
 

 

 
 

Crondarro del Diabolo 
Ismeretlen kutyában és idegen asszonyban sose bízz, fiam! 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Crondarro del Diabolo a Ranagolt 
imádók különös képviselője. P.sz. 3654-
ben született, egy gorvki parasztcsalád 
negyedik gyermekeként. Gyermekkorát 
az állandó engedetlenség és 
elégedetlenség jellemezte. Gyűlölte az 
őt körülvevő szegénységet, csak arra 
várt, hogy felnőjön, s kitörhessen a 
családi környezet jelentette zsákutcából. 
Hamar megtanult olvasni, ezen tudás 
birtokában pedig megvetett mindenkit, 
aki nem értette az írott szavakat. Szülei 
korán tudomásul vették, hogy negyedik 
gyermekük inkább átok a családban, 
semmint áldás, így ők is arra a pillanatra 
vártak, amikor végre felkerekedik, és 
önnön fontosságának tudatában 
odébbáll. Crondarro, aki ekkor még nem 
vette fel a del Diabolo nevet, csak 
kacagott a szegény Földműveseken. 
Soha semmilyen munkát nem volt 
hajlandó elvégezni. Tizennégy éves volt, 
mikor úgy gondolta, elérkezett az idő, 
hogy az eddig rejtőző tehetséget 
megismerje a világ megszökött a szülői 
házból, családja és a falu nem kis 
örömére. Kétnapi élelemmel és egy 
csorba késsel felszerelkezve indult 
útnak, minden határozott cél és 
elképzelés nélkül. Egyetlen vágy 
vezérelte csupán: mindenképpen tanulni 
akart. Bármit, akár fegyverforgatást, 
akár a mágia használatát. Két nap 
gyaloglás után, megcsappant 
elemózsiával. Falujától távol eltévedve 
az éjszakában, egyszerre távoli tábortűz 
világára lett figyelmes. 

Amint lopva megközelítette, két alakot 
vett ki a lobogó lángok mellett. 
Egyikük - egy úton lévő Ranagol-pap - 
köpenyébe burkolózva aludt, míg 
kísérője unottan őrködött. Crondarro 
csöndesen visszavonult, hogy 
zavartalanul töprenghessen. Terve 
elkészültét azonnali cselekvés követte. 
Köpenyét levette, szoknyaformán a 
derekára kötötte. Ruháját kitömte, 
hosszú haját asszony módra rendezte 
el. Övébe kést rejtett, majd 
visszaballagott a tűzhöz. 
Látótávolságnyira megállt, s 
szólongatni kezdte az őrt. A fegyveres 
felpillantott - formás fehérszemély 
körvonalait látta a fénykör határán. 
Rég nem járt emberek között, meg 
azután, kevéske bére sem engedett 
túlzottan szabad utat vágyainak. Úgy 
vélte, senkinek nem árt vele, ha most 
enged a kísértésnek. A „lány” azonban 
incselkedve távolodott, ahogy az őr 
elindult felé, egyre messzebb csalva őt 
a tűztől. Amikor már elég mélyen 
jártak a sötétségben. Crondarro 
megállt. A fegyveres,  akit csak 
méginkább felhevített a játék, habozás 
nélkül hozzálépett. Amikor a jókora 
kés a torkába hatolt, a férfi kihunyó 
tudatában még felvillant apja intelme: 
„Ismeretlen kutyában s idegen 
asszonyban sose bízz, fiam!”. Miután 
az őr hang nélkül összecsuklott. 
Crondarro hidegvérrel megszabadult 
álcájától, és elindult a paphoz. Kését 
az alvó torkához nyomta, majd 
felébresztette a papot. 
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Ranagol álmos szolgája riadtan ébredt, 
megdöbbentette kísérője halálhíre - nemigen szokott 
ilyesmi előfordulni a Kosfejű híveivel. Csak bámulta 
a kést markoló fiút, aki barátságosan üdvözölte őt, 
noha a pengét egyetlen ujjnyival sem engedte 
lejjebb. Az ifjú támadó elmagyarázta, hogy nem kell 
neki sem pénz, sem élelem, mindössze tanulni 
szeretne. Életének legtitkosabb, leghőbb vágya, 
hogy maga is Ranagol szolgája lehessen. Bevallotta 
azt is, valójában nem akarta megölni a kísérőt, de 
más utat nemigen látott a zavartalan beszélgetésre. 
Megígérte továbbá, hogy megkíméli a pap életét, ha 
az elviszi Ranagol templomába, és mindenben 
segítségére lesz, hogy maga is pappá válhasson. 
Miután a még mindig álmos egyházfi Ranagol 
nevében minderre megesküdött, a fiú végre 
leengedte a kést, és további jó éjszakát kívánt. 
Reggel aztán tovább indultak. Crondarro átvette a 
fegyveres szolga szerepét a templomhoz vezető 
úton. Ott aztán sorsát, esküjéhez híven kézbe vette a 
pap, s a parasztfiúból papnövendék lett. Első hetét 
nyomban szigorít büntetésben töltötte, mivel 
vétkezett egy nála magasabb rendű ellen, egy 
másiknak pedig halálát okozta. Ekként indult hát 
Crondarro del Diabolo pályafutása. A tanítvány ezek 
után a tökéletesen beilleszkedett Ranagol híveinek 
közösségébe. Kivételes intelligenciájának hála, 
nagyon gyorsan tanult. Korábbi tétlen élete 
megváltozott, megismerkedett a papok 
tudományával, a teológiával éppúgy, mint a mágia 
és fegyverforgatás rejtelmeivel. Könnyen 
elsajátította a vallás értékrendjét és ideológiáját, 
hiszen ez nem állt messze attól, amit azelőtt 
ösztönösen is sajátjának vallott. 

Kemény tanulással töltött hosszú évek után 
Crondarro istene és a mágia hatalmával 
felfegyverezve lépett ki a templom kapuján. Úgy 
vélte, leghívebben akként szolgálhatja Ranagolt. ha 
erejét a hitetlenekkel is megismerteti, szembesítve 
őket önnön kicsinységükkel. Nekivágott hát a 
világnak. Megtanulta a pyarroni nyelv Shadonban 
használatos formáját és a dzsadok nyelvét is. 
Elhagyta Gorvikot, hogy más vidéken próbáljon 
szerencsét, az ostoba hitetlenek között. Tisztában 
volt a veszéllyel, hogy ha lelepleződik, nemigen 
kerülheti el az inkvizíció haragját, ezért mindent 
megtett a tökéletes álcázás érdekében. Első útja a 
Dzsad emírségekbe vezetett itt mindig akad sötét 
lelkek számára kedves elfoglaltság, lévén igen nagy 
kereslet az efféle szolgálatokra, Crondarro 

gyilkossági megbízásokat teljesített, meglehet, 
elég különös filozófiával. Minden esetben 
felkereste kijelölt áldozatát, és jóindulatúan 
figyelmeztette az illetőt a veszélyre. 
Felvilágosította, hogy a biztos halál 
elkerülésének egyetlen módja, ha kifizeti az 
eredeti fejpénz háromszorosát - ám ebben a 
díjban már benne foglaltatik az előző megbízó 
kiiktatása is. A Ranagol-pap szerint ugyanis 
önmagában a gyors kezdeményezés még nem 
érdem, sokat számít a pozíció és a vagyon is. 
Súlyos ballépés lenne tehát szó nélkül végezni 
egy többre érdemes személlyel csak azért, mert 
nem figyelt fel idejekorán egy rosszakarójára. 
Ha tehát megkapta a kért háromszoros árat, 
mindig megölte az eredeti megbízót - hacsak az 
ki nem fizette az új ajánlat háromszorosát. A 
dzsadok nem kis hányada véli úgy, hogy a 
külhoni fenyegetései nevetségesek, hiszen 
mindig egyedül van, s nem látszik sem 
varázstudónak, sem veszedelmes 
fegyverforgatónak. Az elbizakodottak eleddig 
egytől egyig életükkel fizettek tévedésükért. El 
kell persze mondanunk, hogy a Kosfejű elszánt 
szolgáját mindeddig komoly szerencse is 
segítette, hiszen erejét nála nagyobb 
hatalommal még nem kellett összemérnie. 
Nemrégiben felvette a misztikusan hangzó del 
Diabolo nevet, s vallja, hogy Ranagol 
hatalmának a sivataglakók nem szegülhetnek 
ellent. Élvezi a kockázatot és a látványos 
megoldásokat. Egyik legtöbbet emlegetett tette 
alkalmával a testőrök szeme láttára gyilkolt 
meg egy jómódú, öntelt kereskedőt. A kalmár 
karavánja a szomszédos városba tartott; az 
éjszakákat pompás hintójában töltötte a gazda, 
fegyvereseitől övezve. A sötét lelkű gyilkos 
láthatatlanság varázslatot olvasott magára, majd 
behatolt a tábor területére. Az őrök háta mögött 
emberi vérből Vérgátat helyezett el a kocsi 
köré, aztán belépett a kereskedő hálóhelyére, és 
felébresztette az alvót. Láthatatlansága ekkorra 
megszűnt. Kihurcolta a kalmárt a hintó elé, s 
odakiáltott az őröknek. A négy vitéz nyomban 
gazdája megsegítésére indult, ám a Vérgáton 
nem juthattak át. Crondarro csak kacagott 
tehetetlen, tajtékzó dühük láttán, aztán átvágta 
áldozata torkát, majd ködöt idézett és 
elmenekült. Azóta is vidáman kalandozik a 
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dzsadok földjén, élvezi az istene adta 
hatalmat, és nem riad meg semmiféle 
kockázattól... 

Státusz:  Játszható  
Kaszt:  Ranagol pap 
Szint:  7 
Faj:  Ember (gorviki)  
Jellem:  Halál, Rend  
Vallás:  Ranagol  

 
Képességek 

Erő:  14 
Állóképesség:  16 
Gyorsaság:  12 
Ügyesség:  13 
Egészség:  15 
Szépség:  17 
Intelligencia:  16 
Akaraterő:  16 
Asztrál:  17 
Műveltség:  15 

 
Harcértékek 

Kezdeményező Érték:  25/28* 
Támadó Érték:  60/56 
Védő Érték:  108/97 
Célzó Érték:  - 
Életerő-pont:  11 
Fájdalomtűrés-pont:  54 

* tüskés buzogány/tőr sorrendben 
értendő 

Pszi:  
A pyarroni iskola mesterfokú 
használója, a Kyr-metódus pszi 
ostromával 

Szint:  7 
Pszi-pont:  35 
Max.Mp.: 56 

 
Képzettségek Fok/% 

2 fegyver: tüskés buzogány, tőr  Af 
Pszi  Mf 
2 Nyelvtudás (shadoni, dzsad) Af (5,5) 
Írás/olvasás Af 
Vallásismeret Mf 
Történelemismeret Mf 
Éneklés/zenélés Af 
Hátbaszúrás Mf 
Mágiahasználat Mf 
Asztrológia Af 
Fegyverdobás: tőr Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Etikett Af 
Lovaglás Af 
Kötelékből szabadulás Af 
Álcázás/álruha Af 
Herbalizmus Af 
Lopózás 33% 
Rejtőzés 33% 

 
Felszerelés 

Tüskés buzogány 
Ívelt pengéjű áldozótőr 
4 dobótőr 
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