
Névtelen vidékek legendái 
MAGUS történet vázlat 

Ajánlott tapasztalati szint: 7‐9 
 
 
Prológus 
Doran hatalmas varázslóinak kezét is paktumok és törvények kötik, így nem tehetnek meg mindent maguk.               
Szerencséjükre a kontinenst számtalan kalandor és szerencse vadász járja, akik pénzért, jutalmakért vagy             
egyéb dolgokért áruba bocsátják fegyverüket és az életüket. 
Magister Alba Horactus egyike szeretne lenni a Dorani Fehér Páholy tagjainak, de még nem sikerült olyan                
maradandót alkotnia, mellyel elérhetné a hőn áhított megtiszteltetést. A mágiában mutatott tehetsége, az             
intelligenciája és a precizitása sem kiemelkedő, csupán egyetlen dolog amiben messze túlmutat társain, az              
pedig a hatalom vágya. Mivel dúsgazdag család gyermekeként született, a legtisztább kyr vérvonallal, mindig              
mindent megkapott amit csak szeretett volna. Mégis a Shuluri torony fekete mágiája helyett, hogy anyja               
lelke békében nyugodjon, a Fehér köpönyeget választotta. 
Célja, hogy a Fehér Páholy ünnepelt tagja legyen és bebizonyítsa anyjának és magának képes az előrelépésre. 
 
A háttérben 
Magister Alba Horactus kutatásai során felfedez egy rég elveszett formulát, melyet az ősi godoni birodalom               
mágusai már a kezdetektől alkalmaztak. A Cirrulum Perfouetus az ősi birodalom középpontjában            
helyezkedett el és tökéletes térképet alkotott a kontinens mana hálójáról, valamint feltérképezte és             
használhatóvá tette a természetes térkapukat. Sajnos a Magister tudásának hiánya odáig nem vezetett el,              
hogy a Cirrulum Perfouetus alapjaiban a legsötétebb mágiához folyamodik és a Síkok energiát fokuszálva              
magában átjáró az összes ismert és ismeretlen létsíkra. Mivel ez a hatás megszegi az összes létező paktumot                 
és közvetlen átjárót nyit a létsíkok között, így sok támogatója és sok ellenzője is van a feladatnak ‐ de eddig                    
az esélyek egyenlőek, csak a karaktereken múlik mi lesz a végeredmény. 
 
I. fejezet, I. szakasz: Az üldözés 
Egy kellemetlen tolvaj nyomában 
A karakterek mindannyian egy titokzatos tolvaj nyomába erednek, aki az éppen aktuális tartózkodási helyükön              
ellopja legértékesebb tárgyaikat. Az izgalmas és titokzatos üldözés, mely során az ismeretlen tolvaj látványos              
menekülést produkál, eredményeképpen mindannyian egy nagyobb épületbe érkeznek, ahol már várja őket a             
Magister küldöttje Shamasias. A fél‐elf elnézést kér a karakterektől, visszaszolgáltatja az ellopott tárgyakat             
és fájdalom díjként felajánl nekik egy‐egy régi aranypénzt (mindegyiknek a közepében egy‐egy aprócska             
füstkvarc lapul ‐ amely segíti a tér‐mágiát), majd elárulja lopásának okát is, mely egy veszélyes és jól                 
jövedelmező kalandot ajánl. 
 
I. fejezet, II. szakasz: A megbízás 
A Magister ajánlata és az öt Saxum Signiimi (Pecsétkő) 
Ha a karakterek elfogadják az ajánlatot, akkor még ugyanazon a napon éjközépkor fog velük találkozni a                
megbízójuk a fogadójuk egy elkülönített szobájában. Nem kell menniük sehova sem csak várakozniuk és a               
megbízó meg fog érkezni. A magister elmondja a karakternek, hogy a megbízás igazából öt fontos részből áll,                 
melyek mindegyike igazi kihívás a kalandoroknak. A kapott lehetőségekkel élve össze kell gyűjteniük öt              
zárókövet, mellyel Ő elnyeri előléptetését a Páholyban. Indulás előtt fel tud ajánlani a karaktereknek              
fejenként 5 aranyat, mely kényelmesen fedezi a szükségleteiket. Nagyon fontos azonban, hogy pontosan egy              
hónapon belül teljesítsék a megbízást, különben sajnos nem áll módjában kifizetni a megbízásért járó díjat,               
ami leszállított kövenként 100 arany lesz, de csak akkor, ha minden az 5 követ megszerezték. 
Ha elfogadják az ajánlatot, akkor kapnak egy Quertarias Triungulumot – ez egy dorani varázstárgy – és egy                 
hozzá tartozó pergament az állomások pontos koordinátáival. A használatát röviden el is magyarázza nekik a               



magister be kell forgatni a rúnákat a megfelelő sorrendbe, majd a végén lévő kapcsokkal rögzíteni és aki                 
fogja a varázstárgyat azt átteleportálja a helyszínre. 
Ezen felül kapnak még egy varázstárgyat, egy Vissiones Ralitatis, amely megmutatja a tárgy viselőjének a               
közelben lévő kő helyét. Ehhez nem kell mást tennie, mint a nyakába akasztani a medált és erősen                 
koncentrálnia (Érzékelés dobás +3‐mal, de mást nem tehet közben, mint sétálhat vagy futhat ‐ harc, pszi,                
mágia ‐, hacsak nem varázsló, neki nem kell koncentrálnia, de varázsolni képtelen amíg használja a medált). 
 
 
II. fejezet, 1. szakasz (Jégsivatag) 
A Jégsivatag vándorló hordája (1. kő ‐ víz) 

[1] A jégsivatagban Morthon adeptus fogadja a karaktereket, aki egy kutató varázsló (elemi‐ és asztrál               
mágia specialista Dronaból) itt a Jégvilágban. Rögtön megérkezésük után egy közeli barlanghoz vezeti őket,              
melyet el is kell zárniuk a közeledő éjszaka miatt. A barlang közepén szárított zuzmóból és fából tűzet raknak                  
a karakterek és itt megismerhetik a férfit. A férfi elmeséli nekik, hogy már lassan két évtizede a Jégvilágban                  
él és itt végez megfigyeléseket a növény‐, állat‐ és humán világról. A közeli havasi ork faluval jó                 
kapcsolatokat ápol és rendszeresen tartja a kapcsolatot a sámánjukkal Qwarrsha‐val is. 

[2] Az éjszaka folyamán egy Fehér farkas horda vonul el a karakterek búvóhelyétől délre, körülbelül 150                
méteres távolságban, de nem figyelnek fel a karakterekre, ha azok nem használnak mágiát vagy pszit (mágia                
használat esetén MP‐onként 5%, pszi esetén pszi pontonként 1% az esély arra, hogy felfigyeljenek a               
karakterekre). 

[3] Reggel a karakterek útnak indulnak és egy napi fagyoskodás és kemény menetelés után el is érik a                  
havasi orkok faluját, itt rögtön Morthon saját kunyhójába szállnak meg, melyben kellemesen átmelegedhetnek             
az alatta húzódó hőforrás miatt. Itt még beszélgethetnek Morthonnal, aki szívesen oszt meg információkat a               
karakterekkel a jégvilágról. 

[4] Másnap reggel az havasi orkok már érdeklődve várják a frissen érkezett embereket és a falu központi                 
terén, a totemoszlop előtt várja őket a törzs öregje Hrogg és Qwarrsha is. Körülbelül négy tucatnyi havasi ork                  
gyűlik össze, javarészt asszonyok, gyermekek és öregek, mivel a férfiak a tengerre mentek kék bálna               
vadászatra és a kertészek a barlangokat vigyázzák. A falu szomszédságában húzódó hegység oldalában             
barlangok sorai tátonganak, melyeket valószínűleg szándékosan fúrtak a kőkemény sziklába. 

[5] Hogy a sír kamrához elvezesse őket a sámán, az egyik a karakterek által kiválasztott harcosnak meg kell                  
küzdenie a törzs öregjével Hroggal. Első pillantásra az öreg meglehetősen gyámoltalannak tűnik, azonban a              
testét borító már beforrt sebek nyomai nagy harcokról árulkodnak. Ennek hangot is ad, mikor küzd a                
karakterrel és harci kiáltással támad a kiválasztott karakterre, mivel ez az utolsó lehetősége, hogy              
tisztességben csatában haljon meg és áldozza szellemét a törzsért. 
 
II. fejezet, 2. szakasz (Jégsivatag) 
A Jégsivatag vándorló hordája (1. kő ‐ víz) 
A karaktereket egy fél napos vándorlás várja, mellyel a közeli sírbolthoz vezet, mely egy völgy mélyén                
található. A sírboltot már elborította a jég és a hó, így Morthon segítségével vághatnak utat a jégbe, ahová                  
leereszkedve megtalálhatják a sírbolt előcsarnokát (Morthon ide már nem jön velük). Itt rögtön meg is kell                
küzdeniük a terem őrével két víz elementállal, ami kihasználja a hőforrás nyújtotta előnyét és azt hogy szinte                 
azonnal megfagy a víz a teremben (vízlövedék, vízfal, vízpajzs, vízrobbantás). 
A követ a terem túloldalán álló szobor nyakában találják meg a karakterek, melyet a szobrász direkt ennek                 
megfelelően alakított ki. A kő eltávolításával a szobor összeomlik és az egész sírbolt megremeg, így a                
karaktereknek néhány percük marad, hogy aktiválják a QT‐t. 
 
IV. fejezet (Elátkozott vidék) 
A Kárhozottak városa (2. kő ‐ lélek) 
A második követ egy élőhalottak lakta ötöd kori város romjai között találják meg az Elátkozott vidék közepén.                 
A Holtak Elfeledett Városában (Tismor) a hatalmas leech uralkodót (Arhissa úrnő) kell megyőzniük, hogy              



egyikőjüket vigye át a szellemvilágba a rég elfeledett Kyr hős (Jahrn‐on Kryel ‐ harmadkori kyr hős, Orwella                 
seregeinek elpusztítója, Lovag) halhatatlan lelkéhez az egyik karaktert. A hős meghallgatja a karakter             
kérését, majd szinte azonnal rátámad és egészen haláláig harcol, amikor lelke átalakul a lélek kövévé. Közben                
folyamatosan Orwella szolgájának nevezi a karaktert és teljes megszállottsággal dühből harcol. Mikor a             
karakter visszatér a szellem világból, Arhissa ajánlatot tesz nekik, hogy a lélekkőért cserébe visszahozza              
valakinek az elveszített ismerősét a halálból. 
 
V. fejezet (Ediomad) 
Egy kellemes nyári vacsora (3. kő ‐ föld) 
Az előző kellemetlenségek után kifejezetten kellemes tavaszi időben az Ediomad hegység egy hatalmas             
felföldjén egy valóvérő aquirtól kell megszerezniük a követ a karaktereknek. A hatalmas kastély egy magányos               
ormon emelkedik és minden tekintetben lenyűgözőek a méretei. A karakterek az egyik kiszögelésen találják              
magukat és rögtön tucatnyi bogárszerű páncélos alak zárja el előttük az utat, amíg megérkezik Qwattarun               
Nagyúr. A NagyÚr néhány kérdést tesz fel a karaktereknek és ha elmondják neki miért jöttek, akkor vacsorára                 
invitálja őket a palota egyik felső teraszára. A NagyÚr szeretné ellenlábasát a szomszédos tartomány urát               
legyőzni, de ehhez meg kellene ismernie a mágiát. Tudja, hogy a karakterek mit keresnek és hajlandó is                 
odaadni nekik, abban az esetben, ha az egyik mágia használó (pap, paplovag nem lehet, ha nincs                
varázshasználó akkor Pszi tudás is szóba jöhet) karakter feláldozza tudását az Ősök Termében ‐ ez a föld alatt                  
található egy régi pincében, ahol egy pókszerű lény szívja ki a karakter agyából a tudást és ezzel az elveszíti                   
mágia használatának lehetőségét (viszont cserébe ősi mágiára tesz szert, mellyel hasonló, de sokkal nyersebb              
hatásokat tud létrehozni). 
 
VI. fejezet (Kráni torony) 
Út a sötétségbe (4. kő ‐ tűz) 
A tűz kövét a Kráni toronyból tudják megszerezni a karakterek, itt a torony börtönébe érkeznek a mélybe. Ki                  
kell találniuk, hogy hogyan jussanak fel a harmadik szintre és szerezzék meg a követ. A börtönben raboskodók                 
szabadságért könyörögnek nekik, bármit megtennének, hogy kisjussanak onnan. Ha a karakter felmennek a             
kőért, akkor a megszerzéskor megjelenik Schakallor a Tizenhármak legidősebbje és elbeszélget a            
karakterekkel. Elmondja nekik, hogy az 5 követ egyszer már felhasználták Yneven és akkor a godoni birodalom                
bukását eredményezte. Nem kér mást a kőért cserébe, csak hogy mondják meg megbízójuk nevét. Ezek után a                 
karaktereknek menekülniük kell, mivel a QT nem működik a tornyon belül és a nyomukba ered egy sötét elf,                  
hogy megölje őket. 
 
VII. fejezet (levegő, Erioni csillagvizsgáló) 
A Sárkány otthonában (5. kő ‐ levegő) 
A karakterek a csillagvizsgáló ajta előtt találják magukat, ahol már érkezik is Ender és kedvesen invitálja                
belejebb a karaktereket. Odabent azonban, mikor bezárta az ajtót, szinte azonnal nekik esik és tudni akarja,                
hogy kik ők és mit akarnak, hogyan jutottak a csillagvizsgáló ajtaja elé (mikor azt tércsapdák védik)? 
Ha a karakterek őszinték vele és elmondják érkezésük indokát, akkor Ender csak bólint, majd a karakterek egy                 
fogadó szállásán találják magukat és összezavarodottan kelnek fel, nem értve mi történt. Talán csak álom               
volt? Ha sikeres Akaraterő dobást vagy MME‐t 50E ellen tesznek, akkor az emlékeik visszatérnek és tudják,                
hogy Ender elszedte tőlük a köveket és a mágikus tárgyaikat, majd kitörölte az emlékeiket. 
Ezek után, ha visszamennek a toronyhoz, akkor Ender furcsán néz rájuk, majd megadóan bólint és beengedi a                 
karaktereket. Elmondja, hogy bízik a karakterekben és reméli jól fognak dönteni a kövekkel kapcsolatban.              
Majd átadja nekik az 5‐ik követ és megkéri őket a távozásra. 
 
VIII. fejezet (elhagyatott sziget a Quiron tengeren) 
A Paktumok paktuma (Cirrulum Perfouetus) 
Az elhagyatott sziget közepén már készül a rítusra a magiszter és csak a karakterekre várt eddig. Ha a                  
karakterek megérkeznek elkéri tőlük a varázstárgyakat és a köveket, majd ha átadják, akkor egy varázskörhöz               



vezeti őket, amelyben már várja őket az 500 arany és ha belépnek azonnal Erionba teleportálja őket. 
A karaktereknek meg kell győzniük a magisztert, hogy az elmélete hibás és nem aktiválhatja a mágiát, de                 
mivel a magiszter hajthatatlan, ezért a karaktereknek fizikálisan kell megálltaniuk. Nem kell megölniük elég              
csak legyőzniük, de el kell pusztítaniuk a varázskört, mivel már Schakallor készülődik a helyszínre befejezni a                
rítust. 
 

 
 

Nem Játékos Karakterek 
 
Magister Alba Horactus 
A dorani Fehér Páholy leendő mestere. Ötvenes éveiben járó vékony testalkatú, de határozott arcvonásokkal              
és edzett végtagokkal rendelkező férfi. Szemei karikásak és mélyen ülők, a barna színbe itt‐ott vörös szín                
keveredik. Haját befonva a vállán előre vetve hordja, társaival ellentétben köpönyege alatt bőrpáncélt és              
hosszúkardot hord. 
Jellem: Rend, halál 
Kaszt: Varázsló (20 TSZ), Morgena paplovag (8 TSZ) 
Kiemelkedő mentális tulajdonságok 
Edzett harci képzettségek és fegyverforgatás 
Magasszintű rúna‐, anyag‐, és tér‐ és kiemelkedő szintű szférikus mágia használata 
Mentális torzulás: felsőbbrendűség és hatalomvágy, megszállottság 
Fegyverek: Hosszúkard, Bőrpáncél 
Harci taktika:  

1. Egyetlen szóval a rúnák a bőrpáncélt átalakítják fémmé, így értéke SFÉ: 6, MGT: 0, a kardot pedig 
légiessé teszi, hogy a fémek (kivétel a mágikusak) ne jelentsenek neki akadályt. Így harcértékei KÉ 50, 
TÉ 100, VÉ 140, Sebzés: K10+1 lesznek, mely ellen a nem mágikus fegyverek és pajzsok VÉ‐je nem 
érvényesül! 

2. Minden harci körben teleportálhat egyet a támadása előtt vagy így kivédhet egy támadást! 
3. Minden mágikus fegyveren, ami sérülést okoz neki megszűnik a mágikus hatás, kivétel ha a forgató 

személyéből fakad (harc‐, kardművészek fegyverei). 
4. A teljes testét egy elemi erő aura veszi körül, mely minden fizikai sebzés ellen 10 SFÉ‐t biztosít neki! 

 
Shamasias, a Villámlábú 
A Magister mentette meg az életét, ezért tartozik neki annyival, hogy az általa megtalált kalandozókat a                
kijelölt helyre juttatja. A Szerencse talizmánját hordja inge alatt, így szinte bármire képes ennek              
használatával ‐ mely azonban életerejéből táplálkozik, így sokat kell pihennie majd. 
Jellem: Élet, káosz 
Kaszt: Tolvaj (7. TSZ) 
Kiemelkedő fizikai, atlétikai és tájékozódási tulajdonságok 
Kiemelkedő harci képzettségek és technika 
Fegyverek: Dobópengék, rövidkard, kézinyílpuska 
 

 
 
II. fejezet 
Morthon adeptus 
Az adeptus tartozik egy szívességgel (egészen pontosan az életével) a Magisternek, így hogy ezt letudja segít a                 
karaktereknek eljutni a sírbolthoz, de onnantól már nem tart tovább a feladata. Több, mint két évtizeddel                
ezelőtt súlyos hibát követett el és ezzel megölt egy tanítványt. 



 
Jellem: Rend, élet 
Kaszt: Varázsló (9. TSZ ‐ elemi és asztrál mágia specialista) 
Kiemelkedő mentális és tájékozódási tulajdonságok 
Kimagasló egészségi állapot és túlélési adottságok 
Kiemelkedő elemi és asztrál mágikus képességek 
Fegyverek: Szigony, Visszacsapó íj, Tőr 
 
Fehér farkas 
A fehér farkasok a Jégvilág szülöttei, mágiában eltorzult állati gének furcsa keveredése alkotta őket ilyenre. A                
környék gyenge manahálója és a testük életben tartáságoz szükséges mana miatt folyamatosan vándorolnak és              
keresik a nagy koncentrációjú helyeket. Testük nem öregedik, amíg napi szinten mágiával táplálják így a nyílt                
vagy zárt források környékén rendszeres látógatók. A mágiát lassan szívják el kiszemelt célpontjaiktól és csak               
akkor képesek erre, ha legalább 1 méteres közelségbe kerülnek hozzájuk. 
KÉ: 50, TÉ: 100, VÉ: 150, SFÉ: 2, MP: 10, AME: 20, MME: 40, ÉP: 20 FP: 50 
Lopakodás 80%, Rejtőzés 30%, Ugrás 65% 
Fegyverek: Harapás (K6+4), Karmolás (K6+2), Mana elszívás (K6 MP/kör), Mana regeneráció (1 MP = 1 ÉP / 5FP) 
 
Qwarrsha, a Havasok klán sámánja 
Az ork sámánt már gyermekkorában kiválasztották a feladatra és mikor serdülőkorba lépett meg kellett ennie               
tanítója szívét. Ezzel elnyerte tudását és helyét a klánban, így már Ő kísérte a harcosokat a csatába és                  
gyűjtötte be a halottak lelkét, mely fontos forrása mágiájának. A sámán elhivatottan őrzi a sírboltot, melyet                
minden előde megtett és senkit sem enged élve távozni onnan. 
 
Jellem: Halál 
Kaszt: Sámán (9. TSZ ‐ nekromancia specialista) 
Kiemelkedő mentális és tájékozódási tulajdonságok 
Kimagasló egészségi állapot és túlélési adottságok 
Kiemelkedő nekromantikus képességek, mágiakifürkészés képessége 
Fegyverek: Tőr, Hosszú íj, Rövidkard 
Varázslatok: Nekromancia (az életerejét és a bebörtönzött szellemeket használja a megcsappant 
mana‐források miatt) 
 
Hrogg, a Havasok klánjának kiöregedett harcosa 
Az öreg harcos örömmel áldozza életét vagy ellenfeléét a törzs szellemeinek, így félelem nélkül fog               
szembeszállni a kiválasztott karakterrel. Gyeremekkora óta a harcnak élt, de mióta a “béke” beköltözött              
Ynev‐re már nem tud mit kezdeni magával, az öregség pedig meggynegítette testét, így csupán lelkét               
adományozhatja törzsének, hogy tovább szolgálja őket. 
 
Jellem: Halál, Rend 
Kaszt: Barbár (7. TSZ, eredetielg 13, de az öregség miatt csökkent!) 
Kiemelkedő fizikai és túlélési tulajdonságok 
Kiemelkedő egészségi állapot és harci adottságok 
Kiváló stratégiai és asztrális képességek 
Fegyverek: Csatabárd (2k6 + 4), Szigony (k10 + 4), Háló, Lándzsa (k6 + 10), Csatafejsze (k6 + 4) 
KÉ: 60, TÉ: 120, VÉ: 150, SFÉ: 2, MP: 0, AME: 30, MME: 30, ÉP: 12 FP: 70 
Képességek: Harci kiáltás (+20 minden harcértékre az első támadásra a körben, egy harcban egyszer              
használhatja!), Fegyvertörés Mf, Lefegyverzés Mf, Birkozás Mf, Ökölharc Mf, Kétkezes harc Mf 
 


