
 

 

 
 

Mogorva Chei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Chei O'Shenon 

- Had magyarázzam meg...  
Egy villanás, egy elfúló sikoly, s a test 
hangos koppanással zuhant a földre. 
Chei megrázta fejét és visszadugta 
kardját a hüvelyébe. Sonor kissé 
elfordulva hajolt Gáin felé és úgy 
kérdezte: 
- Szerinted mit akart mondani? 
A törpe hitetlenkedve meredt a 
holttestre, aztán beletúrt szakállába. 
- Szóval erre mondtad, hogy „előbb üt, 
és csak azután kérdez”? 

Státusz:  Nem játszható  
Kaszt:  Harcos/Arel-pap 
Szint:  17/12 
Faj:  Ember  
Jellem:  Élet 
Vallás:  Pyarroni   

 
Képességek 

Erő:  20 
Állóképesség:  17 
Gyorsaság:  21 
Ügyesség:  21 
Egészség:  17 
Szépség:  19 
Intelligencia:  17 
Akaraterő:  16 
Asztrál:  16 
Műveltség:  15 

 

Harcértékek* 
Ké:  (61)/81/86/86/80 
Té:  (136)/176/161/161 
Vé:  (170)/210/195/195 
Cé:  (56)/81 
Ép:  14 
Fp:  141 

 
*Támadások száma: 4 (2 az 

Eldírrel vagy Niunnal és 2 a 
Sólyomkarommal vagy 4 a 
Sólyomszárnnyal) A zárójelbe írt szám 
a fegyvertelen érték, az utána 
következők sorrendben: Eldír, Niun, 
Sólyomkarom és a Kezdeményező 
Értéknél a Sólyomszárny. A Célzó 
Értéknél a zárójel utáni szám a 
Sólyomszárny. 

 
Pszi:  Pyarroni módszer Mf 
Szint:  14 
Pszi-pont:  64 
Stat p. asztr: 64 
Mentál: 64 
Mana pont: 98 

Me 

Amikor az Eldír nála 
van, minden Cheire 
irányuló (bármilyen 
típusú és erősségű) 
varázslat 50%-ban 
nem működik 

Asztál: 85 
Mentál: 85 
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Képzettségek Fok/% 
Minden fegyver használata  Mf 
8 nyelvismeret (toroni, 
shadoni, kráni, elf, törpe, 
dzsad, erv, ilanori, közös) 

4,5,3,5,5,2, 
Mf,Mf,Mf 

2 ősi nyelv ismerete (aquir, 
kyr)  Mf 

Ökölharc Mf 
Fegyvertörés Mf 
Kétkezes harc Mf 
Fegyverismeret Mf 
Írás/olvasás Af 
Heraldika Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Fegyverdobás Mf 
Lefegyverzés Mf 
Vakharc Mf 
Hadvezetés Mf 
Vallásismeret Mf 
Legendaismeret Mf 
Demonológia Mf 

 
és mindazok a képzettségek, amelyek a 

kasztleírásban szerepelnek. 

Fegyverzete:  

Eldír (az Észak Lángja) - másfékezes kard 
mithrillből kovácsolva, markolatában az Eldír nevű 
lúdtojás nagyságú sonioni opál, ami a 
Mágiaellenállást adja. TÉ: 40, VÉ: 40, KÉ: 20, 
Sebzés: 2k6+12+ erőből +4. 
Niun (a Hegy Szilánkja) - egykezes, kétélű csatabárd 
mithrillből kovácsolva. TÉ: 25, VÉ: 25, KÉ: 25, 
Sebzés: 1k10+12+ erőből +4. 

Sólyomkarom - tőr mithrillből kovácsolva. TÉ: 
25, VÉ: 25, KÉ: 25, Sebzés: 1k6+6+ erőből +4. 

Sólyomszárny - kahrei típusú, ismétlő 
nyílpuska (tárkapacitása 4 vessző), mithrillből 
készítve. CÉ: 25, Táv: 50, KÉ: 19, Sebzés: 1k6+4. 
Mithrill sodronying, MGT: 0, SFÉ: 10. E tárgyak 
mindegyike mágikus tulajdonságú - Sonor 
segítségével tarini törpék és kahrei mesterek 
készítették. 

 
Ilanor: égbeszökő hegyek övezte, lankás 

dombokkal, tágas mezőkkel tarkított ország, Észak 
szabadságszerető népének paradicsoma. Lakói 
lovasnemzet - kemény, büszke harcosok, akik a 
természet harmóniájánál, a daloknál és 

szépasszonyoknál csak a hadi dicsőséget tartják 
többre. Szigorú erkölcsiség, hagyománytisztelet 
jellemzi az ilanori népet, akik nemzettségi, 
vérségi köteléken alapuló társadalmi rendjüket 
mind a mai napig megtartották. A nemzetségek 
élén korlátlan hatalmú törzsfő áll, akit a 
főnemesek (grófok és bárók) tanácsa választ 
meg, mikor a sors akaratából megürül a 
fővezéri trón. 
Az egyes főnemesek kisebb-nagyobb 
családokba szerveződött törzseken uralkodnak, 
míg az egymáshoz laza rokoni szálakkal 
kapcsolódó családtagokon az úgynevezett 
családfő. E szövevényes hierarchiát tovább 
bonyolítják a különböző klánok és rendek, 
melyek gyakran kapcsolódnak a törzsi-családi 
rendhez, de olykor kívülállóként, egészen más 
társadalmi helyet foglalnak el. Mégis, az első 
pillantásra átláthatatlannak tűnő hatalmi 
rendszer kitűnően működik, s talán az egyik 
legerősebb tartópillére az országnak; Ilanor 
sikerének és gazdagságának fő titka az 
összetartás. Épp ezért, a hierarchia áthágása 
főbűnnek számít, s a büntetés nem marad el, 
még ha főrangú követi is el. 
Fontos e tényeket ismernünk ahhoz, hogy 
megérthessük Chei O'Shenon - ismertebb nevén 
Mogorva Chei - életútját s cselekedeteit. 

Chei Pyarron szerint 3295-ben született 
Shenon bárójának második fiaként. Apja a Ko-
Shu-Shenon család feje, bátyja pedig e cím 
várományosa. A fiatal - mélykék szemű, 
hollószín hajú - Chei már egészen kis korában 
kitűnt elképesztő, már-már emberfeletti 
ügyességével és gyorsaságával. Ugyanakkor 
nehezen barátkozó, zárkózott gyerek volt, aki 
csak a közharcosok és szolganép között érezte 
jól magát. Az etikettet kívánó, megfontoltságot 
igénylő udvari lét taszította, s míg ezért a 
szülei, rokonai és a nemesi udvartartás 
különcnek tartotta, a vár népe bálványozta. 
Tizenegy éves korában már kiváló lovas és 
íjász, vívásban pedig a veteránokkal szemben is 
megállta helyét. Kérésére apja Erenbe küldte, 
az akkori idők legjobb hírű harcosmestere 
mellé, aki maga is kalandozó volt. Chei nyolc 
évet töltött tanítója mellett, s mikor első vérre 
menő hadi vállalkozásában részt vett, még nem 
töltötte be a tizenötöt. Közben gyorsasága és 
ügyessége tovább fejlődött, de mintha az égiek 
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nem elégedtek volna meg adományaikkal, 
erőssé és szívdöglesztően jóvágásúvá tették. 
Hallgatag természete megmaradt, 
ugyanakkor mesterének köszönhetően mély 
benyomást tett rá Arel istennő kultusza. 
Tanuló évei alatt többször hazalátogatott, s 
egy ilyen látogatás alkalmával ismerkedett 
meg, Velina cwa Trinnel, Trin bárójának 
lányával. A fekete szépség szenvedélyes 
érzelmeket ébresztett benne, s noha Chei 
tudta, hogy másodszülötti mivolta nem 
jogosítja fel e házasságra, mégis efféle 
terveket szövögetett. Úgy tűnik érzéseit 
Velina is viszonozza, sőt, miután Trin 
bárójának fiúgyermeke született, a családi 
akadályok is elhárulni látszottak 
boldogságuk útjából. Chei mindezt 
tizennyolcadik születésnapján tudta meg, s 
az otthon töltött két hónap egészen 
megváltoztatta: mosolygós, víg kedélyű, 
tréfára könnyen hajló fiatalemberként tért 
vissza Erenbe. A sors akaratából azonban 
következő kalandja messzire sodorja 
hazájától. A Gro-Ugonba vezetett hadjárat 
egyik különleges harci egységének tagja 
lett; a Gro hegység erdeiben támadtak meg 
ork és goblin csapatokat. Egyik 
figyelmetlen társuknak köszönhetően 
fogságba estek, s közel két évbe telt, míg 
sikerül megszökniük. Chei megmaradt 
társaival keresztülvágja magát az egész ork 
birodalmon. 

Első útja haza vezet, ahol 
megdöbbenéssel tapasztalja, hogy néhány 
hónapja Velina feleségül ment bátyjához. A 
bárólány öccse, a Trin család reménysége 
egy éve baleset áldozata lett, s miután a 
Chei halálhírét költötték, a két család nem 
látta akadályát, hogy a két elsőszülött 
egybekeljen. Chei értetlenségét düh és 
harag váltja fel. Nem áll szóba senkivel, és 
életében először napokig részeg. A Shenon 
család örül hazaérkezésének, s megérti 
fájdalmát is, ám amikor a sokadik 
közeledésre sem reagál, apjának türelme 
elfogy. 

A katasztrófa harmadnap következett 
be: Chei az udvari fővadász házában 
szállásolta el magát, s ott dühöngött némán 
- olykor pedig fennhangon. Ide jött érte 

bátyja és a Shenon család új testőrkapitánya. Előbb 
meggyőzni próbálták, majd kérlelték, végül bátyja 
sértődötten távozni készült, mikor a testőrkapitány 
elkövette élete legnagyobb hibáját. Keserű, gúnyos 
megjegyzést tett a „fiatalúrra”, aki nem elégszik meg 
semmivel, és konok mint egy rackla. Egy villanás, 
egy nyögés - s mire bárki felocsúdhatott volna a 
testőrkapitány holtan esett össze. Chei kardja eltört 
az iszonyú vágástól: a kapitányt lemezvértjén 
keresztül is majd teljesen kettévágta. Chei O'Shenon 
azonban nem állt meg a főbenjáró bűnök 
elkövetésében. Egy lépéssel bátyjánál termett, 
egyetlen ökölcsapással leterítette és elvette a család 
ősi kardját, mely a mindenkori elsőszülöttet illeti, 
megköszönte a fővadászmesternek a vendéglátást és 
lóra kapott. Negyven évig nem látták Shenonban. 
Miután otthonról elmenekült, céltalan kóborlásba 
kezdett, hol itt, hol ott bukkant fel, apró 
csetepatékban. Magányosan járt, társat nem tűrt 
maga mellett. Mosolyogni senki sem látta. Sorsa 
végül Ediomad határmezsgyéire vetette, ahol egy 
aquir származékokkal vívott csata közben elfogták. 
Az aquirok vezére döbbentem bámulta a pusztítást, 
amit egy szál magában végzett, s nem engedte a 
helyszínen kivégezni - úgy gondolta Ediomadban 
áldozzák majd fel. Az áldozat elmaradt, de Chei a 
fogságban megismerkedett Sonorral, egy fiatal 
varázslóval, s együttes erővel megszöktek a 
barlangvárosból. Elválaszthatatlan barátság 
szövődött kettejük közt, s ettől fogva együtt 
kalandoztak. A többi, mint mondani szokás, mára 
már történelem. 

Együtt maradtak, s hamarosan Ynev 
leghíresebb kalandozó-párosává váltak. 
Chei hallgatag, nehezen barátkozó, hirtelen haragú 
férfivé érett. Már a kezdet kezdetén elkötelezte 
magát Arel mellett, s halálmegvető bátorságával, 
lehetetlen vakmerőségével nemsokára magának az 
istennőnek a figyelmét is felkeltette. P. sz. 3320-ban 
Kránban járt, ahol - máig érthetetlen okból - 
bizalmába fogadta a Tizenhármak egyike, s egy 
gyűrűvel ajándékozta meg, amely büntetlenséget 
biztosított számára a Gonoszság Földjén. Ezek után 
egy időre eltűnt Ynevről, s a feltételezések szerint 
más Elsődleges Anyagi Síkokon kalandozott. 
Magányosan érkezett vissza Ynevre, a Shadon 
Birodalom kellős közepére, ahol összeismerkedett 
egy alkimistával. Az különböző szolgálatai fejében 
egy kardot ajánlott fel neki. Chei elfogadta az 
adományt, s botorul cselekedett, mert a penge 
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átkozottnak bizonyult: rákényszerítette akaratát, s 
Shadon-szerte hírhedett papgyilkossá tette. A Sátán 
szolgájának kiáltották ki, valóságos hajtóvadászatot 
indítottak ellene. Szorult helyzetéből barátja, Sonor 
mentette ki: végérvényesen megszabadította az 
átkozott kardtól. Arel tudtára adta, hogy 
visszafogadja kegyeibe - ekkortájt tett szert legendás 
fegyverére, az Eldírre is. 

A sonoini opál elorzásával magára haragította 
Kránt, nem egyszer került szorult helyzetbe, ám útja 
során újabb társakra lelt egy Gáin nevezetű törpe, s 
egy Maestróként emlegetett shadoni bajvívó 
személyében. Tíz éven át elpusztított kráni 
települések, porig rombolt városok jelezték útját. A 
P. sz.-i 3342-ben felhagyott a gyilkolással. 
Pyarronba ment, ahol Arel papi misztériumaiba 
avatták. Ismét idegen létsíkra távozott, s mikor 
visszatért, egy kétszarvút hozott magával, ráadásnak 
megszerezte a Titkos Szekta egyik szerzetese, Lanog 
barátságát. 

Kétszázötven éven át hol itt, hol ott bukkant 
fel Yneven, mindig ott, ahol legforróbb volt a 
helyzet - az összes létező csatában részt vett. 3589-
ben elhatározta, hogy új birodalmat alapít, ezért 
kétszázhetvenöt év után hazatért Ilanorba, hogy az 
államalapítás ügyének harcosokat, családokat 
toborozzon. 3590-ben hárommillió ilanori indult 
vezetésével délnek. Két év leforgása alatt - a 
hagyomány szerint száz csata árán - végighaladtak 
egész Yneven, a elfoglalták választott hazájukat, Új-
Ilanort, amely később az Yllinor nevet kapta. Chei 
igazi politikusként járt el: övéin kívül csakhamar 

hazájának mondhatta földjét a tarranok népe, 
néhány keleti barbároktól származó törzs, s az 
erdei elfek két nemzetsége is. P. sz. 3610-re 
felépítették fővárosukat, Ru-Shenont. 
Suttogják, az aratás ünnepén Mogorva többször 
elmosolyodott, s egyszer - egyetlenegyszer - 
hangosan felnevetett. 
Noha istennőjébe, Arelbe szerelmes, feleségül 
vett egy niarei hercegnőt, aki 3672-ben fiút 
szült neki. 
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	Fegyverzete:

