
 

 

 
  

A lovakkal járó nehézségekről 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Képzetlen ló használók 
keservei: 

Ha az állat unja a munkát, nem 
hagyja magát felszerszámozni. 
Összeszorítja a száját, felfújja a hasát, 
hogy később lecsússzon a nyereg. 
Ráharap a zablára, ezután 
irányíthatatlan. Lehajtja a fejét, ettől 
szinten irányíthatatlan. Ha nagyon 
erősködsz, kedélyesen meghempereg. 
Gyanús továbbá, ha a békés tejbe tök 
arcot vágó ló farral fordul feléd. 
Sokszor nem is akkor, ha akarsz tőle 
valamit, elég, ha gyanútlanul arra 
sétálsz. 

 Akit egy ló megutált, azt utálni 
is fogja, és ott szívózik vele, ahol 
lehet. 

 Még egy apróság végezetül. Két 
fiú ló nem fér meg egymás mellett. Ez 
MINDEN lóra érvényes. Ha 
összekerülnek, addig verekednek, 
amíg el nem döntik, ki a főnök. A 
győztes szerencsés esetben 
megelégszik azzal, hogy ezután 
folyamatosan szadizza a vesztest, de 
lehet, hogy megpróbálja végleg 
elüldözni. Ilyen harcokban meg is 
ölhetik egymást. Tehát harci ló 
tulajdonosok figyelem! A stramm 
csődörnek vannak hátrányai is. 

Néhányan a szerepjátékosok közül 
is a kocsi analógiájának tekintik a lovat. 
Nem tudom nálatok hogy van, de a mi 
urbanizált csapatunkat meglepték az 
alábbi tények. (KM-ek figyelem, 
szívatási lehetőség!) 

Alapproblémák lóra. 
A pacik jelleme elég változatos. 

Egy-két hibát kiszűrhetünk a 
vásárlásnál, lopásnál, de néhányra csak 
később derül fény. Pl. a ló az első 
adandó alkalommal hazaszökik. 
Méghozzá embereket megszégyenítő 
leleménnyel. Vagy utál bizonyos 
dolgokat. Bandi varázslójának lova a 
szamarakat utálja. Amint meglát egyet, 
rögtön nekimegy, és megharapja. 
Vannak lovak, akik bizonyos embereket 
nem bírnak. 

  Esetleg fél valamitől. A lovak 
alapjáraton nagyon ijedősek. És tök ciki 
amikor a harci lóként vásárolt állat 
megvadul a vér szagától. De 
megijedhetnek hirtelen fénytől, 
(felvillanó tükröző tárgy), idegen, 
ismeretlen lénytől, váratlan zajoktól, 
furcsa szagoktól. Kevesen tudják pl. 
hogy nincs az a ló, amelyik átmenne egy 
olyan hídon, amelynek deszkái alá friss 
farkasbőrt rejtenek. (Ezzel kapták el 
egyszer a partit. Hiába volt szabad az út, 
nem mentek a lovak). 
 



MAGUS                                                                A lovakkal járó nehézségekről                                               Kalandozok.hu 

2 
 

Máris többet írtam, mint kellet volna. (Főleg, 
ha a fent elmondottak nem jelentettek újdonságot) 

Ui.: Mindezen információk forrása Enikő. 
Ui2.: Ezek csak kiragadott példák voltak. 

Ahány ló, annyi lehetőség. 
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