
 

 

 
 

Rualani Zöldlunír légiós 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 2K6 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 45 
Támadó érték: 100 
Védő Érték: 135 
Célzó Érték: 0 
Sebzés: K6+4 
Életerő pontok: 40 
Fájdalomtűrés pontok: - 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál, rend 
Max. Tp: 900 

A légót, még az ötszázéves 
háború megkezdése előtt néhány 
évvel alakították. Rualan 
tartomány minden légiójából a 
legjobbakat válogatták ki, a 
tartomány ura, a császár fivére 
belőlük alapította meg a Zöldlunír 
Légiót. Ez a 
háromszázharminchárom jól 
képzett katona, kimagasló 
harcászati, stratégiai és 
fegyverforgató képességeik alapján 
lett kiválasztva. Egyenként is 
veszedelmes ellenfélnek 
számítanak bárki számára, hiszen 
nagyon közel álltak a birodalom 
szerte legendás hírű pusztítók 
szintjéhez. A légió megalapítására 

Avida Dolor papnői vették rá a 
tartomány urát. Ők és úrnőjük már 
előre látták, a hamarosan kitörő 
háborút. Mondhatni kiválogatták 
maguknak a legjobbakat. Csupán öt 
esztendővel a létrejötte után a Rualani 
Zöld Lunír légió már a papnők 
irányítása alatt állt, és mint a 
személyes kíséretük funkcionált. 
Eskütételükkor, minden csoporttal a 
feléjük rendelt papnő elmondatott egy 
litániát, ami tartalmazta az ő nevét és 
szoros köteléket hozott létre köztük. 
Fogadott hűségükért cserébe pedig az 
úrnő el nem múló áldását kapták. 
Legalábbis ők ezt hitték.  
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A valóság néhány évvel később derült ki, 
mikor is kezdetét vette a háború Kyriából való 
kiszakadásért. Egy darabig nem volt probléma, 
hiszen mind kitűnő harcosok voltak. Aztán, mikor 
már a papnők ködös céljaik érdekében halálba 
küldték őket és Avida Dolor szándékai is kétségessé 
váltak, hamar rádöbbentek a valóságra. A holtukból 
visszatérő társaik továbbra is rendületlenül 
szolgálták azokat a papnőket, akik alá rendelték 
őket. Hiába jöttek rá, hogy lelküket eskütételük óta 
hűség köti az úrnő kegyeltjeihez, tenni ellene mit 
sem tudtak. Oly erős pecsét volt ez, melynek 
megtörésére képtelenek voltak, és a tartományban 
nem is maradt addigra senki, aki kísérletet tehetett 
volna a feloldásra. Így hát tovább szolgálták azokat, 
akik már a legelején elárulták őket. A harcok 
előrehaladtával mind többen estek el, hogy aztán 
vissza is térjenek. A birodalom ellen harcoló 
élőholtak közül kivételesnek számítottak, hiszen 
teljes tudatuk és személyiségük is megmaradt, 
miután újra csatarendbe álltak. Sokukat, a 
szerencsésebbeket a hatalmasok végleg 
elpusztították, mikor végeztek egy-egy papnővel. 
Ám voltak közülük nem kevesen, akik utasításaik 
értelmében épp máshol harcoltak a parancsolójuk 
halálakor. Ők azok, akikkel a szerencsétlen 
kalandvágyó összefuthat a ma már Elátkozott 
Vidéknek nevezett területen.   

Miután Avida Dolort száműzték, lelkükön a 
hűséget szavatoló kapocs megtört. Ám az átok mely 
továbbra is testükbe börtönzi és itt tartja őket, nem. 
Mivel kénytelenek maradni, bosszút fogadtak a 
rettenet asszonyának hívei és teremtményei ellen, 
azonban elég sajátságosan teszik mindezt. Csapataik 
egy-egy valamikori kyr város romjai között ütöttek 
tanyát. Csak ők tudják miért, de ezeknek negyven 
mérföldes körzetét alapesetben nem hagyják el. 
Kivételt képeznek ez alól azok a nagyjából 
ötvenévente megismételt minihadjáratok, melynek 
során a területükkel szomszédos orkok és egyéb 
lények törzseit támadják meg. Ami viszont az ő 
fennhatóságuk alatti zónába betéved, könnyen az 
életével fizethet merészségéért. Az értelmes 
lényeket, ha látszik rajtuk, hogy nem a kitaszított 
kreálmányai, igyekeznek elfogni. Megkísérlik 
kivallatni, és bizonyságot szerezni arról, hogy 
ellenségük híve-e. Ha be tudja bizonyítani, hogy 
Avida Dolor neki is ellensége, a területük széléig 
kísérik és elengedik. Ebben az eljárásban viszont 

sokak számára akadhat egy igen komoly 
probléma. Mégpedig, hogy a légió tagjai csak 
az ókyrt beszélik. Ezért, ha nem kapnak 
számukra elfogadható, érthető választ, 
végeznek foglyukkal. Megjelenésük 
összhangban van nevükkel. Mindegyikük Zöld 
Lunír teljesvértet visel, habár mára már ezek a 
vértek koránt sem nevezhetők teljesnek, hiszen 
az eltelt évezredek alatt nem volt, aki pótolja 
vagy megjavítsa számukra a mágikus 
tulajdonságaik ellenére is használhatatlanná 
silányult darabokat. Fegyverzetük, egy 
zöldlunír közepes pajzs és egy kéklunír hosszú 
kard. Ezek viselését és forgatását mesteri 
szinten űzik. Mivel élőholtak, a páncélzat és a 
pajzs MGT-je nem érvényesül velük szemben, 
valamint erejük 20-asnak számít. 
Zöldlunír teljes vért 

MGT: -4 
SFÉ: 8 
Súly: 19,5 
STP: 120 

Zöldlunír közepes pajzs 
Ké: 0 
Té: 1 
Vé: 36 
Súly: 2 
Sebzés: K6+2 
STP: 30 

Kéklunír hosszúkard 
T/k: 1 
Ké: 5 
Té: 10 
Vé: 10 
Súly: 1,25 
Sebzés: K6+1 
STP: 20 
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Forrás: Facebook, MAGUS az igazi 
csoport 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 

 
 

 
  


