
 

 

 
 

Nyomozás a rónán 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Háttér 
P. sz. 3670-ben, még jóval a 

Manifesztációs háború előtt ... 
A nomád törzsszövetségek már 

készülnek Pyarronnak, az emberi 
civilizáció egyik bástyájának, 
elpusztítására. Az Anath-Akhan 
vadászai még Ranagol birodalmát 
szolgálják. A Fehér Páholy urai viszont 
egy kutató csapatot szervezgetnek, 
hiszen elérhető közelségben van már a 
Sötét Együttállás esztendeje, mikor 
Amhe-Ramun megtestesülését várják a 
Kékarcú sivatagban megbújó papjai. 
Egyik másik terv is készül. Nyílt egy 
parányi lehetőség, hogy a 
Tizenhármakra csapást mérjenek 
(legalábbis a Birodalom belügyeinek 
ismerete nélkül így vélik ezt 
Pyarronban), Krilehor testének 
elpusztításával. Erre a feladatra 
azonban nem akármilyen kalandozókat 
kell találni! 

Az Északi szövetség és Toron 
között a látszólagos béke évei ezek. 
Vannak harcok, ezek sokszor 
pusztítobbak és kegyetlenebbek, mint a 
valódi háborúkban, de a világ nagy 
része erről semmit sem sejt, csak a 
koronás főknek és a hadúri lobogók 
őrzőinek homlokán szaporodnak a 
ráncok. A toroniak keresik a Szemet, 
az árulót, aki majd hajlandó lesz kiadni 
a felvonulási terveket a következő 
zászlóháborúban, amelyben majd 
biztosan győzelemre viszik Új-Kyria 
ügyét. Az Északi Hármakban 
 

ugyanakkor a következő esztendőben 
Toron ellen vezetendő hadjáratot 
tervezik, amelyben majd a dorani 
Szarvtorony egyik beavatottja is részt 
vesz. Persze a varázsló erről még nem 
tud, Shadonban tanult öccse után kutat 
éppen. Abasziszban a nagykirály 
orgyilkosai (akiket tán Toronból is 
segítettek) ismét elvétik az oly nagyon 
áhított célt, Calid Karneliannak, 
partmenti szigetek hercegkapitányának 
életét. 

Shadon tábornokai újabb háborút 
terveznek Amarovik utódai ellen, az 
inkvizítorok pedig a Felföldön vívják 
harcukat az évezredes, de csak újonnan 
megfigyelt, időszakos hatású aquir 
átkokkal. Ranagol második ynevi 
birodalma éppen nem az őshazával 
foglalkozik, van gond most nélkülük is 
elég. Hiába a gondos tervezés, tavaly 
megintcsak kudarcba fulladt Abadana 
megrohanása, viszont a dzsadok járma 
igencsak ránehezedett mostanság 
Abradó tartományra. 

Az erioni forgatag most talán 
még nagyobb, mint egyébként, 
minthogy névlegesen a béke uralkodik 
Ynev összes nagyobb frontján. A 
ellenséges országokból származó 
kalandozók jól megférnek egymással 
egy-egy titokzatos küldetésre induló 
csapatban. A konkurencia nagy, tehát a 
bérek kicsik. Sok, a tisztesség és a 
tisztességtelenség határán megőszült 
kalandor a fejét csóválva szerszámozza 
a lovát reggelente: ki gondolta volna, 
hogy ennyi tapasztalattal a háta mögött 
ilyen kevés pénzért viszi majd vásárra 
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a bőrét valami pökhendi magánzó kedvéért. De hát 
pokolba a nyavajgással, csakhogy elhagyhatja ezt a 
zajos várost! Hiába, ez a sok pelyhes állú ifjonc, aki 
nem fér a bőrébe, ő meg öreg fejjel csak nem fog 
összeakaszkodni velük, mert itt már tisztességesen 
verekedni sem lehet, mert tőrt használnak, meg 
mérget, aztán meg magyarázkodhat az ember a 
városi őrségnek, ha agyon találja csapni valamelyik 
kis mitugrászt... 

Ráadásul nyár van. Legalábbis Ynev déli 
részén, ahogy a térképet nézzük, a Három Pajzs 
államai alatt elterülő hatalmas sztyeppéken. A 
levegőég magasából hangyának látszó emberek - 
kavanánok - jelentik az egyetlen érdekes látnivalót 
az üres, tikkasztó, a száraz forróságtól remegő 
levegőjű síkságon. Látnivaló persze volna más is, de 
ahhoz igen értő szem kell hogy valaki felfedezze és 
erős lélek - avagy bomlott elme -, hogy csak 
„érdekesnek” bélyegezze. Mert a rónák 
ragadozóival, a végtelen bölénycsordákkal, vagy 
éppen valamelyik vándorló nemzetséggel való 
találkozás sokkal inkább a veszélyes kategóriába 
esik. Persze a nomádok azért korántsem olyan 
vérszomjasak, mint azt állítják róluk, legalábbis 
általában nem...  

Előfordul, hogy még kereskedni is hajlandóak 
a „kőemberekkel” - ahogy ők a városlakókat, és 
róluk származtatva az összes letelepedett népeket 
emlegetik. Persze az ilyen üzletek ma még igazán 
kivételesek, de jó úton haladnak a megrögzülés felé 
és ezt a tényt a Papi Szék bölcsei hajlamosak úgy 
tekinteni, hogy erre alapozódik majdan a kontinens 
déli részének békés jövője. 

A Csobod törzs minden évben megrendezi a 
híres lóvásárát, amely egész Róna-szerte - sőt még 
azon túl is - ismert nagy összejövetel. Messzi 
nemzetségekből, távoli országokból sereglenek 
össze ilyenkor a harcosok, kereskedők, érdeklődők: 
egyszóval mindenki, akit valami miatt érdekel egy 
ilyen óriási nomád-vásár. Érkeznek bőven olyanok, 
akik szeretnének viszonylag olcsón nagyszerű lóra 
szert tenni, kereskedők karavánnal, hogy lovakat 
vegyenek, és a civilizált országokban busás 
haszonnal túladjanak rajtuk. És persze sokakat csak 
a csődület vonz, a vásár forgataga. 

Nos, ilyenkor, amikor az idegenek jelenléte 
sem ritka, érkeznek meg hőseink a jurtavárosba még 
bő egy hónappal a vásár előtt. Egyenként vagy 
csoportosan. 

 

Hyranon, a középkorú tudós, a Lar-Dor 
partján folytatja kutatásait régi fóliánsok közt: 
szakterülete a Godoni birodalom bukása, és az 
utána következő zavaros időszak. Ha valaki azt 
hinné, ez az úr történész, csak részben van 
igaza: ő a varázslóiskola beavatottja, méghozzá 
már rég nem tanonc... Akkoriban egyik 
vizsgájára készült, amelyben a délvidék 
történelméről kellett számot adnia, és egyes 
homályos utalásokat egészen újszerűen 
értelmezett. Annyira újszerűen, hogy nem is 
hitt neki senki. Azt állította, hogy valahol 
délen, egy völgyben még most is áll egy 
kastély, amely Godon egyik Mágusáé volt 
valaha. Egész életét ennek bebizonyítására 
szentelte. Huszonöt évi fóliánsokban való 
kutatakodás eredményeként sikerült 
összegyűjtenie több használható nyomot: 

 
... és ime itt, a Nevek Ismerője, ki Név 

Nélkül Való, amint felserkent, az álmában látott 
gyönyörű palotára gondolt, és a gyönyörűséges 
hölgyre, kit ebben pillanta meg, abban a 
szempillantásban valóban új völgy nyílék a 
hegyek ölén, és az álmodások kertjének közepén 
ott emelkede a büszke és elbűvölő várkastély. 
Akkor belépe, minden termet végigjára, de 
álmai hölgyét nem lelé bévül ... 

 
- Flavonius mester: Godoni krónikák; 

Egy példánya a Lar-Dor-i könyvtárban is 
megtalálható; A régi értelmezés szerint ez csak 
a lelki fejlődés egy allegóriája: még ha 
megvalósítod is saját álmaidat, még ha valóra is 
váltod, a Másikat, Társadat így meg nem 
lelheted, meg nem teremtheted.  

 
... és szólt a Bölcs, az Időket Látó: - Ám, 

Nemes lovag, az Álmok Kastélyát, a Rejtett 
völgyet meg nem leléd, vajha lehetsz Te a 
legnagyobb hős, a legrettenthetetlenebb vitéz, 
mert bévülre csak az juthat, ki megálmodta, 
vagy ki néki onokája, és kit ez vagy amaz segél 
ebben. Ekkor elindult a Hős, és nem nyugoda, 
míg az Álmodó egy onokáját fel nem lelé, és 
véle az Álmok Kastélya felé útra nem kéle, és 
minden bizonnyal fel is találá, mert többé senki 
nem látá őket ez árnyékvilágban ... 
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- Galdrius lovag gesztáiból a Hős 
megtérése az Istenek völgyébe című 
történetfüzér bevezető, és összefoglaló 
része. A füzér az unoka felkutatásának 
viszontagságos és hősi tettekkel tarkított 
előadása, és a mítoszok szakavatott 
ismerője sok fontos dolgot ki tud hámozni 
arról, hogy hol találhatta meg Galdrius azt a 
leszármazottat. 

 
Abban az időben pokolfajzatok 

támadának e kies birodalomra, pokoli 
kreatúrák jelenének meg a semmiből, hogy 
borzasztó rontásokat szórván szerte, a 
pokol kapuzatait tépjék belé a vidék húsába. 
De a Hatalmasok megkeresék és elpusztíták 
e szürnyűségeket ... az Ábrándok völgyét is 
megtámadá egy, és már-már betöre, amikor 
a Hatalmas a birtok védelmére kelvén 
elpusztítá, ki így félig bejutván, kilehelé 
bűzös lelkét, ám a szörnyű átkot már senki 
meg nem akadályozhatá ... 

- Godon pusztulása, ismeretlen 
szerző; az Ordani titkos irattár egyik 
fóliánsának második kötete. (Ezt Hyranon 
nem ismerte) 

 
Eme pokoli fajzatok odáig 

merészkedtek pimaszságukban, hogy már-
már nyiltan jártak-keltek e szép országban, 
patás lábukkal tapodták e kies vidéket. 
Akkor nagy haragra gerjedének a Nagyok 
Legnagyobbjai, és elkészíték a Hatalmasok 
kardját, ezt a félelmetes fegyvert, melynek 
minden jelentését csak a Nevek Tudója 
ismeré... 
 

- Godoni krónikák, ismeretlen szerző; 
Ez alapján Hyranon sokáig egy nagy 
hatalmú varázstárgyat vél a titkok 
nyitjának, de ezúttal téved (csakhogy ezt 
senki sem tudja.) 

Hyranon az idézeteket szó szerint 
veszi, és mostmár úgy érzi, kutatásait 
Shadonban kellene folytatnia, hogy egy 
leszármazottat találjon, akiről bizton állítja, 
hogy Godoni mágus vére folyik az ereiben. 
Godonnal kapcsolatos intenzív kutatásaira 
természetesen felfigyel egy hatalom, 
amelynek nagyon sokat jelent Godon, és 

minden ami vele kapcsolatos: Ordan. Ordan is 
mindent tudni szeretne Godonról, amit Pyarron tud. 
Ezért Ordan ügynökei minden lépését figyelik, ha 
elhagyja Lar-Dort. Így Ordan kutató tekintete 
Shadonba is követi. 

Sikerül is engedélyt kapnia a kutatásra. Persze 
nem mint varázslónak, hanem mint a múltat kutató 
tudósnak. Hallgatólagosan persze tudják, hogy 
varázsló, ezért az titkos inkvizíció figyelteti is. És 
akit a titkos inkvizíció megfigyelés alatt tart, az 
Kránnak sem közömbös, akinek még Domvik 
országában is vannak ügynökei. 

Évek telnek szorgos kutatással, és végül a 
kutatás eredménnyel zárul: úgy tűnik a Godoni 
famíliának egyetlen ága él már csak: a Horius 
család, egy kispolgári család, Shadon északi 
partvidékén, Ronella tartományban. Ekkor hirtelen 
baleset történik: egy ügybuzgó inkvizítor 
boszorkánynak nevezi Hyranont, elfogatja egy 
közeli sasfészek urával, és Domvik egy közeli 
templomának boszorkányok ellen felszentelt 
tömlöcébe vetteti. Hyranon előbb még hisz abban, 
hogy időben tisztázódik az eset, és nem ellenkezik 
az erőszakkal, később pedig már hiába próbál meg 
menekülni, ugyanabban a tömlöcben szinte rögtön 
kivégzik Hogy ki volt eme ügybuzgó és meglepően 
óvatos egyházfi? Krán ügynöke úgy gondolta, már 
eleget tud ő maga, és jobb, ha senki más nem tud 
ennyit. 

Domvik beavatottjai ahhoz már későn 
érkeznek, hogy Hyranont megmentsék, de ahhoz 
még időben, hogy a hamis ügynököt elfogják. Majd 
folytatják Hyranon nyomozását, és néhány hónap 
alatt eljutnak ők is a Horius családhoz. Ám későn: a 
családot ismeretlen tettesek elrabolták, majd a király 
és az egyház emberei megtalálták a rablókat, 
akiknek csak annyi ideje marad, hogy végezzenek a 
család tagjaival, mielőtt az ő végzetük is 
beteljesedik. Rádöbbennek arra, hogy Cadelis, aki 
éppen egy karavánnal útnak indult, veszélyben van, 
és hogy a Krániaknak valamiért nagyon fontos. 

Zatocsa, aki maga is Krán egyik bizalmi 
embere, emellett a Csobod törzs főtáltosa, szintén 
megtudta saját csatornáin keresztül, hogy egy sokak 
által keresett személy halad egy közeli karavánban, 
nem is olyan messze a törzs területétől. Úgy 
gondolja, helyzeti előnyét kihasználva ő fogja 
mindenki elől megkaparintani az értékes személyt. 
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Horius eközben, mit sem sejtve, a karavánnal 
elindult Shadonból Pyarronba, több hatalom 
képviselőjével a nyomában... 

Ki mit tud és mik a tervei? 

Pyarron 

A pyarroniak csak annyit tudnak, hogy egy 
szörnyű félreértés és Krán beszivárgott ügynöke 
miatt Hyranon, a megszállott Godon-kutató tudós 
meghalt. Mivel csak nem hivatalosan tartózkodott 
Shadonban, nem lett a dologból igazi államközi 
botrány. Az ügynökök természetesen ki fogják 
vizsgálni az esetet, de nem rögtön, vannak sürgősebb 
problémák is! 

Shadon 

Tudják, hogy Hyranon Godon-kutató varázsló 
volt, rekonstruálták, mi után kutat, rájöttek, hogy a 
Horius családnak valami fontos köze van a 
dologhoz, és hogy -- ahogy Hyranont -- Kráni 
ügynökök rabolták el és ölték meg őket. Bíznak 
benne, hogy az ügynököknek nem volt idejük 
kivallatni a családot, és így Krán nem tudta meg, 
hogy van egy túlélő: Cadelis, aki egy karavánnal 
éppen a pusztában halad Pyarron felé. 

Rögtön egy villámgyorsan összeállított, ám így 
is erős csapatot indítottak utánuk. Azt is sikerült 
kideríteni, hogy ezzel a karavánnal kelt útra Domvik 
egyik szolgája egy csapat fiatal Domvik-lovaggal: 
Purus atya. Elméjük erejével már tájékoztatták 
mindenről, amit tudnak. Azt az utasítást kapta, hogy 
mindent hagyjon a régi kerékvágásban zajlani, ezzel 
kihasználva a legfontosabb előnyt: a pusztában senki 
nem tudja, melyik az a karaván, amelyikben Cadelis 
tartózkodik. Ha letáboroznának, vagy 
visszafordulnának, az merőben szokatlan lenne, és 
felfigyelhetnének rá Krán pusztában kóborló 
ügynökei. Persze mindig szemmel kell tartania 
feltűnésmentesen, és hogy Cadelis is természetesen 
viselkedjen, legjobb, ha nem mondja el neki a 
dolgokat. Ha idegenek jelennek meg a csapat körül, 
legyen nagyon gyanakvó, és igyekezzék őket is 
szemmel tartani. Purus atya ezek szellemében 
cselekszik, és nagyon várja, hogy az utánuk indított 
csapat beérje őket. 

Krán 

A Birodalom ügynöke a börtönben még 
„meglátogatta” Hyranont, és sikerült tőle szinte 
mindent megtudni: tudják, hogy Godoniak után 
kutatott, és hogy a Horius család az utolsó 
leszármazottja a famíliának.  

Persze azzal tisztában vannak a 
Birodalomban, hogy sok értékes dolgot 
tudhatnak meg, ha egy élő godonit sikerül 
szerezniük. És ami még ennél is fontosabb, az 
embernem esetleg még veszélyesebb lehetne, 
ha még többet tudna azokról, akik eddig a 
legeredményesebben szálltak szembe a 
Birodalommal. Ezért kell a család minden 
tagját megszerezni, vagy legalábbis 
elpusztítani. 

Ordan 

Ők már eleve godoni kutatásai miatt 
figyeltek fel Hyranonra, engedték, hogy minnél 
többet megtudjon, ami persze rögtön a Ordan 
tudomására is jutott, így kiegészítve az ott 
felhalmozott amúgy is hatalmas tudást a 
hajdani Godonról. Sem Hyranon kivégzését, 
sem a Horius család megölését nem tudták 
megakadályozni, ám Cadelist mindenképp 
maguknak szeretnék, már csak azért is, mert 
tudják, amit Hyranon is sejtett, ám nem 
mondott el senkinek: hogy a kastélyba csak 
vele tudnak bejutni. Ezért Kránhoz hasonlóan 
ők is ügynököket küldtek a pusztába, hogy 
Cadelist felkutassák, és ők előnyben vannak, 
mert egy olyan ígéretes tehetség, mint Worgitas 
az ügynök, aki a godoni mágiát tanulmányozza 
Ordanban, és kísérője. Természetesen a 
Főnixek is bármikor készen állnak a bevetésre. 

Zatocsa 

Zatocsa kráni kapcsolatai révén tudta 
meg, hogy egy embert keresnek, akinek valami 
testi elváltozása van, és egyéb dolgokban is 
vannak furcsaságai. Igazából felszólították, 
hogy segítsen megkeresni, mivel innen és innen 
indult egy karavánnal ekkor és ekkor. Ő viszont 
azt mondta, nem sokat tehet, és közben úgy 
gondolta, megszerzi a saját szakállára, és majd 
kiszedi belőle, miért is fontos. Sikerült is 
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hamarosan „megtalálnia” a valószínű 
karavánt: tudja körülbelül mikor és hol fog 
elhaladni. Amikor a legközelebb lesznek, 
akkor akar lecsapni, hogy minél kevesebbet 
kelljen saját fizikai és főleg mágikus 
„birodalma” központjától távol tölteni. 

Naptár 
Amelyben felsoroljuk azokat az 

eseményeket, amelyek a játékosoktól 
függetlenül is megtörténnek.  

1. nap este 

Összehívják a kiválasztottakat, akik 
éjközépkor elindulnak Sé vezetésével a 
karavánút felé. Innentől számít az egy 
hónap (20 nap).  
Időjárás 

Nappal derült, száraz, 27 C; éjszaka 
felhőtlen, 15 C.  
Környezet 

A nomád tábor, árnyas, ligetes 
pusztaság, közelben bővízű folyó. 
Őrség 

Alantisz (Egy váltással őrködnek, 
először Nonasz, aztán Gitosz csapata. 
Nonasz 3x3 részre osztja a csapatát és a 
tábor külső kerületét, minden csapatnak jut 
egy szakasz, ahol két ember járőrözik, egy 
pedig figyeli őket. A tíznagy körbejár és 
ellenőrzi őket. Alantisz minden új őrség 
felállását ellenőrzi. Bodius, Fidus és 
Alantisz minden éjszaka még két-két őrt is 
állít, akik az alvókra felügyel.) 

2. nap dél körül 

Granton és akiket sikerül rávennie, 
megölik Sét, majd öt perc múlva elégnek.  
Időjárás 

Nappal derült, száraz, 28 C; éjszaka 
felhős, fülledt, 19 C.  
Környezet 

Füves pusztás, dél körül forráshoz 
érnek. 
Őrség 

Bodius (Szintén egy váltással őrködnek, 
először Surum és Jadus, aztán Alvium és Grallus. 
Minden szekérközben két őr áll, a tisztek pedig 
folyamatosan ellenőrzik őket. Bodius minden új 
őrség felállását ellenőrzi.) 

3. nap  

Időjárás 
Reggel erős déli szél, nappal száguldó felhők, 

szél marad, 22 C; éjszakára szél elül, felhős, 10 C  
Környezet 

Füves puszta, dél körül forráshoz érnek. 
Őrség 

Fidus (Két váltással őrködnek: Sanctatus, 
Dunus, Fidus. Ők ilyenkor fel- illetve 
leszerszámozzák a lovaikat, és lovon őrködnek, ezért 
meglehetősen zajos az őrségváltás.) Egyenlő 
közökben körülveszik a tábort, és sisakot levéve 
figyelnek.) 

4.nap  

Időjárás 
Hajnalban elered, megszakításokkal egész nap 

esik 17 C; estére eláll 10 C.  
Környezet 

Füves puszta, szárazságtűrő fák és cserjék. 
Őrség 

Alantisz. 

5. nap dél körül 

Szerencsés esetben rábukkannak a karaván 
nyomaira.  
Időjárás 

Reggel fátyolfelhős ég, nappal derült, száraz, 
23 C; éjszaka felhőtlen, 15 C.  
Környezet 

Füves puszta, dél körül "karavánpihenő", 
benne mély kút. 
Őrség 

Bodius. 

6. nap dél körül 

Ha ekkor is lovagolnak, beérik az éppen delelő 
karavánt.  
Időjárás 
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Reggel gyenge keleti szél, nappal derült, 
száraz, 27 C; éjszaka felhőtlen, 16 C. 
Környezet 

Füves puszta, dombok között kanyargó csapás. 
Őrség 

Fidus. 

7. nap  

Időjárás 
nappal derült, száraz, szélcsend, 30 C; éjszaka 

felhőtlen, 18 C.  
Környezet 

Füves puszta, este forrásnál táboroznak le. 
Őrség 

Alantisz. 

8. nap  

Időjárás 
Délelőtt derült, száraz, 30C, délután 3 körül 

felhőszakadás, viharos keleti széllel; éjszaka 
felhőtlen, hideg, 9 C. 
Környezet 

Füves puszta, a forrás egy ideig az út mentén 
folyik, majd gyakorlatilag elissza a föld.  
dél körül szikes pusztaság, amit az eső sárrá 
változtat. 
Őrség 

Bodius. 

9. nap  

Időjárás 
Nappal derült, száraz, 31 C, reggel a felázott 

föld gőzölög, magas páratartalom; éjszaka felhőtlen, 
19 C.  
Környezet 

Szikes puszta, az eső után burjánzó 
növényvilág, dél körül szikes mocsár, itt a karaván 
nem tud pihenni, estefelé dombok, visszajön a füves 
puszta. 
Őrség 

Fidus. 

10. nap  

Időjárás 

Hajnalban közepes északi szél, nappal 
derült, száraz, 32 C, délibáb; éjszaka felhőtlen, 
17 C.  
Környezet 

Füves puszta, dél körül forráshoz érnek. 
Őrség 

Alantis. 

11. nap 

A shadoni karaván rábukkan a 
szerencsétlenül járt karavánra. Danor 
működésének kezdete.  
Időjárás 

Hajnalban erős északi szél, 
frontátvonulás, nappal derült, száraz, 30 C; 
éjszaka felhőtlen, 17 C.  
Környezet 

Füves puszta, kisebb facsoportok néha. 
Őrség 

Bodius. 

12. nap délután 

Balszerencsés esetben most találkozik a 
csapat és a karaván.  
Időjárás 

Hajnalra beborul, nyomott levegő 27 C, a 
karavántól mögött néhány kilométerrel kavargó 
portölcsér szeli át a sivatagot, alkalmat adva 
mindenkinek a halálra való felkészülésre, a 
felkavart por szitál a levegőből, elhomályosítja 
az eget, összekoszol mindent; este felhős, 
sötétedés után csendes eső, 12 C, hajnal előtt 
egy órával tisztul csak ki.  
Környezet 

Sivatagosodó puszta, dél körül a talajból 
éppen csak felbugyogó forrás. 
Őrség 

Fidus 

13. nap  

Időjárás 
Gyenge déli szél reggel, nappal derült, 

száraz, 27 C; éjszaka felhőtlen, 13 C.  
Környezet 
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Füves puszta, este bővízű forrás 
mellett pihennek. 
Őrség 

Alantis. 

14. nap reggel 

Danor kitudja, hogy Cadelis a godoni.  
Időjárás 

Nappal derült, száraz, 27 C.  
Környezet 

füves puszta. 

14. nap éjszaka 

A kráni sequadion támadása.  
Időjárás 

Normálisan nyugodt, szélcsendes 
lenne, egyébként lásd a kráni varázsló 
ügyködését. 
Őrség 

Bodius. 

15. nap  

Időjárás 
Nappal derült, száraz, 29 C; éjszaka 

felhőtlen, 16 C.  
Környezet 

Füves puszta, dél körül 
karavánszerájhoz érnek, majd este forrás. 
Őrség 

Fidus. 

16. nap dél körül 

Az ordani ügynökkel találkozik a 
karaván, vagy éppen a játékosok, ha előbb 
megszöktették Cadelist. Worgitas távozása 
után két és fél órával jönnek a Főnixek  
Időjárás 

Nappal derült, száraz, 30 C; éjszaka 
felhőtlen, 17 C.  
Környezet 

 Füves puszta. 
Őrség 

Alantisz. 

17. nap  

Időjárás 
Reggel beborul, délelőtt felhőszakadás, később 

derült, 27 C; éjszaka felhőtlen, 16 C. 
Környezet 

Füves puszta, kora délután forráshoz érnek. 

18. nap  

Időjárás 
Nappal derült, száraz, 29 C; éjszaka felhőtlen, 

16 C. 
Környezet 

Ligetes puszta, dél körül forráshoz érnek. 

19. nap  

Időjárás 
Gyenge keleti szél, nappal derült, száraz, 28 C; 

éjszaka felhőtlen, 14 C.  
Környezet 

Erdős-fás puszta, több forrás, távolban hegyek 
kékje. 

20. nap 

Az első furcsa jelek Cadelis körül.  
Időjárás 

Nappal derült, száraz, 27 C; éjszaka felhőtlen, 
13 C.  
Környezet 

Erdős dombvidék, forrás van elég, a hegyek 
közelebb jöttek. 

21. nap 

Ha még él a sámán, akkor meghalnak a 
karakterek.  
Időjárás 

Nappal derült, száraz, 26 C; éjszaka felhőtlen, 
13 C.  
Környezet 

Hegyvidék, hatalmas őserdők között kanyarog 
az út, mellette patak csörgedezik. 

22. nap  

Megérkezés a völgybe.  
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Időjárás 
Nappal derült, száraz, 27 C; éjszaka felhőtlen, 

15 C.  
Környezet 

Mély, napsütötte völgy a hegycsúcsok között, 
afféle utolsó paradicsom. 

A jurtaváros 
A Csobod törzsben minden évben sor kerül az 

ifjak beavatási szertatására, amelyen a törzs 
nemzetségeinek vezető családjai összegyűlnek, hogy 
a törzs leendő vezető harcosait felavassák. Ha pedig 
sokan együtt vannak, kihasználják az alkalmat, és az 
ünnepséget versenyek előzik meg, ahol mindenki -- 
főleg az avatandó harcosok -- bizonyíthatják 
rátermettségüket. No és persze elkerülhetetlenül 
megindul a csereberélés: ilyenkor főleg jószág és a 
„kalandozások” alkalmával szerzett értéktárgyak 
cserélnek egymással gazdát. No és persze lovak! Ez 
egy olyan jeles alkalom, amely egész Róna-szerte - 
sőt még azon túl is - ismert nagy összejövetel. 
Messzi nemzetségekből, távoli országokból 
sereglenek össze ilyenkor a harcosok, érdeklődők: 
egyszóval mindenki, akit valami miatt érdekel egy 
ilyen óriási nomád kavalkád. Éppen az üzletelések 
miatt az avatásra készülődés alatt megtűrt 
résztvevők a messziföldről érkezett kereskedők is. 
Akadnak olyanok, akik egyszerűen egy jó lóra 
szeretnének szert tenni - viszonylag olcsón és 
megbízható forrásból. Kereskedők karavánnal, hogy 
lovakat vegyenek, és a civilizált országokban busás 
haszonnal túladjanak rajtuk. Merész - és általában 
nemesen született - kíváncsiskodók, akik egy igazi 
nomád jurtatábort akarnak látni, és persze sokakat 
csak a csődület vonz, a nomádok forgataga. Persze 
az összes idegen jobban teszi, ha még a valódi 
ünnepség megkezdése előtt távozik, ha nem akar 
dicsőítő áldozat lenni a törzs szellemeinek! 

Ez persze nem a szokásos körülmények között 
megrendezett vásár: nincsenek fogadók, és a 
fizetőeszköz sem elsősorban az arany; helyette 
viszont szívesen látják az ékszereket, különleges 
szöveteket, no és - főleg egymás közt - a barmot: 

 
Fizetőeszköz Váltóérték  

szokásos pénznemben 
1 ló 1 a 
1 kecske 2 e 
1 juh 1 e 

1 arany 1 e 
1 ezüst 5 r 

 
Az érkező kereskedők általában saját 

szekereiken alszanak, a nomád harcosok vagy 
saját utazósátrat emelnek, vagy a földön 
alszanak, esetleg egy ismerősüknél. 

Természetesen az idejutás sem egyszerű, 
és főleg nem veszélytelen. A kereskedők busás 
ajándékokkal váltják meg kifosztásukat. (Ha 
sikerül) Persze egy olyan vezető nélkül, aki 
maga is alaposan ismeri a pusztát (Pusztajárás 
Mf), ezernyi veszélyét, rejtett jelzéseit, vad 
törzseit, reménytelen vállalkozás elindulni is. 

A krániak megsejtették, hogy Zatocsa 
valamit forral, ezért a szomszédos Hak törzset 
felbujtogatták, hogy hirdessen háborút a 
Csobod törzs ellen. Céljuk, hogy a sámánt 
akadályozzák, és egy kicsit ráncba szedjék. Ha 
ennyi sem lesz elég neki, és mégis belezavar a 
Birodalom terveibe, keményebb eszközökhöz 
nyúlnak. 

A két törzs nagyjából egyforma erejű, és 
nem támadnak frontálisan egymásra, csak 
csatározások folynak. Zatocsa valóban most 
akart útnak indulni az értékes személyért, de 
Konos hallani sem akar róla, nem akarja, hogy 
egy ilyen kényes helyzetben kitudódjon, hogy a 
sámán nincs itt, tehát sem ő, sem a segédei, sem 
jelentősebb, harcosokból álló csapat nem mehet 
el most! Erre jön Zatocsa mentőötlete: 
küldjenek el egy csapat idegent. Erre Konos 
csak megvetően mosolyog, de nem szól ellene 
semmit. Ezek után következnek be az 
alábbiak... 

Nos, ilyenkor, amikor az idegenek 
jelenléte sem ritka, érkeznek meg hőseink a 
jurtavárosba még jó egy hónappal a 
szertartások előtt. Egyenként vagy csoportosan. 
De minden csoportjukban vagy van a pusztát 
mesterfokon ismerő, vagy egy karavánhoz 
csatlakozva érkeznek. 

Alighogy mindannyian megérkeznek, 
akik a majdani kalandban szerepelni fognak 
(Minő véletlen), egy váratlan fordulat töri meg 
a vásárra készülés békés hangulatát: minden 
nomádon izgalom vesz erőt, ami gyorsan 
átragad az idegenekre is! A szomszédos Hak 
törzs egy „tévedésből” elhajtott gulya miatt 
háborút hirdet a Csobod törzs ellen. És 
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példátlan módon pontosan most, 
közvetlenül a szertartások előtt! 
[„Tévedésből” elhajtott gulyák elég 
gyakoriak errefelé, az emiatt kirobbant 
törzsi háborúk már jóval ritkábbak, olyanra 
pedig, hogy ilyenkor robbanjon ki, eddig 
még nem volt példa. (Ezt megfelelő 
képzettséggel vagy előélettel mindenki 
tudja - esetleg megkérdezheti)] 

És ezzel még nem érnek véget a 
furcsaságok: a nap folyamán több idegent 
felkeresnek a törzs harcosai, és 
nyomatékosan megkérik a törzs vezetőjének 
nevében, hogy este, amikor érte jönnek, 
fáradjon el velük a törzsfői sátorba! [Ezt 
visszautasítani sértés, és a törzsfőt 
megsérteni...] 

Amikor összegyűlnek az érintettek, 
megjelenik a törzsfő [Konos] és a sámán 
[Zatocsa] is. Nem túl udvariasan, de nem is 
a sértegető hangnemben közlik a 
megjelentekkel, hogy egy küldetésben kell 
résztvenniük a törzs érdekében. (Tolmács 
van Shadonira, Pyarronira.) A megjelentek 
a parti tagjai, és még három ember. Ezek 
közül az egyik Pyarroni nemesnek látszik, a 
másik ennek a szolgája, a harmadik pedig 
zsoldoskapitánynak néz ki. Éjközép után 
rögtön indulnak, kapnak egy vezetőt, aki 
elvezeti őket az északi karavánútra, ahol 
egy karaván halad el néhány nap múlva, ha 
minden rendben lesz, szinte összefutnak. A 
feladatuk pedig ebből a karavánból elhozni 
azt az embert, akinek valamilyen testi 
elváltozása is van. Nem tudni mi az, de 
bizonyára más furcsaságai is lesznek. 
Minderre kapnak egy hónapot... A sámán és 
a törzsfő között néma párbeszéd zajlik, aki 
egy kicsit is ismeri az emberi lélek finom 
rezdüléseit, az látja, hogy a sámán 
szemrehányásokat tesz a törzsfőnek, aki egy 
„vállrándítással” letudni igyekszik ezt, de ő 
is dühös. 

A másik három NJK: 
Hylar Grantaron beképzelt és 

fennhéjázó predoci nemes.  
Feton, a szolgája: ők lesznek az intő 

jel az úton. 

Dranner, hontalan zsoldosvezér, ő egyszerűen 
nem megy velük, ezért elfogják, és feláldozzák az 
ősök szellemeinek. 

Útközben... 

Elindulás a nomádoktól 

Miután mindannyian beleegyeztek a feladat 
vállalásába, a karakterek szabadon távozhatnak. Ha 
megpróbálják nyíltan elhagyni a tábort, a sámán egy 
embere figyelmezteti őket igéretükre, de 
tettlegességig valószínüleg nem fajulnak a dolgok. 
Ha titokban próbálnak távozni, viszonylag könnyű 
dolguk van, de ha mégis lebuknak, dorgálásban 
részesülnek. A lényeg az, hogy másnap a 
„szökevények” lobogó fáklyaként halnak meg 
egymás után... 

Ezt az időt felhasználhatják felkészülésre, 
további értesülések szerzésére, ismerkedhetnek a 
többiekkel. Ha ügyesen utánatudakozódnak a 
sámánnak, megtudhatják, hogy ambiciózus, önfejű 
alak. Sőt, egyesek idegenekkel való kapcsolatairól is 
tudnak... [KM: Krán] 

Éjközép idején tényleg felszedelőzködik a 
csapat, és egy nomád, Sé, vezetésével elindul 
északnak. Egész éjszaka lovagolnak [KM: ez az 
ellenséges bekerítés veszélye miatt szükséges], majd 
déltájban megállnak pihenni és enni. 

Ha a nomádot faggatják, nem mond semmit. 
Ha erőszakos vagy mágikus módszerekkel 
próbálkoznak, akkor is csak arról tud, hogy hova 
kell kísérnie a csapatot. 

Miközben lovagolnak, Grantaron elkezd 
szervezkedni, hogy az első megállónál le kéne lépni, 
és próbál meggyőzni mindenkit, hogy segítsen a 
kísérővel leszámolni. 

A nemes balsikerű próbálkozása 

Mivel délelőtt sem állnak meg, Granton, Feton 
és akiket sikerült meggyőzniük, egyszercsak 
elkezdenek nyugat felé lovagolni, Sé 
szerencsétlenségére utánuk lovagol, hogy 
visszairányítsa őket az útra. Amikor elég közel ér, 
Granton szól, hogy „Na most”, és lesújt. Akit 
sikerült meggyőznie, az vele együtt támadhat. 
Mindenesetre együttes támadásuk eredményeként Sé 
rögtön meghal. 
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Erre a nemes elégedetten felsóhajt: „No, ez is 
megoldódott!”, és élénk beszélgetésbe merül a 
csapat többi tagjával terveiket illetően. Kb öt perc 
múlva fáklyaként lángolva meghal, még ha segíteni 
próbálnak, akkor is. És vele együtt mindazok, akik 
tevékenyen részt vettek a nomád meggyilkolásában. 
Ha a támadásban megakadályozzák, ő akkor is 
elválik a csapattól, és külön megy tovább, hacsak 
nem kényszerítik a maradásra. Ha elment, akkor hal 
meg amikor a többiek, ha letelt az egy hónap. Ha 
maradásra kényszerítik, van egy halálos ellenségük, 
akinek a karavánban első dolga jövetelük céját 
mindenkinek elárulni. [KM, ennek megfelelően 
alakítsd a folytatást]. 

Az út hátralévő része 

A csapatnak most már egyedül kell 
boldogulnia,  

- ha nincs köztük egy minimum alapfokú 
pusztajáró, vagy mesterfokú bármilyen 
természetjáró, szinte biztosan eltévednek (80%), és 
csak 2 hét alatt érik el a karaván nyomait. Ráadásul 
rengeteg kisebb-nagyobb szerencsétlenség éri őket: 
átgázolnak egy viszkető gyulladást okozó részen - a 
tünetek csak egy nap múlva jelentkeznek, 
vaddarazsak támadnak rájuk, éjjel egy kellemes 
helyen alszanak el, de ez egy óriási hangyaboly... 
összegezve: minden tag naponta 6k6 FP-t veszt el 
folyamatosan.  

- ha nincs köztük egy mesterfokú pusztajáró, 
akkor eltévedhetnek (30%), és csak 6 nap alatt érik 
el a karaván nyomait. A fenti kényelmetlenségek 
sokkal kisebb mértékben érvényesülnek: 3k6 FP 
naponta. (Kivéve az Af puszta- és Mf 
természetjárókat.) 

- amúgy minden pusztajárással vagy Mf 
természetjárással nem rendelkező karakter k6 FP-t 
veszít naponta. 

Egyébként három napi lassú ügetésre vannak a 
karavánúttól, és ha három nap múlva érnek oda, 
akkor a karaván egy nappal ezelőtti nyomait 
találhatják. Ehhez ügetésben elég alapfokú 
nyomolvasás, lépésben pedig bárki észreveszi. A 
karaván lassan halad, 35 ynevi mérföldet tesz 
meg naponta. 

 

 

A karaván 
Shidian, Enysmon pusztáiról származó, 

Nasti törzsbéli önálló karaván-vezető. Idestova 
húsz éve az az élete, hogy karavánokat vezet át 
a pusztákon Pyarron és Shadon között. Ő és 
saját tapasztalt emberei adják ilyenkor a 
kíséretet és jó harci képességeik, kiváló 
helyismeretük, de méginkább diplomatikus 
megoldásai átsegítették a nehézségeken.  

Csapata: Sihidian, Kyadar - Kyel-papja, 
Ishua - felcsere, és még 29 félnomád.  

Glavius Hroin szövet-nagykereskedő, 
aki valódi Shadoni brokátot szállít Pyarronba, 
míg visszafele különleges byssus-selymet 
hoznak.  

Hroin úr közönséges kereskedő, soha nem 
játszott ilyen nagy tételben. Tulajdonképpen 
Gonada beszélte rá - mivel így megoszlott 
közöttük a shadoni zsoldosok felbérlésének 
költsége. Hroin nem az a nagyvilági alak, az 
esti beszélgetésekhez sem tud hozzászólni. 
Mogorván hallgat és átkozza magát, hogy 
ekkora útra vállalkozott. Honvágya van máris, 
pedig még csak az odafelé vezető út felénél 
tartanak.  

1 szekér [brokát] (2 kocsis és mindenes)  
Humar Gonada, gyantát szállít 

Pyarronba, visszafele pedig olívaolajat 
(+kábítószert csempésznek)  

Gonada fiatal korában egy 
kiskereskedőnél dolgozott segédként, ám 
mindig is szomjazta a hatalmat és a kalandot. 
Így nem csoda, hogy amikor a helyi alvilág 
megkörnyékezte, könnyen engedett a 
csábításnak. Hamarosan önálló céhtag lett, és 
hamarosan elterjedtek a pletykák is homályos 
üzelmeiről. Ez viszont nem ártott igazán a 
hírnevének, sőt a titokzartossága tette a még a 
nemesi szalonoknak is állandó meghívottjává és 
egyik fő szereplőjévé. 

A legenda „természetesen” igaz: Gonada 
az évek során a shadleki alvilág egyik 
meghatározó alakja lett. Gonada igazi shadoni 
„keresztapa”, szereti, ha gördülékenyen 
mennek a dolgok, de nem elég neki, hogy 
mások tisztának lássák a kezét, saját maga is 
tisztának tudja -- persze a saját értékrendje 
szerint. Csempészet, védelmi díjak szedése, 
pénzbehajtás megszokott, még egy kis 
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fenyegetés, „nevelő célzatú” verés is 
belefér. De hogy miatta ember haljon meg, 
az nagyon ritka, és akit eddig így utolért a 
végzet és Gonada keze, az mind többszörös 
gyilkos volt. 

Kereskedelme java része eddig a 
Gályák tengerén keresztül folyt, és 
háborítatlanságát súlyos aranyakkal váltotta 
meg a kalózoktól, amit a segédjével küldött 
lepecsételt ládában. Cadelis elődjével, 
Ynorios-szal, az volt a probléma, hogy 
túlságosan is átvette Amanovik országának 
módszereit. Többször túlzásokba vitte a 
verést, a végső hibája pedig az volt, hogy 
valóban kivégeztette az egyik kereskedőtől 
túszként elrabolt családtagot, amikor az 
illető nem bírt időben fizetni. Az ezek után 
történtek jól példázzák Gonada hozzáállását 
és módszereit: szokás szerint Ynorios vitte 
a ládát Gorvikba, ám azt csak Gonada tudta, 
hogy az ezúttal arany helyett csak kavicsot 
tartalmaz. A folytatás egyértelmű: Ynoriost 
azóta sem látták egészben, ám egy 
csomagban visszakerült a feje egy rövid 
levéllel. Gonada ezúttal csak egy 
bocsánakkérő levelet, és a díj negyedét 
küldte kárpótlásként. Valamint 
megköszönte, hogy végeztek álnok 
segédjével, és az elsikkasztott pénzt 
felajánlotta nekik, ha netán sikerül 
előkeríteni. Aztán megtette segédjévé az 
eszes és törekvő Cadelist, aki eddig a 
törvényes ügyeit rendezte. A választásért 
azóta már sokszor dícsérte magát és 
Domvikot. Azon is gondolkodik, hogy ha 
Cadelis ezen az úton is bizonyít, esetleg 
hozzáadja az idősebb lányát. 

2 szekér [gyanta tömbökben] (4 
kocsis és mindenes)  

1 nehéz utazóbatár, benne ül Hroin, 
Gonada, a segédje, Cadelis, Tritius, + kívül 
a három testőr és 2 kocsis-lakály  

A rakomány biztosítására ketten 
felfogadtak egy zsoldoscsapatot, 33 
harcedzett talpast:  

 
 
 
 
 

Zsoldosvezér Bodius 
Tisztek Surum Alvium Jadus Grallus 
Közemberek 5 7 8 8 

 
És persze mindenféle dologhoz értők vannak: 

felderítő, fegyver-, páncéljavító...és minden 7-esből 
egy borbély, aki a sebeket kötözi. 

Tritius, aki - mint neve is mutatja - nem 
nemesi származású, ám szintén kereskedő: 
drágaköveket ad-vesz.  

Biztonságát három testőr garantálja: három 
kardművész, akik mindig együtt vállalnak munkát, 9 
éve dolgoznak együtt, mindig testőrként, Tritius a 
kereskedőhercegségekben bukkant rájuk, azóta 
egyre jobban megbíznak egymásban: Tritius fizet, 
ők megvédik. Tritius alapvetően gyáva ember, 
minden pénzt megér számára a biztonsága. 
Kifejezetten szerencsésnek érzi magát, hogy testőrei 
csak szolgálatuk valós árát kérik, nem annak 8-10-
szeresét. Ugyanakkor tart egy kicsit tőlük, nem kér 
rajtuk semmit számon. Csak akkor mer 
parancsolgatni, ha felöntött a garatra. A slanek ezt is 
teljesítik persze, amíg csak valami olyant nem kér, 
ami jellemükkel avagy méltóságukkal nem fér össze. 
Ekkor az is előfordulhat, hogy összerúgják a port és 
a slanek felmondanak. Tritius kétségbeesetten fog új 
testőröket keresni; ha a karakterek ajánlkoznak, 
azonnal fölfogadja őket.  

Tritius testőrei meglehetősen egyszerű 
embereknek látszanak. Hozzánemértők számára 
hosszúkardot és pikkelyvértet hordanak. Keveset 
beszélnek, nem nagyon közösködnek a többiekkel. 
A kereskedő teljesen rájuk bízza magát, mivel 
minden hatékonyságuk mellett igen tapintatosak, 
szinte nem is érzékelni jelenlétüket. Alapesetben az 
őrködést is rábízzák a többi fegyveresre. Tritius sátra 
közelében telepednek le esténként, de nem 
virrasztanak, amíg csak valami gyanús dolog nem 
történik. KM! Akár a karakterek csatlakozása is 
lehet gyanús esemény! Ekkor éjszaka felváltva 
őrkődnek. Ez utóbbi esetben a karaván megállása 
után ketten rögtön aludni térnek, hogy a kevés 
pihenés ne csökkentse harci képességeiket. KM! Az 
őrködés nem jelenti azt, hogy fel alá mászkálnak a 
táborban vagy hogy silbakolnak a sátor mellett. 
Inkább meghúzódnak valahol a félhomályban és úgy 
virrasztanak. Leginkább fekszenek és úgy tesznek, 
mintha aludnának... Éberségük elég magas és ha 
kell, Érzékélesítést és Hatodik érzéket is 
alkalmaznak.  
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Purus atya, aki egy Domviknak újonnan 
épített templom felszentelésére igyekszik, eredeti 
Shadoni kegyszerekkel (NEM ő fogja a szentelést 
végezni.)  

 
Purus atya 

Sanctatus testvér (Gordoza) Dunus 
testvér 

(Zuanar) Fidus 
testvér 

7 7 7 
 
Ők összesen huszonöten vannak.  
1 szekér [szentelt templomi felszerelés 

ládákban] (2 kocsis és mindenes)  
Noblis Anatus lovag, Shadleki tartományi 

gróf, Amarus birodalmi gróf futára. Híreket visz 
Pyarronba a Shadlekben feltárt Orwella-szektáról.  
Mint történetéből tudjuk, ő a felesége dolgain 
őrlődik már évek óta, ennek okán hideg megvetéssel 
tekint minden asszonyszemélyre. Most is biztos 
benne, hogy csak azért küldte Amarus őt erre az 
ócska kis feladatra, hogy hosszú időre eltöntesse 
Shadonból.  

Ő fegyverhordozójával és két apródjával 
utazik.  

Diorosz abasziszi fegyver-kereskedő abbit 
fegyvereket hozott és most két fegyverkovácsot, 
Rhittust és Addust, visz magával.  

Emberei: Szosztresz - mágiahasználó 
tanácsadója (boszorkánymester), a két kovács, 22 
aszisz zsoldos.  

1 nehéz utazóbatár, benne ülnek ők négyen, + 
kívül 2 kocsis-lakály  

 
Zsoldosvezér Alantisz 
Tisztek Gitosz Nonasz 
Közemberek 9 10 

 
1 szekér, ami az élelmet, egyéb felszerelést, a 

katonák nem-harci cuccait (pokróc, ...) szállítja. 
Ezen is 2 kocsis-mindenes utazik, és esetleg azok, 
akik megbetegszenek, stb.  

Minden szekérhez vannak pótalkatrészek, a 
komolyabbakból persze csak egy-egy. Plusz 
lószerszámok, egyéb eszközök.  

Összesen: 4 kereskedő, 2 tanácsadó, 2 kovács, 
3 testőr, 3 főember, 119 katona, 14 kocsis  
 

A karaván felállása nappal: 

 
 
Jelmagyarázat:  
. - mező 
n - három fős félnomád csapatok  
N - Shydian, Kyadar, Ishua, és két 

megbízható emberük  
P - Purus atya, és két paplovag 
A - Anatus és kísérete 
ag, an - asziszok Gitosz illetve Nonasz 

vezetésével 
ps, pf, pd - paplovagok Sanctatus, Fidus 

és Dunus vezetésével 
s - shadoni talpasok Bodius vezetésével 
B - batár 
1: Gonada, Cadelis, Hroin, Tritius  
2: Diorosz, Szosztresz, Addus, Rhittus  
Sz - szekér  
1: katonák szekere  
2: Purus atya szekere: templomi 

felszerelés  
3: Hroin szekere, brokát  
4,5 : Gonada szekere, gyantatömbök  
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Találkozás a karavánnal 
Ha minden megfelelően alakul, akkor 

előbb-utóbb feltűnik a csapat láthatárán a 
karaván. Mint az a karaván szokásaiból 
kitűnik, ha nappal közelednek, szinte biztos, 
hogy a nomád járőrök felfedezik őket, és 
akkor természetesen oda is mennek 
megnézni, mi az. Beszélnek nomádul, 
shadoniul és pyarroniul. Ha a csapat nem 
mutat ellenséges szándékot, akkor 
adahívják Shídian-t is, aki szintén beszélget 
velük. Ha csatlakozni akarnak, és elég 
megnyerőek első ránézésre, akkor 
odahívják őket a batárokhoz, és ott a 
kereskedők, Purus atya és Anatus lovag 
szóba elegyed velük, kikérdezik kik-mik 
Ők, és miért akarnak csatlakozni (persze, 
csak ha akarnak; ha nem, akkor csak úgy 
elbeszélgetnek velük, de ugyanúgy 
mindenre kíváncsiak). 

Ha nem akarnak csatlakozni, akkor ez 
a fejezet számukra itt végetér. 

Most nézzük azoknak az embereknek 
a hozzáállását, akik döntenek abban, hogy 
csatlakozhatnak-e:  

• Purus atya, aki sejti, milyen 
veszélyek leselkednek Cadelisre, azt is 
sejti, hogy ez a találkozás több, mint a 
véletlen szeszélye, ám nem tudja eldönteni 
hirtelen, kik állhatnak a háttérben. Arra 
gondol, ha csatlakoznának, akkor talán 
elszólják, vagy elárulják magukat, hiszen 
nem sejtik, hogy ő mindent tud. Ha 
kiderül, hogy tényleg Cadelisert jöttek, 
akkor nem lesz rest elfogatni őket! És még 
az is lehet, hogy nem emberrablók, hanem 
maga Domvik sodorta őket útjukba.  

• Shídian nem szereti a felesleges 
bonyodalmakat, és már hallott a rablók 
azon módszeréről, hogy előbb néhány 
embert bejuttatnak a csapatba, mielőtt 
támadnának. Ezért nem rajong az ötletért, 
hogy befogadják őket, de ha rendesen 
viselkednek, nem vétózza meg a dolgot. 
Ám ebben az esetben figyelteti őket az 
embereivel. Egyébként egész befolyását 
latba veti a csatlakozásuk ellen, mondván, 

hogy az út során ő felel az utasok 
biztonságáért.  

• Anatus lovagot hidegen hagyja az egész, 
úgy elmerül saját fájdalmában. Csak akkor 
aktíválódik, ha valamivel kizökkentik 
bánatából. Például van köztük egy nemes 
hölgy, aki a bánatára emlékezteti, mert 
ilyenkor ellenzi a dolgot, vagy esetleg egy 
dalnok, aki énekével enyhítheti fájdalmát.  

• A kereskedők aszerint mérlegelnek, hogy 
jó úti társaságnak néz-e ki a csapat, 
másrészről azért ők is óvatosak a 
vadidegenek csatlakozásával. (Plusz 
Szosztresz is árgus szemekkel figyeli őket, 
ha valami gyanúsat lát, rögtön közli 
gyanúját Diorosszal)  

A csapat fő feladata tehát, hogy eloszlassa a 
bizalmatlanságot. Hogy mit hogyan tesznek, aza az ő 
dolguk, és a fentiek figyelembevételével döntsd el, a 
karaván tagjai hogy viselkednek. (Ha Shídian mond 
nemet, vitának helye nincs!) Mérlegelj alaposan, 
nem kell mindenáron csatlakozniuk! Esetleg rögtön 
összetűzésbe is keveredhetnek a karavánnal. Végülis 
elég egy leleplezett próbálkozás a varázslásra. (Ne 
feledjük a slan testőrök éberségét sem!) 

Gyanús nyomok 

• ha esetleg pszi-vel, vagy más módon 
támadást intéznek az asztrál- vagy 
mentálteste ellen, ha megfelelő erősségű, a 
pajzson átmegy, de a varázslat sikertelen 
lesz. Rajta pedig látszani fog, tudja, ki 
varázsolt rá.  

• ha valakit megkérdeznek, kutaknál már 
többször megálltak, de őt még senki sem 
látta fürdeni. És ezentúl sem lehet rávenni 
a nyilvános vetkőzésre.  

• ha esetleg szóba hozzák a testi másságot, 
enyhén elpirul, habár rendelkezik alapfokú 
színészettel és mellébeszéléssel. Ha nyíltan 
rákérdeznek, akkor még kevésbé tudja 
leplezni zavarát.  

• ha valódi fizikai végveszélybe kerül, 
vagyis nem akkor, amikor ő azt hiszi (pl 
megijed), akkor szintén furcsamód elemi 
anyag ill. erő pajzs veszi körül. Pl vízaura 
tőzkitörésnél, erőaura fizikai támadás 
esetén  
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• ha ilyen tudatalatti védekezést használ, 
fura, rövid szó hagyja el ajkát (hatalomszó)  

• Hroin sem tud sokat, csak annyit, hogy 
tanácsosa meglehetősen különc alak. De 
amíg jól végzi a dolgát, hát Domvik neki! 
Az pedig biztos, hogy az esze jól vág, és 
fantasztikus ötletei vannak. És ráadásul 
micsoda mázlista! Már menekült meg 
néhányszor a biztos halálból! Úgyhogy 
aztán nagyra becsüli a srácot. (Személyes 
kincs...)  

• Purus atya szent ember, de nem diplomata 
(persze azért nem is hülye): néha azt is 
tagadja, amit nem kérdeztek.  

A karaván napirendje 

7.00 Ébresztő, reggeli étkezés, kinek-kinek 
tehetsége szerint. 
A batárokból összecsukható asztalok, székek 
kerülnek elő, a többiek is kapnak valamit. A 
karakterek - amennyiben nem tudták magukat 
meghívatni egyik csoporthoz sem, maguk 
kénytelenek gondoskodni ételükről. KM! A papi 
Élelemteremtést Pururs atya vagy a testvérek 
megakadályozzák! 

8.00 Indulás. A menetoszlop a szokásos. 
13.00 Megállnak déli pihenőre. Lehúzódnak az 

út szélére, beállnak körbe, a batárokra felteszik a 
ponyvát. Mindeki hűsöl. A nomádok adják ilyenkor 
az őrséget, hisz a pusztán mérföldekre ellátni. KM! 
Derült napokon a napszúrás veszélye fennáll. 

Étkezés nem nagyon történik, túl meleg van. 
Aki teheti, alszik. Az igáslovakat kicsapják legelni, a 
többiek is abrakolnak. Ha lehet, itatanak is egy 
keveset, de persze nem rögtön megállás után, nem is 
indulás előtt közvetlenül. A paplovagok gyakorolnak 
egy órácskát. Lovas harcmodor van műsoron. Az 
ikrek Purus atyától tanulnak. 

15.00 A karaván tovább indul egy kisebb a 
szakaszra. A rend a szokásos. 

18.00 Letáborozás éjszakára. A szekértábort 
felállítják, persze jóval nagyobb gondossággal mint 
délben. A szekereket leteregetik ponyvákkal, amik 
többé-kevésbé állják a tüzet. A lovakat legeltetik, 
itatják. A lakájok a batárok beállítása után a 
nekilátnak a ponyva felhúzásának és a 
vacsorakészítésnek. A kereskedők és a meghívott 
vendégeik székeken üldögélnek asztalok mellett. A 
katonák is vacsorakészítéshez látnak. A nomádok 

még lovon, alkonytaig övék az őrség. Anatus 
lovon gyakorlatozik az ikrekkel, a paplovagok 
gyalogosan. A ő lovaik pihennek. Tritius 
testőrei hármasban ételt készítenek, kivéve, ha 
már őrködésre adták a fejüket, mert ebben az 
esetben egyikük már alszik. 

19.00 körül Vacsorázik mindenki, kivéve 
a nomádok. A katonák kását esznek, a 
kereskedők meg ami kerül a láda fiából. A 
paplovagok egy kicsivel több húsfélét látnak, 
mint a katonák. A nomádok vadászgatnak, 
csapdákat raknak ki nyúlra.Ők 20.00 körül 
esznek csoportonként, amikor a soros őrség már 
felállt, a nap pedig már vörös korongként 
csúszik a látóhatár alá. 

20.00 Vacsora után a katonák, 
paplovagok elvackolódnak, hiszen tüzet rakni 
nincs miből. Feláll az aktuális őrség. A 
kereskedők asztalai mellett lámpákkal 
világítanak, nagy beszélgetés zajlik, a 
karakterek csatlakozhatnak, ha erre méltónak 
ítéltetnek (avagy eléggé szemtelenek). 
Vendégek még: Purus atya (egy ideig, fél 10 
körül aludni tér), Anatus lovag (ha éppen képes 
felülemelkedni búskomorságán). Van bor és 
"jó" társaság. 

22.30-23.00 Mindenki aludni tér.  
Őrségváltások: 11.45 és 3.15 illetve 1.45 

A lemészárolt karaván 
Egyik nap a nomádok oldalvédei egy 

lemészárolt karavánt jelentenek Shidiannak. 
Aki odamegy a helyszínre, az valóban 
megtalálja egy karaván maradványait, és a két, 
éppen magához térő túlélőt. Egyikük, Gymar 
láncing maradványait viseli, borzalmas sebek 
borítják, az arca teljesen összevagdosva (Ép:2; 
Fp:1; Y:0), szinte egyik szemére sem lát. A 
másikukon, Danoron, szintén láncing, 
láthatóan nem szenvedett olyan súlyos 
sérüléseket (Ép:M-1;Fp:M/2;Y:Stat:M; Din:1). 
A nomádok az egyik felborult szekér alól 
szedték elő, elájult, amikor ráborult. 

Úgy tűnik, az idegenekkel szembeni 
bizalmatlanság és a megmentők iránti hála 
keveredik érzéseikben. Ha kérdezgetik őket, 
elmondják, amit tudnak. Magukról azt, ami az 
előtörténetükben szerepel, amúgy pedig azt, 
hogy egy nagy csapat nomád támadt rájuk, és 
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az első nyilzáporok sokat leterítettek az 
óvatlan kísérőkből. (A nomádok általában 
előbb rekvirálni szoktak, nem szó nélkül 
támadni. - aki ismeri őket, az tudja.) Akkor 
a szekérhajtók vágtára ösztönözték a 
lovaikat, és a lovasokkal együtt 
elnyargaltak. Azokat a gyalogosokat, akik 
nem kapaszkodtak fel időben a szekerekre, 
levágták. Aztán a többi után vágtattak, és 
egyenként beérték és lekaszabolták őket. 
Sok szekér fel is borult a hajszában, egy 
ilyen temette maga alá Danor-t is. Gymar-t 
még a legelején hátramaradókkal levágták, 
amint próbálta csatarendbe állítani fejetlen 
embereit. A karaván vezetője és papja az 
elsők között esett el, a nyílzáportól.  

Ha valaki megvizsgálja a nyomokat, 
látja, hogy tényleg minden úgy történt, 
ahogy elmondták. (A nomádok is mindent 
megvizsgálnak - bár ők már nem először 
látnak ilyet.) 
Ha valaki tényleg végignézi a nyomokat, 
Mf nyomolvasással, legalább fél napot 
szánva rá -- sokáig tart, mire végigér a 
hosszú harctéren -- tehet néhány érdekes 
felfedezést: 

• a vezető és a pap hullájában lévő 
nyilak nem olyan szögben állnak, ahogy az 
az elmondottakból várható lenne, hanem 
mintha ott a földön lőtték volna bele.  

• Azon a helyen, ahol az elmondás 
szerint Danor feküdt, mintha valaki 
megpróbált volna hozzábemászni, majd 
ezeket a nyomokat eltüntette volna.  

A többi nyom stimmel. A nyomok 
alapján kb. 80 lovas lehetett a támadó, 
tipikus nomád harcmodort alkalmaztak. A 
szekerek átkutatva, a lovakat elvitték vagy 
megölték, az áruból is hiányzik. A karaván 
amúgy Shadonból tartott Pyarronba, és 
prémeket szállított. 
Ha esetleg követik a nyomokat, és nem 
végig vágtában, akkor egy nap múlva egy 
kisebb nomád táborra bukkannak. A tábor 
teljesen szokványos, rábukkanhatnak az 
elrabolt holmikra, lovakra is. Foglyot nem 
ejtettek. Ha sokat kérdezősködnek a 
karakterek, könnyen lecsapjak őket. Ha 
útközben érik őket utol, a helyzet hasonló. 

Közben Purus atya megérkezik, és részben 
bekötözi, részben meggyógyítja Gymar-t. (Ha tudja; 
ha harmadszor sem tudja meggyógyítani, akkor csak 
bekötözik.) Ahhoz azonban még az ő varázsereje is 
kevés, hogy a ronda forradásokat eltüntesse az 
arcáról, ha meg tudta gyógyítani, amúgy be van 
bugyolálva. 

Ha minden a Krániak terve szerint alakul, 
akkor valamelyest csitul az „egészségtelen” 
érdeklődés, (pl.: aznap éjjel). Ekkor Danor a terv 
szerint leüti Gymar-t, Gymar-nak maszkírozza 
magát, ruhát cserél vele, aktíválja a Gymar-ban már 
működő bannarát, ami végez vele, méghozzá elég 
rettenetes módon: bőre és erei elvékonyodnak, és 
mindenét elönti a vér, abszolút felismerhetetlenné 
teszi, aztán elhúzódik tőle, hogy majd reggel találják 
csak meg a hullát, és mindenki azt higgye, Danor 
halt meg. 

Az egész „kavarás” célja, hogy pl. a gyógyítás 
sikertelenségét látva, plusz Danor elejtett szavai 
alapján a gyanú Gymarra terelődjön, ha egyáltalán 
felmerül. Gymar persze ártatlan, ezt minden mágia 
bizonyítja. Ezután Danor meghal, marad a minden 
gyanún felül álló Gymar. Persze ez a gyilkosság 
csak akkor következik be, ha Danor szükségesnek 
ítéli. A nagy óvatosság oka a viszonylag nagyméretű 
és jól felfegyverzett karaván, ami valószínüsíti 
magasabb szintű karakterek jelenlétét - és vele a 
godoniét. 
Ezután Gymar megpróbálja mindenkiről kideríteni, 
lehet-e a godoni, vagy nem (csak Shadoniak között 
keresgél!). Ha megtalálta, vagy ha úgy hiszi, nincs 
köztük (ez utóbbi nem valószínű), pszivel üzen a 
csapatának, akik megtámadják a karavánt, és 
elviszik a godonit. (Ez a terv) 

A fejvadászok rajtaütése 

A támadók 

Krán - az ügy fontosságára való tekintettel - 
nem bíz semmit a véletlenre. Kíválóan felszerelt 
sequadion-t indít a célszemély megszerzésére, akik a 
karaván és a kalandozók hatalmas létszámbeli 
túlereje ellenére is szinte biztosan sikerrel járnak. A 
különítményt egy varázstudó irányítja, aki a 
Transceps meditáció révén végig a fejvadászokkal 
van, és mágikusan támogatja őket. 



MAGUS                                                               Nyomozás a rónán - Kalandmodul                                          Kalandozok.hu 

16 
 

A támadók csapata: 

Agreillon Khevamsuta - kráni varázsló 
(parancsnok, a rajtaütés szellemi irányítója)  

Lethallian Dvurzakh - Messor (a fejvadász 
alakulat vezetője, a sequadion-háló esetleges 
megszűnése esetén az alakulat parancsnoka)  

Fejvadászok (3 gyilkos, 3 vadász, 4 katona, 1 
fürkész (=Danor))  

A terv 

A támadás csak akkor következik be, ha Danor 
sikeresen kifürkészte a godoni kibenlétét, és értesíti 
Kránt. A támadó csapat éjszaka, térkapun érkezik a 
karaván közelébe, majd onnan lovon közelítik meg a 
tábort. A különítmény tagjai mind éjfekete ruhát 
viselnek, és a Testőr és a Gyilkosok kivételével 
mind feketére festik a ruha által nem fedett 
bőrfelületet - így éjszaka szabad szemmel csaknem 
észrevehetetlenek. 

A karaván éjjelente a rónán klasszikusnak (és 
eredményesnek) számító körkörös szekértábor 
módszert követi, azaz a szekereket és batárokat 
éjjelente körbe állítják, összeerősítik (lehetséges 
nyitó pontokat hagyva), a ponyvákat nedves 
bőrökkel leterítik, csapdákat helyeznek el. Minden 
más, az állatokat is beleértve, ezen a körön belül 
helyezkedik el, kivéve a nomádokat, akik kint körös-
körül őrtüzeket égetve táboroznak. Sajnos azonban - 
lévén a pusztában igencsak hiánycikk a tüzifa - ezek 
a tüzek csak nagyobb támadó csapat észrevételét 
segíthetik igazán, kisebb, rejtőzködő csoport 
könnyedén átcsúszhat ezen a vonalon. 

Természetesen őröket is állítanak, méghozzá 
úgy, hogy minden este más-más csapat katonáiból 
álljon a teljes létszám, így megakadályozva azt, 
hogy az esetleges támadók kijátsszák egymás ellen a 
különböző hovatartozású őröket. Nyilván ehhez 
bizonyos fokú bizalom szükséges, és ezt 
megerősítendő minden csapat külön is állíthat saját 
őrséget, de szigorúan csak a táboron belül! Továbbá 
a nappal a karavánt körbevevő 3 fős nomád csapatok 
éjjelente is tesznek 1-1 kört a tábor körül. 

Mint látható, a biztonsági intézkedések 
meglehetősen fokozottak, ám a támadók ezt a maguk 
javára is fordíthatják! A támadás terve két lépcsős: 

1. lépcső 

A támadás időpontja éjközép után 2 
órával. Előkészítésként a kráni varázsló egy 
éjjeli állatot (pl. pusztai bagoly) küld a tábor 
fölé, és az egész csapat tökéletesen 
áttanulmányozza a terepet. Majd - jó idő esetén 
- boszárkánymesteri mágiájával vihart támaszt, 
megnehezítve ezzel az őrök munkáját, és az 
őrtüzek jelentős részét is kioltja. Ha mindezzel 
végez, kipiheni magát, és kezdődhet az akció. 

Lethallian 3 gyilkossal a varázsló által 
eszközölt láthatatlanságba burkolózva 
észrevétlenül behatol a táborba, és a bent levő 
fürkész segítségével (vagy ha közben lebukik, 
akkor a nélkül) megkeresik a célpontot. Mivel a 
'közönséges' mágia ismeretlen hatást válthat ki 
a godoniból (ill. esetleg semmilyet), ezért a 
kifelé úton hagyományos módszereket kell 
választani. Az éj és a sátor leple alatt az 
esetleges éber vagy alvó őröket megölik, majd 
a vezető és egy gyilkos kilépnek a 
láthatatlanságból és villámgyorsan ruhát 
cserélnek az áldozatokkal (a maradék gyilkosok 
láthatatlanok maradnak). Cadelisnek világosan 
értésére adják, hogy ha csak pisszen is, azonnal 
megölik, de ha csendben marad, még sokra 
viheti. Ezután az álöltözetben levő fejvadászok 
jelentéktelenségbe és érzékelhetetlenségbe 
burkolózva kikísérik Cadelist - ha az őrök 
kérdőre voják őket, akkor a dolgát végezni. 
Erre a célra a szekértábor egy elhagyottabb 
része szolgál. Az ott levő őröket a varázsló 
mágiával (ha nincsen jobb dolga) intézi el, vagy 
ha a varázslót más köti le, akkor a láthatatlan 
gyilkosok végeznek velük. A terv 
legproblémásabb része a kijutás a tüzkörön 
túlra, de - mint már fentebb is olvasható - ezek 
az őrtüzek nem 3-4 fős csapatok felfedezésére 
valók, és a vihar is elvégezte a dolgát. Kis 
szerencsével ezen is túljutnak, majd elérve a 
varázshasználót, az Térkapu segítségével 
mindenkit visszajuttat Kránba. 

2. lépcső 

Ha a kijutás valamilyen oknál fogva balul 
üt ki, és a fejvadászok lelepleződnek, azonnal 
akcióba lép a csapat másik fele (3 vadász, 4 
katona és Danor). A tábor egy távolabbi 
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pontján hatékony, de nem túlságosan 
látványos (az esetleg gyanút keltene) 
támadást intéznek a karaván ellen: a 
lövészek halálpontos lövései egymás után 
terítik le az őröket, a nomádok őrtüzei 
hirtelen eltűnnek, az odaérkező nomád 
lovasokat titokzatos, láthatatlan árnyak 
ritkítják, a szekereket robbanások vetik szét. 
A fokozódó zűrzavart kihasználva az 
eredeti csoport - csatlakozva a támadás 
helyére tartókhoz - kijuthat a táborból 
(Danor is csatlakozik hozzájuk).  

Igen-igen kis valószínűséggel, de 
elképzelhető, hogy a fejvadászok már a 
behatolás során lebuknak. Ez esetben is 
életbe lép a 2. pont, és a bahatolók 
egyszerűen berontanak, és elviszik Cadelist, 
kifelé menet lemészárolva mindenkit, aki az 
útjukba áll. Persze ez csak akkor lehetséges, 
ha gyorsan tudnak haladni, hiszen ha 
készenlétbe állnak a lovagok és a talpasok, 
akkor nincs esélyük. Ez utóbbi, 
valószínűtlen esetben egyszerűen végeznek 
a godonival. Az egyetlen esély erre, ha a 
kalandozók megfelelően sokáig képesek 
feltartani a fejvadászokat, és valamilyen 
módon megbirkóznak a varázsló hatalmával 
is. 

A lebukás lehetséges okai és esélyei 

• behatolásnál a láthatatlanságnak, 
lopakodásnak, stb. köszönhetően mindössze 
5%  

• kifelé menet - az alvást színlelő 
őrök, és a nem tökéletes álcázás miatt - már 
10%  

• az őrtüzeken való átjutásnál 10%, 
hogy a fény rájuk vetül, vagy éppen 
belebotlanak egy nomád őrjáratba  

• ha a karakterek éppen a közelben 
tartózkodnak az akció idején, akkor a 
szerepjátéktól, a karakterek ismereteitől 
függően nőnek az esélyek, de így is max. 
50%!!  

• a kint portyázó csapatok egyike 
véletlenül rábukkanhat a rejtőzködő 
csapatra, ám ekkor a varázsló és a vadászok 
azonnal reagálnak, és így a felfedezés 
esélye itt is csak 10%  

Az ismeretlen lovas 
A következő napon megjelenik egy ismeretlen 

lovas, aki a nomádok gyűrűjében megközelíti a 
csapatot, és egy specialis pszi-diszciplinat hasznal, 
amelyet még a godoraiak fejlesztettek ki, és 
leginkább a pszi csettintés varázslathoz 
hasonlíthatnám, de nem csak a figyelemfelhívó 
jellegű, hanem bizonyos gátlások feloldásásra is 
szolgál, amivel egy godoni előtt megnyílt az út a 
magasabb mágia felé. Ebben az esetben afféle 
családi örökségként Horius Cadelisben feléled egy 
vonzás is, ami folyamatosan a völgy felé hívja őt. Az 
esetleges ilyetén hatásról Worgitas is tud, sőt, jól is 
jön nekik, mivel a völgy helyét csak körülbelül 
tudták Ordanban meghatározni.  

Ezt a csettintést csak egy született godoni, 
vagy az ősi hagyományokban jól képzett elme veszi 
észre. A hatásában is hasonló: aki még nem 
tapasztalt ilyet, akaratlanul is felkapja a fejét, sőt, 
halkan fel is kiálthat. Ezt használja ki Worgitas, 
Ordan ügynöke is. (KM! intézd úgy, hogy Horius a 
környéken legyen. A JK-k maguk dönthetnek :) ) 
Horius természetesen lebukik. Worgitasnak ennyi 
elég is. Ő nem kockáztat, megpróbál úgy tenni, 
mintha semmi sem történt volna, vagyis nem 
próbálja meg Horiust rábírni, hogy vele menjen, 
erőszakkal úgysem viheti el, úgyhogy jobb, ha nem 
kelt gyanút. A főnixek hamarosan úgyis 
megérkeznek, és elviszik a „célpontot”.  

Persze a partinak szemet szúrhat, hogy ez a 
fickó titkol valamit: egyedül utazik ... idejön, aztán 
nem is akar semmit ... Horius egyszercsak felkapja a 
fejét ...  

Worgitasnak persze mindenre van 
magyarázata ...  

Egyedül van, mert ő afféle küldönc. Egy 
szigorúan titkos üzenetet kell átadjon egy Pyarron 
felé tartó kereskedőnek. Nem ő csak a kereskedő 
nevét tudja, az üzenetet a mestere "elzárta" az 
agyában, viszont a kereskedő ismeri a nyitó szót. 
Sajnos ez a karaván nem az a karaván, amelyet ő 
keres. Már megy is tovább, csak megkérdezi, hogy 
nem találkoztatok-e útközben egy másik karavánnal?  
Micsoda ??!!! Kifosztották? Borzalmas, senki sem 
maradt életben? Csak egy ember? Hogy is hívják? 
És beszélhetne vele, hogy esetleg Mernitas ur is ott 
volt-e a kereskedők között? Nem beszélhet? Dehát 
ez nagyon fontos lenne...  
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KM! Igyekezz Worgitasként a lehető legtöbbet 
megtudni a karavánról és a közbenső eseményekről. 
Persze Worgitas ne kockáztasson sokat! Elég jó 
színész, eljátsza a buzgó, de kissé együgyű 
küldöncöt, aki nem is az idegen kereskedőért 
aggódik, hisz véletlenül még a nevét is kiejti, pedig 
ez elsőre szintén titkos ("Megismerem én a 
fizimiskáját, tett róla a gazdám."), hanem csak az 
érdekli, hogy a gazdája által rábízott feladatot végre 
tudja hajtani. Gazdájaként egy erioni varázslót jelöl 
meg (Martialis mester), akiről a karakterek nagyon 
kis eséllyel halhattak, vagyis létező személy és éppen 
ilyesmivel (futárszolgálat, postaszolgálat, értékes 
holmik szállítása, testőrködés) foglalkozik. Erionban 
tanult tolvajok esetén az esély 15%, más erioni 
karakter esetén 5%, egyéb, Erionban már 
megfordult kalandozó esetén 3%, egyébként 0% az 
esélye, hogy valamelyik karakter már hallott 
Martialisról.  

Egyéb felszerelése 

• ló + vezetékló, vizestömlők, szárított élelem 20 
napra, szükséges táborozó felszerelés.  

• lángkard, lángtőr, pikkelyvért (nem mágikus)  
• tarisznya, benne egy mágikus tőr. A tőr nyelébe 

egy drágakövet ültettek. Ha valaki kihúzza a tőrt 
hüvelyéből, annak pengéjén lángnyelvek futnak 
végig. Ez többször nem ismétlődik meg, viszont 
a tőr ezzel aktiválja magát. Ezek után a rubinon 
keresztül az ordaniak képesek figyelemmel 
kísérni a tőr környezetét, sőt képessek térkaput is 
nyitni, ha a tőr 20 méteres környezetében 
legalább 3E-jű természetes vagy mágikus tűz 
van. A tűz nem álhat papi Áldás vagy Szertartás 
varázslat hatása alatt. A térkapu 3 kör alatt jön 
létre a tűzben. A varázslat megkezdését a 
karakterek felfedezhetik abból, hogy a tűz 
hirtelen lelohad, erejéből mintha 3E-nyit 
veszítene. Ekkor vonódik ki az energia, ami a 
kapu létrehozásához kell. A három kör alatt a 
karaktereknek lehetőségük van a tűz eloltására. 
Ilyenkor a tűz eredeti E-jét kell semlegesíteniük, 
nem elég, ha a tűz E-jét 3 alá csökkentik. Ha 
megnyílik a kapu, főnixek érkeznek, akik a 
legkisebb gyanús jelre támadnak. Egyébként 
csak Cadelis kell nekik, a karakterekkel csak 
akkor van valami dolguk, ha tudják róluk, hogy 
közvetlen szerepük volt Worgitas esetleges 
megölésében. Amennyiben a karakterek között 

akad ordani, ő biztosan felismeri a tőrt, 
tisztában lesz a képességeivel. Az ordaniak 
természetesen ekkor megpróbálják felvenni 
vele a kapcsolatot (a drágakő telepatikus 
fókuszként is működik), hogy jobb 
belátásra bírják a csapatot, vagy csak őt 
magát.  

 
Az Ordani ügynök nyomában 

megjelennek a Főnixek is, hogy magukkal 
vigyék Horius-t, ha most sem viszik innen a 
játékosok, több esélyük már nincs. 
Természetesen a Főnixeket le lehetne győzni, 
de a Purus atya vezette shadoni paplovagoknak 
ez aligha sikerülhet. Anatus lovag nem kaphatja 
meg a parancsnokságot, mivel a királyi hercegi 
családhoz tartozó lovagrend tagja, nem pedig 
egyházi lovagrendé.  

Ordan természetesen küldhetett volna 
sokkal erősebb egységet is, de az feltűnő lett 
volna. Ez a két egység éppen új állomáshelyére 
tartott Ynev poros országútjain. Csak éppen 
egyik nap belovagoltak egy térkapun, hogy egy 
nappal később előbukkanjanak egy napi 
lovaglásnyira onnét, mintha mi sem történt 
volna. 

Worgitas rögtön a felfedezés után 
psziüzenetet küld, amelyben átküldi Cadelis 
arcképét, rövid leírást róla (milyen ruhában, a 
karaván melyik részén, stb). Utána távozik, 
hiszen neki kell a tüzet létrehozni, amelyik a 
térkapu egyik végpontjául szolgál majd. Ha ő 
esetleg meghalna, akkor egy vele tartó biztosító 
ember (szintén tűzvarázsló) segítségével nyitják 
meg a kaput. Mindkét esetben nagyjából két és 
fél órával Worgitas távozása után következik be 
a támadás. 

A Főnixek létszáma két teljes osztag, 
tehát összesen negyven fő. Igazán hatékony 
csapásmérő egységet alkotnak. Parancsnokuk 
Worgitas, harctéri vezetőjük pedig Kessiteris, a 
Pusztító Tűz Útját járó tűzvarázsló, magas, 
inas, aszketikus alkatú, halálig hű, de nem 
fanatikus sogronita. Helyettese Y`tar altiszt, 
hatalmas termetű, lobogó fehér sörényű, kyr 
vonásokat viselő férfi, aki a harmincas évei 
közepén jár. Az alábbiakban olvashatjuk az ő 
illetve a vezényletük alá tartozó egység 3 
tagjának statisztikáit.  



 MAGUS                                             Nyomozás a rónán - Kalandmodul                                                     Kalandozok.hu 

19 
 

Kessiteris 

Tsz: 7. 
 
Erő: 12  
Állóképesség: 12  
Gyorsaság: 16 
Ügyesség: 16 
Egészség: 18 
Szépség: 9 
Intelligencia: 13 
Akaraterő: 16 
Asztrál: 13 
 
Ép: 13 
Fp: 51 
Pszi-pont: 32 
Mana-pont: 42 
AME: 35 
MME: 38 
 
T/k: 2 
Ké: 25 
Té: 55 
Vé: 112 
Cé: 6 
Sebzés: - 
Megjegyzés: Pusztító Tűz Útját járó 

tűzvarázsló 
 

Y'tar 

Tsz: 6. 
 
Erő: 17  
Állóképesség: 15  
Gyorsaság: 18 
Ügyesség: 14 
Egészség: 18 
Szépség: 12 
Intelligencia: 15 
Akaraterő: 16 
Asztrál: 18 
 
Ép: 14 
Fp: 68 
Pszi-pont: 30 
Mana-pont: 36 
AME: 34 

MME: 32 
 
T/k: 1 
Ké: 17 
Té: 69 
Vé: 117 
Cé: 4 
Sebzés: +1 
Megjegyzés: +11 Vé, fegyv. haszn. Mf 
 

Kureis 

Tsz: 3. 
 
Erő: 19  
Állóképesség: 12  
Gyorsaság: 12 
Ügyesség: 13 
Egészség: 19 
Szépség: 18 
Intelligencia: 13 
Akaraterő: 16 
Asztrál: 14 
 
Ép: 15 
Fp: 34 
Pszi-pont: 16 
Mana-pont: 18 
AME: 20 
MME: 22 
 
T/k: 1 
Ké: 8 
Té: 47 
Vé: 93 
Cé: 2 
Sebzés: +3 
Megjegyzés: +8 Vé 

Gestas 

Tsz: 2. 
 
Erő: 14  
Állóképesség: 17  
Gyorsaság: 10 
Ügyesség: 13 
Egészség: 16 
Szépség: 9 
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Intelligencia: 12 
Akaraterő: 17 
Asztrál: 13 
 
Ép: 12 
Fp: 36 
Pszi-pont: 11 
Mana-pont: 12 
AME: 18 
MME: 22 
 
T/k: 1 
Ké: 6 
Té: 35 
Vé: 86 
Cé: 2 
Sebzés: - 
Megjegyzés: +7 Vé 

Dimas 

Tsz: 2. 
 
Erő: 11  
Állóképesség: 17  
Gyorsaság: 13 
Ügyesség: 13 
Egészség: 20 
Szépség: 14 
Intelligencia: 9 
Akaraterő: 13 
Asztrál: 16 
 
Ép: 16 
Fp: 31 
Pszi-pont: - 
Mana-pont: 12 
AME: 21 
MME: 15 
 
T/k: 1 
Ké: 8 
Té: 34 
Vé: 88 
Cé: 2 
Sebzés: - 
Megjegyzés: +7 Vé (ugrás) 
 
Vértjük mágikus pikkelyvért, vörös színű, 

Kessiteris esetében 5, az altiszt esetében 4, a többiek 

esetében 3 SFÉ-t ad. Az MGT-t már 
beleszámítottuk a táblázat értékeibe, mivel igen 
valószínűtlen, hogy a karakterek úgy 
keverednének harcba a Főnixekkel, hogy azok 
nem viselik vértjüket. A vértek a mágikus tűz 
alapú támadásokból 2 illetve 1 E-t 
semlegesítenek. 
Fegyvereik 

 
 T/k Ké Té Vé Sebzés 

Lángkard 1 6 14 16 K10 
Lángtőr 1 4 12 12 K10 

 
Kessiteris, bár maga is meglehetős 

kardforgató, inkább mágiával támogatja 
csapatát, különös tekintettel egy-két keményebb 
ellenfélre (Anatus, Purus atya). Két harmadik 
szintű Főnix vigyáz rá, bár a magukkal hozott 
sárkánylehellet italok egy részét is ők 
használják el. 

A lándzsát dobják is, Y`tar mesterfokon 
forgatja a lángkardot. A harcban alkalmazzák a 
hadrend képzettségüket. KM! A Főnixek 
feladata nem az egész karaván kiírtása, hanem 
csak a godoni elragadása. A Főnixek 
támadnak, mert biztosak benne, hogy 
tárgyalásos úton úgysem kapnák meg, amit 
akarnak, viszont azzal lehetőséget adnának az 
ellenfélnek a felkészülésre. Támadnak hát 
azonnal és csakhamar felmorzsolják a shadoni 
paplovagokat. A gyalogosok nyilvan a 
batárokat és az árut védik, hiszen ezért fogadták 
fel őket. A tűzmágia miatt viszont nem igazán 
ellenfelek. Szosztrész nem is próbál beleszólni 
a küzdelembe, ha az ő batárjukat kihagyják a 
támadásból. Triciust gyorsan eszmélő testőrei 
lóra tuszkolják és menekítik. A nomád kíséret 
megpróbálja kivonni magát a támadás alól, nem 
avatkoznak közbe, ellovagolnak ha kell (a 
Főnizek nem tudják őket utolérni). Anatus 
lovag a kíséretével együtt természetesen 
beleveti magát a csata sűrűjébe.  

Fontosabb képzettségek 

Kessiteris 
• fegyverhasználat Mf,  
• hadrend Mf,  
• hadvezetés Mf, 
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• hadrend Af,  
• lándzsadobás Af,  
• lefegyverzés Af,  
• lovaglás Af 

Különleges képességeikre 
vonatkozóan javaslom átolvasni a MTK ide 
vonatkozó fejezetét. 
Megjegyzés 

Azon Főnixeknek, akik pszi-
pontjainak száma nem éri el a 15-öt, az 
ordani rend felépíttet egy 15 E-jű statikus 
pajzsot. 

A támadás nagy valószínűséggel 
sikeres (a mágián és erejükön kívül néhány 
Sárkánylehellet Italát is rendelkezésükre 
áll), a Főnixek elsöprik ellenfeleiket. A 
batárok közelében még vissza is fogják 
magukat (mágia szempontjából), nehogy a 
célszemélynek baja essen. (véletlen 
balesetek elkerülésére van náluk gyógyital, 
sőt egy adag Életvíz is, persze kizárólag 
csak a godoni számára). Cadelist kihúzzák a 
kocsiból (nem erőszakosan, de 
határozottan), lóra ültetik és elviszik. 
Amikor az ütközet már a tábor területére ér, 
feltűnik Worgitas is, aki tulajdonképpen a 
csapat parancsnoka. Ha tárgyalásokra 
kerülne sor, ő irányít. Persze ez igen 
valószínűtlen. 

Ha minden jól megy, akkor Főnixek 
távolabb viszik a foglyot, majd tűzmágikus 
térkaput nyitnak és Ordanba távoznak, 
hiszen ők nem ismerik a Völgy helyét, a 
frissen elrabolt Cadelis pedig nyilván nem 
fogja nekik elárulni. Ordanban viszont 
képesek szép szóval meggyőzni őt. Ha a 
karakterek között ordaniak is vannak, 
azoknak velük kell tartaniuk. A többieket is 
vihetik, ha erre Worgitast és Kessiterist 
sikerül rábeszélniük. 

Út a kastélyhoz 
Ahogy egyre közelednek az Álmok 

völgyéhez, egyre több jel figyelmezteti a 
társaságot, hogy Horius valahogy otthon 
van ezen a vidéken. Erről ő maga sem tud 
számot adni. 
Ha csak úgy mennek a cél felé még a 

pusztán, vagy a hegyek között, de még nem egy napi 
lovaglásra, akkor, anélkül, hogy valaki is mutatná az 
utat, jó irányba indul el, vagy észrevétlenül a jó 
irányba fordul, ha rossz felé indul el. Ha tudatosan 
próbálja ugyanezt, akkor nem megy a dolog. 
Ha már egy napi lovaglásnyi távon belül vannak, 
akkor egyre határozottabban egy út jelenik meg a 
lábuk előtt, ami a völgyhöz vezeti őket. Minél 
közelebb vannak, annál kiépítettebb. Mögöttük 
pedig újra a semmibe vész. (Ezt könnyű ellenőrizni, 
mert mindez csak Horius körül zajlik, bárki más 
nyugodtan tévelyeghet a sűrűben.) Ha letér az útról, 
akkor az kezd szinte észrevehetetlen lassúsággal úgy 
áthelyeződni, hogy akkor is oda vezesse a 
kastélyhoz. 

Ha megpihennek valahol, 1-2 napi lovaglásra a 
kastélytól, akkor ahol Horius alszik, reggelre 
selymes pázsit nő, nem hull rá harmat, a felkelő nap 
éles sugarai ellen egy fa benyúló lombja védelmezi. 
A közelben ehető gyümölcsök tömkelege terem... 

Ami közös ezekben a változásokban, az az, 
hogy nagyon lassúak, szemmel szinte 
követhetetlenek. 

Horius minderről nem tud számot adni, nem ő 
idézi elő őket. Mindenesetre elragadtatással figyeli 
az eseményeket. Nem válik tőlük beképzeltté, de 
nem is bírja igazán felfogni, mit is jelentenek. 
A völgy bejáratát jelképező két mohos kőoszlop 
között vezet el a kikövezett út. Horius minden 
további nélkül át tud haladni, a többiek viszont 
mintha falba ütköznének! Képtelenek tovább 
haladni. Ha letérnek az útról, és máshol 
próbálkoznak, ugyanezt tapasztalják. Csak az képes 
bejutni, akit Horius beinvitál. Ez azt jelenti, hogy rá 
gondol, és arra, hogy azt szeretné, ha ő is 
bemehetne. Általában, ha szóban meghívja őket, az 
elég, hiszen így is gondolja. Ám, ha csak 
kényszerítés hatására mondja, akkor az mit sem ér. 

A völgy a falon túl is ugyanúgy folytatódik, 
mint azon kívül. Ha még beljebb lovagol valaki, 
feltárul előtte a Kastély, teljes pompájában. Ha nem 
térünk le az útról, akkor úgy, ahogy azt egykor a 
Nevek Ismerője megálmodta: tökéletesen 
beleilleszkedve a táj festői szépségébe. Körülötte 
park, lábánál tó, amelyből csermely csordogál. 

A völgybe lépve feltárul a csodálkozó szem 
előtt a Kastély. Nem igazán nagy, de annál szebb: 
szó szerint kőbe álmodott szépség. Ha földi stílushoz 
kellene hasonlítani, akkor leginkább a reneszánsz 
egy romantikus változata, egy kis rokokó beütéssel. 
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Nem monumentális, talán még nem is elegáns, de 
kedves és hívogató. Kihasználva azt, hogy egy 
völgyben áll, és nem szolgál védelmi célokat, a falai 
nem zártak, többfelé hidak, teraszok nyúlnak ki 
belőle a völgy magasabb oldalai felé, így 
beleolvadva a természetbe. 

A kastély körül csodálatos, elbűvölő park nő, 
amelyik nem hivalkodó, egyszerűen csak 
megmutatja a természet szépségeit. Különféle részei 
vannak, susogó évszázados fák és szemet 
gyönyörködtető virágágyás-költemények egyaránt 
találhatók itt. A szelíd őzek nem legelik le a 
virágokat, csak a tisztások bársonyos füvét. 

A kupola határainál nincs éles átmenet az 
erdőben, ami a parkot körülöleli -- vagy a park része 
maga is? --, de nincsenek átlógó fák, állatok sem 
sétálnak ki-be. A csapat nyugodtan letáborozhat itt, 
vadászhat, pihenhet nyugodtan. A kastély felől néha 
tevékenység neszezése hallik, éjszaka ki van 
világítva. 

A kastélyba több úton be lehet jutni: a kertből 
a teraszokon át, esetleg ablakon, vagy a főkapun 
keresztül. Bármelyik formáját is választják a 
bejutásnak, ha Cadelis is belép, azonnal megjelenik 
az elátkozott aquir szelleme, aki a kastélyhoz 
láncolta magát, hogy a mágus minden utódjával 
végezhessen. Az aquir diadalittasan mondja el: átka 
beteljesült, a mágus minden leszármazottja meghal, 
mostmár az ő lelke is eltávozik. A játékosok mit sem 
tehetnek ellene, Cadelis pedig képtelen kimenekülni. 
Az aquir szavai alatt pedig egyszerűen porrá omlik. 
A jelenés ezután elenyészik, és soha többé nem 
jelenik meg. 

A kastélyról nem lesz részletes leírás, KM, ez 
rád lesz bízva. Egy kis irányadás: A kastély három 
szintes, stukkók nem, de freskók díszítik.  

Az ebédlő mindig terítve, és ha értenének a 
godoni mágiához, meg lehetne teríttetni. De azért 
tartozik hozzá konyha is, ahol hagyományos módon 
lehet ételeket készíteni. Van egy csomó 
vendégszoba, hálószoba, sőt „fürdőszoba” és „WC”' 
is, ahol egy „semmibe” nyíló térkapun távozik a 
konkrétum. 
És természetesen itt van a dolgozószoba és a 
könyvtár is. A könyvtárban csak úgy lehet levenni a 
könyvet a polcról, ha a megfelelő varázslatot 
elmondjuk. De a levett könyveket nézegethetik. 

 
 

Befejezés 
A befejezés nem is olyan egyértelmű, 

hiszen egy modul sokféleképpen fejeződhet be. 
Vegyük a főbb lehetőségeket sorra:  

A Csobod törzs táborába megérkezés 
viszonylag problémamentes. A törzsfő 
meghívását visszautasítani elég nagy 
szemtelenség és bátorság, valószínűleg nem 
teszi meg senki. Ha mégis, szelíd erőszakkal 
próbálják meg rávenni. Ha ez sem segít, akkor 
lázadás vádjával máglyán elégetik másnap 
reggel. (Ezt a módit a Shadoniaktól tanulták) A 
sátorban végülis csak formálisan teszik fel a 
kérdést, nem muszáj rá igent mondani, ott 
kijelentik, hogy mennek, és kész. Aki a hajnali 
indulás után a táborban találnak, az szintén 
lázadó. (KM! A sámán és a törzsfő a táborban 
legyőzhetetlen.)  

Ha már elindultak a karavánhoz, 
mindenki azt csinál, amit akar, bár aki másnap 
délig csak úgy elkószál, azt biztos elfogja az 
ellenséges törzs, és rabszolgaként folytatja 
kalandjait.  

A sámán további szerepe: ha a kráni 
ügynökök sikeres, a sámán kimagyarázza 
magát a Krániak előtt, és a Csobod törzs 
lerohanása elmarad, ezért, ha a karakterek nem 
érnek vissza időben, akkor a sámán 
mindannyiukat elégeti a bábukon keresztül. Ha 
viszont az ügynök a - feltehetően sámán által 
küldött - kalandozók megjelenése miatt 
sikertelen, akkor a törzset lerohanják, és a 
sámánt megölik, így a kalandozók 
megszabadulnak. Ha a kalandozók valami 
módon időben visszaviszik Cadelis-t, akkor 
utána öli meg őket a sámán. 

Ha olyankor viszik vissza, amikor a 
sámán már halott, akkor a krániak lesnek rájuk, 
ők veszik el Cadelist, és ölik őket.  

A karavánnál is befejeződhet a történetük, 
ha valamelyik csoporttal fegyveres 
összetűzésbe kerülnek, hiszen akkor 
valószínüleg a többi is ellenük fordul.  

Ha valamikor megtalálják Caedelis-t, 
megpróbálhatják több helyre is elcipelni (Hiába 
ellenkezik.), ám sehova sem érnek oda, ha még 
él a sámán. Ha meghalt, akkor ez azt jelenti, 
időben lekapcsolták a kráni ügynököt. (KM! ne 
engedj Krán-hű többségű csapatot indulni!) Ez 
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esetben viszont ha használnak tüzet, pár nap 
múlva rájuk bukkan Worgitas, és kb. 
ugyanaz történik, mint a karavánban lenne. 
És itt bukkan fel az első túlélhető befejezés: 
a kráni kísérlet meghiúsítása után, 
Cadelissel, vagy nélküle, tűzgyújtás nélkül 
elmenni. Ha van köztük pusztajáró, ez 
sikerül is.  

A fejvadászalakulat támadása esetén 
hőseink szintén könnyen áldozatul eshetnek 
kardnak vagy mágiának, bár nem 
feltétlenül. A főnixek támadása idején még 
el lehet menekülni, bár lerázni már nem 
olyan könnyű őket. Végül az igazi 
megoldás: Worgitastól megszerezni a 
térképet, és eljutni az Álmok völgyébe. 
Ezzel egyenértékű, bár nem olyan szép 
befejezés, Cadelis elragadása Pyarronba, 
vagy más ilyen helyre.  

Még egy főbb lehetőség van hátra: a 
csapat Ordan-hű tagja, rádöbbenhet, hogy 
neki Worgitast kell segitenie. (Ebben ő is 
segíti, ha felismeri benne az Ordan-
hűséget.) Ekkor közösen próbálhatják meg 
elrabolni Cadelist, és közösen vihetik el az 
Álmok völgyébe. A történek akkor is 
körülbelül ugyanúgy folytatódik.  

Talán ennyi a legfontosabb esetek 
felsorolása, biztos nem teljes, és az adott 
csapat sorsa úgyis egy egészen más, előre 
nem látott módon alakul majd de azért ezek 
az esetek segíthetik az eligazodást: mikor 
mi történhet.  

Hőseinkkel még sok érdekes dolog 
történt életük folyamán, és feljegyezték 
abban a bizonyos kolostorban, ám az már 
másik helyen, más időben, egy másik 
história...  

Szereplők 
(fő szerepük sorrendjében) 

Az előtörténetben 
• Hyranon, pyarroni tudós, az 

események elindítója.  
A nomád táborban  

• Zatocsa, a Csobod törzs 
sámánja, aki a rónán a saját 
pecsenyéjét sütögeti.  

• Konos, a Csobod törzs fője, aki 
vasmarokkal vezeti alattvalóit.  

• Bulsó, a Csobod törzs egy átlagos 
tagja.  

Útban a karavánhoz  
• Hylar Granton, a beképzelt és 

elővigyázatlan nemes.  
• Feton, Granton szolgája -- nem egy 

kalandozó alkat.  
• Sé, a törzs harcosa, a karavánhoz 

vezető úton a csapat vezetője.  
A karaván  

Az enysmon-i kísérők  
• Shydian, a karaván vezetője, nyugodt, 

sokat tapasztalt ember  
• Kiadar, Kyel papja, Shydian 

barátja. Sokra tartják egymás 
társaságát.  

• Ishua, az enysmoniak felcsere, 
a pusztán gyakran gyűjtöget 
gyógyszer-alapanyagokat  

• Jusor, egy az enysmoniak 
közül. Szereti Shydiant, és 
megbízik benne, élvezi a 
pusztai életet, az utasokkal nem 
sokat törődik.  

• A kereskedők és testőreik, segédeik  
• Glavius Hroin, szövet-

nagykereskedő, rosszul érzi 
magát a pusztán és a 
társaságban, utálja a kalandokat  

• Humar Gonada, Shadlek egyik 
keresztapája, könnyed, kiváló 
stílusú társalgó  
 Horius Cadelis, Gonada 

jobbkeze, másrészt a 
godoni mágus 
leszármazottja  

 Bodius, a shadoni 
talpasok sokat megélt 
vezetője. Kiváló harcos, 
de hibája, hogy 
hajlamos megfeledkezni 
arról, hogy neki 
irányítani és nem 
harcolni kell.  

• Surum, shadoni 
tíznagy, Svejk-
típusú katona  

http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Zatocsa.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Konos.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Enysmon.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Enysmon.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Enysmon.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Enysmon.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Cadelis.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Shad_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Shad_zs.html
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• Alvium shadoni 
tíznagy, igazi 
úriember  

• Jadus shadoni 
tíznagy, 
embereivel 
szigorú, magával 
engedékeny, 
emberei nem 
igazán szeretik  

• Grallus shadoni 
tíznagy, 
kisnemesi 
származású, 
szerinte Bodius 
helyett neki 
kellene vezetnie 
a csapatot  

• Tritius, drágakőkereskedő, 
üldözési mániás szürke kisegér  
 Sharca gondolkodó 

típus, ő a kis csapat 
agya.  

 Witrena intelligens, bár 
egy kicsit felületes.  

 Lesca csendes, magának 
való ember.  

• Diorosz  
 Szosztresz, Diorosz 

tanácsadója, testőre, a 
feketemágia avatott 
művelője  

 Rhittus, a fiatalabb 
kovács  

 Addus, az idősebbik 
kovács  

 Alantisz, a shadoni 
zsoldosok kapitánya  

• Gitosz, Alantisz 
alvezére az esze 
miatt  

• Nonasz, Alantisz 
alvezére az ereje 
miatt  

• Egyházi és katonai személyek  
 Anatus, a féltékeny, 

magában őrlődő lovag  
• Dubirus, Anatus 

hűséges csatlósa  

• Umbus, az 
egyik iker, 
nagyon 
hasonlít 
Clietusra, 
egyébként 
apród  

• Clietus, a 
másik iker, 
nagyon 
hasonlít 
Umbusra, 
szintén 
apród  

 Purus atya, a 
mogorva Domvik-
pap, talán a 
shadleki társasági 
élet hiányzik neki?  

• Sanctatus 
testvér, aki 
alacsony 
sorból 
Domvik 
szolgájává 
lett  

• [Gordoza] 
Dunus 
testvér, 
Sanctatus 
barátja, aki 
valaha 
legnagyobb 
ellensége 
volt  

• [Zuanar] 
Fidus 
testvér, aki 
a 
testvérekne
k 
parancsnok
ol és azon 
gondolkodi
k, hogy 
vajon mi 
nyomasztja 
Purus atyát  

A lemészárolt karaván  

http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Shad_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Shad_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Shad_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Sharca.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Witrena.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Lesca.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Szosztresz.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Rhittus.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Addus.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Aszisz_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Aszisz_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Aszisz_zs.html
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Anatus.html#Anatus
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Anatus.html#Dubirus
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Anatus.html#Umbus
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Anatus.html#Clietus
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Purus
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Purus.html#Sanctatus&all
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• Gymar, aki egy kicsivel 
túléli társai vesztét  

• Danor, a kakukktojás, 
álcázott kráni fürkész, aki Cadelist 
keresi  

A kráni fejvadászok  
• avagy Veni, vidi, vici. 

Az ordani ügynök aki szintén keres 
valakit, de nem azt keresi, akit keres. 

• Worgitas, ordani tudós, a 
godoni mágia szakértője  

A főnixek, avagy két pont között 
mindig lehet úgy kitérőt tenni, hogy mégis 
időben odaérjünk. 

Danor 

Kráni fürkész 
Faj: ember 
Nem: férfi 
Jellem: halál 
Származás: Krán 
Szint: 5. 
Kaszt: kráni fejvadász 
 
Erő: 13  
Állóképesség: 16  
Gyorsaság: 16 
Ügyesség: 18 
Egészség: 14 
Szépség: 10 
Intelligencia: 12 
Akaraterő: 14 
Asztrál: 17 
 
Ép: 9 
Fp: 45 
Pszi-pont/ Tsz.: 4 
Pszi-pont: 15 
Mana-pont: - 
AME: 50 
MME: 47 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 31 47 104 8 - 
Tőr  41 55 106 - K6 
Bot 
(mágikus) 

31 50 110 - K6/2 

 
Kp: 12+20 

Fontosabb képzettségei 
Fegyverhasználat tőr Af 
Nyelvismeret (közös 5, shadoni 5) [10] 
Lovaglás Af 
Emberismeret Af 
Álcázás/álruha Mf 
Nyololvasás/eltüntetés Mf 
Hátbaszúrás Mf 
Térképészet Af 
Lopózás 100% 
Rejtőzés 100% 
Éberség 42% [5] 
 
Láncingje 2 SFÉ-t és -2 MGT-t ad. Persze 

általában nem szokta viselni. 
Külső 

Kráni jegyek álcázás nélkül sem láthatóak 
rajta.  
Belső 

Tökéletesen el tudja játszani a jó kedélyű, 
segítőkész katonát. 
Harci szokások 

Legszívesebben sequorral támad és hátulról. 

Értékelés a modulhoz 

• Szerepjáték  
• Előtörténet: 15 pont  
• Modul közbeni szerepjátszás: 

45 pont  
• Modul megoldása  

• Karaván megtalálása  
• Cadelis felismerése a 

lemészárolt karavánig  
• Gyanús nyomok felfedezése a 

lemészárolt karavánban  
• Danor szerepének felismerése  
• Cadelis felismerése Worgitas 

érkezéséig  
• Worgitas szerepének 

felismerése  

 

 

http://www.cab.u-szeged.hu/%7Euhljar/modul/Worgitas.html
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Játékszabályok 
a M* Lista versenyéhez 

Kasztok 

Karaktergenerálás 

Minden játékosnak rendelkezésére áll 390 
tapasztalati pont. A kaszt tetszőlegesen 
megválasztható. A karakter szintjét ezek után az 
adott kasztnál található tapasztalati pont táblázatből 
lehet meghatározni. A karakterek képességeit az 
alábbiakban megadjuk. Egyéb értékek a kasztnak és 
a szintnek megfelelően számíthatóak, ehhez a 
képességtáblázat alatt további segítség található. A 
képzettségeket a kasztnak megfelelően mindenki 
megkapja, képzettségpontjaiért szabadon vásárolhat, 
de a KM-mel egyeztetni kell. 

 
Kaszt Erő Áll Gyo Ügy Eg Szé Int Aka Asz +- 

Harcos 17 16 14 16 19 11 13 13 12 126 
Gladiátor 18 17 14 16 17 12 11 12 10 121 
Fejvadász 13 16 17 16 14 12 13 15 14 126 
Lovag 18 15 13 14 18 15 14 15 12 128 
Barbár 19 20 16 12 17 13 10 14 8 125 
Amazon 13 14 16 15 15 16 12 14 13 123 
Bajvívó 12 11 17 16 13 16 15 13 16 124 
Tolvaj 14 13 16 18 13 14 14 12 12 122 
Bárd 14 12 16 15 14 17 17 13 14 124 
Pap 14 14 14 15 14 16 16 16 17 130 
Paplovag 16 15 13 14 17 15 14 17 16 130 
Szerzetes 14 16 15 14 13 11 15 17 17 128 
Harcművész 14 16 18 17 15 11 13 16 16 130 
Kardművész 14 15 16 18 14 11 14 16 15 128 
Boszorkány 8 11 13 15 14 19 15 13 17 121 
Boszmester 12 13 14 16 15 10 14 13 16 119 
Tűzvar. 15 13 13 15 15 12 14 15 14 121 
Varázsló 9 10 14 14 13 12 18 16 16 117 
Sámán 12 15 14 14 14 10 13 17 16 121 

 
I. módszer  

A Játékosoknak lehetőségük van arra, hogy 
Karakterük fent adott Képességein módosíthassanak. 
Ezt a következőképpen tehetik: egy Képesség 2-vel 
való csökkentése esetén egy másik Képesség 1-el 
növelhető. DE: minden Képesség csak egyszer 
csökkenthető vagy növelhető. Azaz az általunk 
kidobott értékek, és a Karakterek módosított értékei 

között az eltérés lefelé maximum 2, felfelé 
maximum 1 lehet.  
II. módszer  

Akinek nem felelnek meg az előre 
kidobott értékek, annak lehetősége van 
szabadabban megalkotni Karakterét. A táblázat 
utolsó oszlopában, a ± jel alatt található szám 
az adott kaszt Képessségeinek összértéke, 
figyelembe véve a dobások várható értékét, az 
eloszlásokat, különböző sigma-kat és persze a 
mi jóindulatunkat. A továbbiakban ezt a számot 
lehet tetszőleges módon elosztani a Képességek 
között mindössze arra ügyelve, hogy a kaszt 
kidobási táblázatában található minimális 
értékeket betartsuk illetve hogy egyik képesség 
sem lehet 9-nél alacsonyabb.  

A további számértékek, úgymint 
Harcértékek, Manapont, Pszi pont, Ép, stb. a 
M*-ban leírtak szerint számoltatik. A Papok és 
Paplovagok k3-as dobásokkal nyert 
Manapontjainak száma szintenként 2 (kettő), 
szerzeteseké 3 (három). Az Fp-k összegéhez 
szükséges k6 dobásokkal nyert szám 
szintenként 4 (négy) minden Kaszt esetén. A 
Kp-k elköltését, az I. módszer szerinti esetleges 
Képesség-változtatásokat, illetve a II. módszer 
szerinti Képesség-generálást a Kalandmesterrel 
egyeztetni kell!!  

Az igazán testhezillő karakterek 
kidolgozása érdekében lehetőségetek van a M* 
szerint kasztotok után járó Képzettséglista 
módosítására az alábbiak szerint: HA 
kellőképpen indokolható, hogy a Karakter az 
adott Képzettséget miért nem sajátítja el, akkor 
az érte járó Képzettségpontok feléért tanulhat 
mást. (Ebben természetesen a Kalandmester 
mondja ki a döntő szót!) 

További szabályok 

• A női Karakterek képességei 
alapban módosulnak úgy, hogy 
Erejük 1-el csökken, ugyanakkor 
Szépségük 1-el nő. (Kivéve 
amazon és boszorkány esetén, 
hiszen ők amúgy is nők.)  

• Nem indítható váltottkasztú és 
ikerkasztú karakter.  

• A Harcos kasztot indító Játékosok 
szabadon választhatnak a 
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Harcosok, Gladiátorok, Barbárok 
kiegészítő kötetből alkasztot 
maguknak, viszont a választást a KM-
mel közölni kell és a játékosnak el kell 
fogadnia a KM által a kasztleírásban 
eszközölt változtatásokat.  

• Ugyanez igaz a 
Gladiátorokra is, ha Bahradát vagy 
esetleg Nertont kívánnának indítani.  

• Papként, Paplovagként szóba 
jöhet minden, a M*-ban a RÚNA-ban a 
Második Törvénykönyben és persze a 
Listán kidolgozott lehetséges Pap, 
Paplovag Játékos kaszt. (Azaz lehet 
indítani pl. Főnix-et, de Tűz 
Szolgálóját nem, és temészetesen lehet 
jönni Noir, Ellana, Della és Darton 
papjával.)  

• Tooma papjaként indulók 
erejüket a KM előtt újradobhatják. 
Manapontjaik száma a RÚNA-ban 
leírtak szerint szintenként 7. Kadal 
papjainak manpontja szintenként 8.  

• Adron papjainak tapasztalati 
szintje varázslók táblázata szerint 2 
lesz.  

• A Szerzetes mind Benignus-
rendi, mind Pyarronita lehet.  

• A Második Törvénykönyv is 
áll egészében véve, az alábbiak 
kivételével:  

• Nem indíthatóak az 
ott szereplő fajok.  

• Nem alkalmazzuk az 
Életerő fejezetben leírtakat, 
kivéve a sebzés pontos 
elhelyezésére vonatkozó két (-
10, -25-ös) módosítót  

• Minden Diszciplína 
úgy áll, ahogy le van írva, 
kivéve az Összpontosítást, a 
Membránt és az Abszolút 
Látást. Összpontosítás:Az 
alkalmazó csak olyan 
Százalékos Képzettségét 
növelheti vele, amiben jártas, és 
maximum az eredeti jártasság 
50%-át kaphatja meg pluszban. 

Membrán, Abszolút Látás: Nem 
játszható  

• A Rúna III. évf. 1. számában megjelent 
pszi-diszciplinák nem alkalmazhatóak.  

• A Kiegészítő Kötetek közül nyugodtan 
alkalmazhatók a Harcosok, 
Gladiátorok, Barbárok-ban leírtak 
teljes egészében (Képzettségek, 
Kasztok, ...).  

• Nem vesszük figyelembe a 
Summáriumban leírtakat, hacsak nem 
az előtörténet szinesítése, a Karakter 
minél élethűbb eljátszása a cél. Ezért 
Kasztokat, tápokat, varázsfegyvereket 
és egyéb nyalánkságokat semmibe 
veszünk, ellenben a bővített Ynev-
leírás pl. alapjául szolgálhat a 
Karakterhez.  

• Ugyanígy eltekintünk a nemrég 
megjelent Játékosok Készletében 
foglaltaktól; a M* II. és III. kiadása 
szerint játszunk.  

Egyéb kiegészítések  

• Az abbit 4-szeres áron számoltatik a 
közönséges féméhez képest. Ezért 
cserébe tudjátok, hogy alapból 
mágikus, könnyebb, nehezebben törik 
(és elvágják érte a torkotokat).  

• A varázstárgyak beváltására az alábbi 
áll: ha nem tetszik, amit kapsz, (ha 
több közül választhatsz, akkor a 
legolcsóbbat) eladhatod FÉLÁRON, 
hogy vehess valami mást.  

• Minden Karakter max. 1 darab abbitból 
készült fegyvert/vértet vásárolhat azon 
kívül, ami a „Felszerelés” táblázatban 
található.  

• Az Éberség/Észlelés Képzettség 
szintenként max. 3%-al növelhető.  

• Kétkezes Harc: a karakter a rosszabbik 
kezével (ha nincs neki, akkor a 
későbbiekben fegyverforgatóvá válttal) 
csak abban az esetben támadhat 
körönként kétszer, ha azzal olyan 
fegyvert forgat, amelynél a Fegyverek 
Táblázatában a Támadások Száma 
rovatban 2 szerepel.  
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• Az Átütőerőre vonatkozó szabály úgy 
áll, ahogy a II. Törvénykönyvben le 
vagyon írva azzal az apró eltéréssel, 
hogy az Erőbónusz csak egyszer 
adódik hozá a sebzéshez.  

• Azon Varázshasználók, akik képesek 
tapasztalati úton készülő Varázstárgyak 
készítésére, és élnek is a lehetőséggel, 
azok max. Manapontjuk 
háromszorosáert előallított készlettel 
rendelkezhetnek.  

• A Varázsló Jelmágiával előállított 
'eszközeinek' száma max. 2.  

• Minden Karakternek jár az Anyanyelve 
5-ös és a Közös Nyelv 4-es szinten. 
Erre nem kell Kp-t költenie.  

• A Shien-shu egy Kardművész stílus. 
Hasonlóan a Harcművészekhez, a 
Kardművészek is egy iskolát ismernek 
indulásukkor, másokat 8 Kp-ért 
sajátíthatnak el. Az iskolák között 
nincs különbség harcértékben, csak 
technikában és látványban. A 
kétkardos technikák esetén jelentkezhet 
egy apró hátrány. Pl: A csak Shien-
shu-hoz értő Kardművész ha harcba 
keveredik egyik fegyvere nélkül, 
további levonások sújtják: KÉ: -2, TÉ: 
-5, VÉ: -5.  

• Azon Karakter, aki megtanulja a 
Mágiahasználatot Mesterfokon (nem 
pedig Képzettségként megkapja), a 
képzés hosszú ideje miatt kiesik a 
kalandozásokból, ezért 1-el 
alacsonyabb Tapasztalati Szinten indul. 

Fajok 

A Játékosok az ésszerűség határain belül, azaz 
a leírt szabályoknak és követelményeknek 
megfelelően választhatnak Karakterüknek fajt. 
Egyetlen kivétel erre a Wier; Vérivót nem indíthat 
senki. Élünk viszont a Kalandmestereknek adott 
lehetőséggel, és nagyon odafigyelünk a választott faj 
és a Játékos nyújtotta szerepjáték közötti esetleges 
inkompetenciára, ami súlyos negatív pontokat 
jelenthet a csapatnak ;-) 

Felszerelés 

Ahol az alábbi táblázatban, vagy a M*-
ban az induló felszereléseknél nincs külön 
kihangsúlyozva, ott a Karakterek max. 3 
fegyvert kapnak, a többit meg kell venniük.  

 
Kaszt Felszerelési tárgyak, 

fegyverek 

Harcos 1 abbit fegyver, 1 egyéb 
fegyver, ló 

Gladiátor Vért, fegyverek 

Fejvadász Klánjának megfelelő vért, 
fegyverek 

Lovag 
Rendjének megfelelő vért, 
fegyverek (az egyik 
abbitból), pajzs, ló 

Barbár 1 fegyver, pajzs, ló 

Amazon Amazon kard, rövid íj (az 
egyik +1-es) 

Bajvívó 
Tőrkard és - a Stílustól 
függően - hárítótőr / tőr / 
(köpeny), egy öltözet ruha 

Tolvaj 

1 fegyver és választhat egyet 
az alábbiak közül:  
Rejtőzés Köpenye / Abbit 
láncing / 3 adag Vérizzító / 1 
adag válságos betegséget 
gyógyító ital 

Bárd Hangszer, egy fegyver, egy 
öltözet ruha 

Pap 
Szent Szimbólum, +1-es 
Méregellenállás Amulett, 1 
fegyver 

Paplovag Szent Szimbólum, rendjének 
megfelelő vért, fegyverek, ló 

Szerzetes Rendjének megfelelő 
fegyver 

Harcművész 2 fegyver 

Kardművész 
Slan kard, Slan tőr, 
tradícionális kardművész 
vért 

Boszorkány 10 adag Hatalom Itala, 1 
fegyver, egy öltözet ruha 

Boszorkánymester 10 adag Hatalom Itala, egy 
fegyver, bőrvért 

Tűzvarázsló Lángkard, abbit pikkelyvért 
(MGT: -1, SFÉ: 4) 

Varázsló 1 fegyver 
 
Mindezeken felül minden csapatnak 

rendelkezésére áll bizonyos mennyiségű pénz 
is, amit tetszése szerint költhet el. A pénzt a 
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következőképpen lehet meghatározni: 
vesszük a csapatba tartozó játékosok 
szintjét, ezeket összeadjuk és megszorozzuk 
20-szal. Az eredményt aranyban értve 
megkapjuk, hogy mekkora összeg felett 
rendelkezik a csapat. A Varázstárgyak 
vásárlására az a szabály vonatkozik, hogy 
Varázstárgy ára = Manapont-igény * 1,5 + 
előállítási költség + cucc (fegyver, vért, 
stb.) ára. Mindezekben a M* idevonatkozó 
(Varázstárgyak) fejezete a mérvadó. 

A modulról  

A partik jellemére vonatkozó 
megkötés nincs, természetesen a KM-mel 
egyeztetni kell. Elképzeléseink szerint a 
modulban mindenfajta származással járnak 
majd hátárnyok és előnyök is a megoldás 
szempontjából. 

A modulhoz tartozik egy ismertető, 
amit játékosoknak az előtörténetük során 
figyelembe kell venniük. Ebben olvasható a 
kiindulópont, a modul ideje, néhány szó az 
akkoriban zajló eseményekről. 

Az értékelésről 

Mivel mi mindig igyekeztünk a 
SZEREPjátékot hangsúlyozni, és ugyan ez 
'csak' egy verseny, azért úgy gondoljuk, 
lehet itt is úgy játszani. (Ami be is 
igazolódott fényesen eddig.) Ezért nem is 
változtatnánk az eddig beváltakon: 

Minden csapat 100 pontot érhet el. Ebből 50 
(ötven) pontot ér a szerepjátékuk. Az 50-ből 15 
pontot lehet gyűjteni az előtörténettel (a Karakterek 
már ismerik egymást, mint ahogy az a 
versenymoduloknál szokás). Gyakorlatilag tehát 
fejenként 2 pont az egyéni előtörténet, és 5 pont a 
csapaté. A többi 35 a játék alatt jön össze. (Itt is 
számít mind az egyéni, mind a csapat nyújtotta 
teljesítmény.)  

A maradék 50 eloszlik a kitűzött feladatok 
elvégzése, modulteljesítés, gyakás, furfang, a mesélő 
megvesztegetése stb. között. 

 
 

1999.11.19.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Kalandozok.hu (régi) 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A kalandmodul a MAGUS Lista versenyére 

készült, erről azonban nem sikerült semmit 
kiderítenem, nem ismert, mikor volt, és hogy 
egyszeri avagy rendszeres rendezvényről volt-e szó. 
A fentiek ellenére a MAGUS Lista lementett 
kalandmoduljai között nem akadtam a nyomára. 

 
A cikk megjelent az Atlantisz oldalon is 

(2006.), a szerző vagy a forrás feltüntetése nélkül. 
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