emberek mellettük élnek. Nyugalmukat nem zavarják, és segítik is 

egymást a háborús időkben ha kell. A kolónia vezetője Ifil, egy bölcs kortalan elf, akinek békéje és 

határozottsága már több, mint ezer éve oltalmazza a közösséget. Ö volt, aki befogadta a 

gyermeket, és otthont, és elf  nevelést biztosított neki, aki felnőve a közösség talpraesett tagja lett. 

Gyakran utazott el a városból elf ügyekben, főleg Tiadlanba, és Erigowba. Történetünk 

kezdetekor is épp ez utóbbiból tér vissza, hogy azt a hírt kapja, miszerint sötét dolgok 

készülődnek. Ifil megbízza, hogy térjen be Korfusba nyomban, és derítse ki, ki ölhette meg 

Mionilt, egyik társukat a dombok határában tegnap alkonyat körül. A holtestet kirabolva találták 

meg, se fegyver, se páncél. Az illető minden bizonnyal el akarja majd adni a dolgokat, így nem lesz 

nehéz rábukkanni. Ifil élve kívánja a tettest. De mindezt titokban, a városi őrök, és a város 
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vezetőinek tudta nélkül kell megtenni. Ugyanis a domb mélyén lévő szentély őrének látomása 

szerint az illető olyan erők küldötte, amelyek veszélybe sodorhatják mindnyájukat. Így került a 

városba fáradtan az eddigi hosszú úttól, és kissé tanácstalanul lát hozzá a kereséshez. 

 
 
Lord Diorr Faj: ember  Kor:26 Rend 

KÉ 12 TÉ 47 VÉ 88 CÉ - Sebzés+2/+4(zúzó) 

Ép 12 – Fp 28 Mp 18 Pszí pont 13 (3) AME 13(+5)+4 MME 13(+5)+4 

Tulajdonságai: Erő 18, Állóképesség: 13, Gyorsaság: 12, Ügyesség: 15, Egészség: 14, Szépség: 11, 

Intelligencia: 14, Akaraterő: 14, Asztrál: 14 

Képzettségei:1 fegyverhasználat Mf, 1 fegyverhasználat Af, Helyismeret – Rowon 60%, Kultúra 

– pyarroni Mf, erkölcs Mf, nehézvértviselet Mf, hadvezetés Af, Pszí Mf, pyarroni 5, erv 4, 

írás/olvasás Af, vallásismeret – pyarronita Af, történelem ismeret Af, heraldika Af, etikett Af, 

Lovaglás Mf, pusztítás Af, bírkózás Af, méregkeverés/semlegesítés Af, csapdaállítás Af, kocsmai 

verekedés Af, esés 19%, herbalizmus Af 

Felszerelése: Pallos (T/kör1/2, Sebzés:3k6+2, TÉ6(16),VÉ2(12), KÉ0(5)), Másfélkezes kard 

(T/kör1, Sebzés:2k6+2, TÉ13, VÉ12, KÉ4), Mellvért(SFÉ4), köpeny, csizma, nehéz harci ló 

felszerelésekkel (nem csatavérttel), erszény, 2 arany, kulacs (borral), 4 adag altató méreg(2szintű 

semmi/ájulás), 1 adag Hangyacsók (4.szintű 1k6/2k6) – saját mérge, immunis rá, szent szimbólum 

(Varjúszárny medál) 

Története: Rabszolgaként került Rowonba a déli városállamok területéről, hosszú, keserves úton 

át. Valaha birtoka, és felesége, sőt gyermeke is volt, de birtokai a Kráni sötét határ közelében 

feküdtek. Atyja, és két idősebb fivére egy közeledő kráni csapat ellen esett el évekkel ezelőtt egy 

csatában, melyet elsőnek mondhat életében. Rövid béke köszönt be, és megházasodott, két porontya 

született. Élvezte is volna a jót, de a kráni határ ismét megindult pár tavasszal később. Akkor a 

környék nemeseinek egyesített csapatait elsöpörte az áradat, birtokait felégették, apró erődjét földig 

rombolták, nőket, gyermeket nem kímélve egész udvartartását lemészárolták. Milyen irónikus, hogy 

ekkor bosszút fogadva megindult Krán mélyére ölni mindent, mi mozog, és egy csapat pyarronita 

lenyilazta. Kráninak vélték, és magukkal vitték. Sebe nem akart begyógyulni, szenvedett, és a 

napok nagyrészét lázálmokban töltötte. Rabszolga volt, de nem tudta, miért tartják, nem csainált 

mást, mint szenvedett, és betegeskedett. Beszélni nem tudott a nyakát ért vessző sebe miatt. 

Évekig, mint kráni harcost adták tovább innen-onnan. Végül Rowonban egy Dartonita lovag vette 
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meg az akkor 20 éves ifjút. A következő hat évben megismerte Darton szakadár ágának nézeteit, és 

megbékélt sorsával. Nem keresi a bosszút már, tudja, Darton döntése, mikor, kit szólít magához. 

Mosolyog múltján, keservesen, de mosolyog. Felnőtt rendeltetéséhez, és paplovagként szolgálja a 

rendet, mely köreiben barátokra, és hívő társakra lelt. Korfusba azért érkezik, mert errefelé székel a 

rend Észak Keleti Nagymestere, Marcus con Morlodion – aki egyébként hozzá hasonlóan egykor 

délvidéki nemes úr, mint azt hallotta. Vele volt dolga. Különleges magvakat hozott kastélya köré 

rowonból, a nagyúr személyes kívánságára, de az épp vadászaton van napokig. Hogy elüsse az 

időt, Lord Diorr körülnéz a városban, és fő a feje, minthogy a kis doboznak, melyben a magvakat 

hozta, csak hűlt helyét találja. 

 
 
Reg Kosch/Dweryl Cyl Faj: ember tolvaj Kor: 17 Élet, Káosz 

KÉ 26 TÉ 35 VÉ 90 CÉ 20 Sebzés 

Ép 8 – Fp 22 Mp - Pszí pont 11 (5) AME 11(+3)+2 MME 11(+3)+2 

Tulajdonságai: Erő 10, Állóképesség: 12, Gyorsaság: 18, Ügyesség: 18, Egészség: 14, Szépség: 15, 

Intelligencia: 14, Akaraterő: 12, Asztrál: 12 

Képzettségei:2 fegyverhasználat Af, fegyverdobás Af, erv 5, közös 4, elf 3, törpe 2, toroni 2, 

értékbecslés Af, kocsmai verekedés Af, mászás 63%, esés 23%, zárnyitás 43%, ugrás 38%, lopózás 

68%, rejtőzködés 53%, kötéltánc 33%, zsebmetszés 58%, csapdafelfedezés 38%, titkosajtó keresés 

27%, kötelékből szabadulás Af, sebgyógyítás Af, úszás Af, lovaglás Af, pszí Af 

Felszerelése: egyszerű városi ruhák, tolvaj köpeny (+5%rejtőzés és lpózás városban), tolvajkészlet 

(+5%titkosajtó keresés, csapdafelfedezés, zárnyitás dobásra, ha fel tud készülni), tőr(T/kör2, 

Sebzés:1k6, TÉ8, VÉ2, KÉ10), Kézi számszeríj(T/kör2, Sebzés 1k3, CÉ14, Táv30, KÉ9), erszény 

4 ezüst, 40 réz, mindenféle szütyők, tarisznya, méregfiolák – 8 adag altató (2.szintű -/ájulás), 1 

adag Rézkarom (3.szintű Gyengeség/ájulás), 3 adag Korfusi kender (3.szintű légiméreg, 

bódulat/alvás) 

Története: a közeli Cjard városállam varázslórendjének dolgozott Doranban egészen mostanáig. 

Már két éve élt ott, mikor visszahívták, mondván, hogy álcájára a doraniak felfigyeltek, és inkább 

mást küldenek. No nincs rossz viszony a cjardi Szikrák, és a Doraniak világhírű varázslórendje 

közt, de a fesültség sokszorta jobban érezhetőbb, mint az kellene. A cjardi tolvajkémek majdnem 

minden közeli városban megtalálhatóak, kivéve Korfusban ezidáig. Most sincs igazi szükség rá, 

de a rend meghagyta, hogy telepedjen le a városban, olvadjon be, csatlakozzon, ahová akar, de 
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néha segítse a Szikrákat, amiért persze ők nemcsak megfizetik, de támogatják is. Eddig hűséges 

volt a rendhez, és nincs is oka másképp cselekedni. Napjait azzal akarja tölteni, hogy ismerkedik a 

várossal, és figyeli miféle utazók jönnek-mennek az ünnepek alatt. Nagol, a Korfusban székelő 

Szikra néha beszél vele, és akár pszível is el tudja érni. Régóta ismerik egymást, és bölcs mágusként 

kivívta a tolvaj tiszteletét és engedelmességét. Történetünkben Nagol épp ma reggel megbízta, 

hogy keressen meg egy Trof nevű gladiátort a városban. Továbbá meghagyja, hogy mindenképp 

jelezze magáról a Korfusi Kölykön keresztül, hogy a városba érkezett, és, hogy itt fog 

tevékenykedni, de hogy a Szikráktól van, nem kell előhozni. 

 
 
Zavner, az aszisz Faj: ember glad Kor: 23 Káosz 

KÉ 25(21) TÉ 53(49) VÉ 99(95) CÉ 8(6) Sebzés+1/+3(zúzó) 

Ép 14 – Fp 29 Mp - Pszí pont - AME 0 MME 2 

Tulajdonságai: Erő 17, Állóképesség: 14, Gyorsaság: 16, Ügyesség: 18, Egészség: 16, Szépség: 13, 

Intelligencia: 10, Akaraterő: 12, Asztrál: 9 

Képzettségei: bírkózás Af, ökölharc Af, kétkezes harc Mf, nehézvért viselet Af, pajzshasználat Af, 

5 fegyverhasználat Af, fegyvertörés Af, esés 30%, ugrás 20%, közös:4, aszisz:5, fegyverdobás Af, 

pusztítás Af, egy az egy ellen harc során (KÉ+5,TÉ+5,VÉ+10), nézők előtt/arénában 

(KÉ+5,TÉ+5,VÉ+5) 

Felszerelése: Gladiátorvért (MGT:2, SFÉ:4), Aszisz szigony 

(T/kör1,Sebzés:1k10+1,TÉ15,VÉ10,KÉ), Háló (T/kör1/3,Sebzés:-,TÉ8,VÉ4,KÉ1, az ellenfél 

VÉje -40, ha sikeres a hálóvetés, de az első támadást követve csak -15TÉvel lehet dobni), aszisz 

ing, nadrág, erszények, 3 arany, 2 ezüst, 70 réz, kulacs, rövidkard. 

Története: csak a városi játékokra érkezett egy karavánt kísérve, mint őr, és abból a pénzből be is 

fizetett a viadalokra, és már három napja küzd. Eddig veretlen az arénában. Nem volt ideje 

körülnézni még jobban, mert már az első napján viadalon volt, de most a következő viadal csupán 

három nap múlva lesz. Kicsit nekiindul tehát, hogy körbenézzen ebben a kenderfűben gazdag 

takaros városban. Részegen múlatott egész éjjel, mikor másnaposan magához tér egy sikátorban. 

Mellette egy halott férfi vérbe fagyva, hátán szúrt sebbel,jobbján patkószerű tetoválás. Mellette a 

gladiátor három aranya a porban A gladiátor ruhája bűzlik az esti italoktól, és bódítóktól, és ahogy 

felkel, veszi észre, hogy véres rövidkardján fekszik. Ijedtében beledobja a fickót egy közeli esőgyűjtő 

hordóba, majd nekiindul a városnak. Tudja, az ölésért itt is akasztás járhat. 
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Vigor Narrean/Karen Lithus Faj: ember bárd Kor:28 Élet 

KÉ 25(23) TÉ 38(36) VÉ 96(94) CÉ 18(17) Sebzés 

Ép 7 – Fp 21 Mp 14 Pszí pont 14 (6) AME 14(+4)+4 MME 14(+4)+2 

Tulajdonságai: Erő 12, Állóképesség: 10, Gyorsaság: 14, Ügyesség: 18, Egészség: 12, Szépség: 16, 

Intelligencia: 17, Akaraterő: 12, Asztrál: 14 

Képzettségei: 1 fegyverhasználat Mf, 3 fegyverhasználat Af, fegyverdobás, Af, pszí Af, erv 5, 

közös 4, toroni 5, aszisz 3, elf 4, törpe 2, shadoni 2, írás/olvasás Af, legendaismeret Mf, etikett 

Af, lovaglás Af, szexuális kultúra Af, éneklés/zenélés Af, hangutánzás Af, hamiskártya Af, 

mászás 48%, esés 28%, ugrás 38%, lopózás 58%, rejtőzködés 28%, kötéltánc 13%, zsebmetszés 

13%, csapdafelfedezés 18%, titkosajtókeresés 13%, értékbecslés Af, zsonglőrködés Af, kocsmai 

verekedés Af, Szakma – színészet Af, Szakma – Szabó (jelmezkészítéshez) Af 

Varázslatai: Teljes dalmágia, Csend, Hangcsapás, Zajkeltés, Aura, Bűvharc, Félelmetes fegyver, 

Hasonmás, Láthatatlanság, Szépségvarázs, Figyelem elterelés, Tanulás 

Felszerelése: Hosszúkard (T/kör1, Sebzés1k10,TÉ14(24),VÉ16(26),KÉ6(11)), Hosszúbot (T/kör1, 

Sebzés 1k5, TÉ10,VÉ16,KÉ4), Könnyű nyílpuska (T/kör1,Sebzés1k6+1,CÉ16,Táv50,KÉ2) – 

szuronnyal (T/kör1, Sebzés 1k6+1, TÉ7,VÉ6,KÉ4), dobótőr(T/kör2,Sebzés 1k6, 

TÉ11,VÉ2,KÉ10), mindenféle ruha több nemnek való, hogy több szerepet is eljátszhasson (igaz a 

sminkkészlete még nem az igazi, de tökéletesítgeti a ruhákat) bőrvért (SFÉ2, MGT1), tarisznya, 

utazó ló felszerelésekkel, szütyők, 3ezüst, 20 réz, tükör, zsákok, sátor, lant, 4 adag korfusi kender 

(3.szintű légiméreg bódulat/ájulás), némi dohány, tajték pipa 

Története: Haonwell fővárosában tanulta ki a bárdok életmódjának minden csínját-bínját, majd 

színésztársaitól elszakadva útnak indult, hogy történeteket keressen, gyűjtsön, de hogy főleg 

gyártson. Útja során elkerült egy vidékre, amit lakói Aranymedencének hívnak. Ott töltött majd 

egy évet, és a sok száz patak és folyócskát járta aranyat kereső elszánt emberek társaságában. 

Orkokon és banditákon vágták magukat keresztül, akik szintén mint legyek a mécsesre repültek rá 

a folyókban lelhető arany hírére. Kalandból akadt bőven, de mégis most délnek indult, hogy 

Korfusban a hetekig tartó ünnepségek részese lehessen, és elvigye történeteit az ott lakóknak, és jó 

pénzért szórakoztassa őket. Azonban elhatározta, hogy nem a főúton jön végig, hanem megnézi a 

környék lakóit magának, így lehet, hogy az Aranymedencéből jövet Korfus falvai felé vette az 

útját. Ott nem kevés helyi kenderföld mellett haladt végig, és az első faluban olyan jól 

elszórakoztatta a helyieket, hogy azok meg is ajándékozták pár levébe csomagolt különlegességgel. 
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Mikor reá esteledett, és tábort rakott magának, hogy lepihenjen, ki is próbált egy csöppet kedves 

faragott pipájából. Álma nyugodt volt, és mély, de hajnalban sikolyra ébredt. Táborhelyétől nem 

messze a dombok felé egy lovas vágtázott nyugatnak, Korfus felé, amit még látott. Összeszedte 

cuccait, és nekiindult. A dombok tövénél pedig dulakodás nyomát találta, és egy halott elf férfit. 

Az erdőre nézve, mely békésen szuszogott, és csiripelt egyszerre az ébredő nappal, rossz előérzete 

támadt, és nekiindult a városnak inkább, nem nyúlva a holttesthez. Érezte, figyelik. 

 
 
Perl Etrie/ Mel Rigien Faj: ember fejv Kor:29 Rend 

KÉ 25 TÉ 55 VÉ 96 CÉ 6 Sebzés+3/+5(zúzó) 

Ép 12 – Fp 31 Mp - Pszí pont 9 AME 9(+3)+2 MME 9(+3)+2 

Tulajdonságai: Erő 18, Állóképesség: 15, Gyorsaság: 16, Ügyesség: 16, Egészség: 15, Szépség: 10, 

Intelligencia: 12, Akaraterő: 12, Asztrál: 12 

Képzettségei: ökölharc Mf, 1 fegyverhasználat Mf, 6 fegyverhasználat Af, 3 fegyver dobása Af, 

pszí Af, úszás Af, csapdaállítás Af, futás Af, álcázás/álruha Af, hátbaszúrás Af, esés 21%, ugrás 

31%, mászás 46%, lopózás 36%, rejtőzködés 41%, csapdafelfedezés 16%, kötelékből való 

szabadulás Af, erv 5, közös 4, toroni 1 

Felszerelése: Fejvadászvért (SFÉ3), rövid keresztvasú hosszúkard (T/kör1, Sebzés 

1k10,TÉ14(24),VÉ16(26),KÉ6(11)), 2 hajítóbárd (T/kör2, Sebzés1k6,TÉ10,VÉ4,KÉ9), 2 

dobótőr(T/kör2, Sebzés1k6,TÉ11,VÉ2,KÉ10), Láncos buzogány (T/kör1, 

Sebzés1k6+3,TÉ13,VÉ11,KÉ4) 

Története: Az Északi szövetség fejvadászainak klánjának, az Embervadászok tagja. Nevelésében 

szigorú, katonás szabályokhoz szokott, de tudja, hogyan olvadjon bele bármilyen környezetbe. 

Nyelvtudása még nem teszi lehetővé, hogy gyűlölt ellensége, Toron területén dolgozzon, de tudja, 

ami késik nem múlik. Azért érkezett Korfusba, mert egy hete hírt kaptak Haonwell fővárosában, 

miszerint egy régóta keresett gyilkos, Vargan, feltűnt Eren nyugati határán. Így vágtában sietett 

Eren fővárosába, ahonnan térkapukon át Cjardba, majd Korfusba érkezett az ünnepség közepébe, 

és egyetlen célja, hogy megtalálja a sötét mágust, mielőtt elszabadulna a pokol. 

 

 19



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 20



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 21



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 22



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 23



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 24



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 

 25



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 

 26



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 
 
 

 

 27



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 

 28



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 
 

 29



Rúna Tábor 2006.                                                                                                 M.A.G.U.S.  
                                                                                                                                  Bemutató játék 

 
 
 
 

 

 30


