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KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT 
2. kiadás 
A Szerepjáték 

 
Graham Bottly 

Steve Jackson és Ian Livingstone 
 
 
 
Üdvözöllek egy kalandokkal teli világban, 
hol a Hősök rettenthetetlenek, a 
Labirintusok sötétek, az Erdők komorak, a 
Varázslók titokzatosak, és a Szörnyek 
félelmetesek. Ebben a könyvben mindent 
megtalálsz, amivel életre keltheted saját 
ötleteidet. Üdvözlünk a Kaland Játék 
Kockázat világában. 
 
Ez a könyv mindent tartalmaz, csak annyi 
a teendőd, hogy játssz a világ egyik valaha 
volt legjobb játékával. Itt bármi valóra 
válhat, amire vágytál. Találkozhatsz akár 
Sárkánnyal, és a megszerezheted a 
kincseit. 
 
Mikor elkezded olvasni a könyvet, az 
bizonyosan magával fog ragadni egy 
fantasztikus világba, a Kaland Játék 
Kockázat könyvek világába 
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ELŐSZÓ 
 
Ez a könyv a Kaland Játék Kockázat Szerepjáték egy 
komplett játék rendszer, a Kaland Játék Kockázat 
könyvek világában. Tartalmazza az új Hősök 
kidolgozásához szükséges szabályokat, a teljes 
játékrendszert, szörnyeket, és kalandötleteket. Ez a 
könyv megidézi a régi idők lapozgatós könyveinek a 
hangulatát, a Kaland Játék Kockázat világát. 
 
Eredetileg az első szabálykönyv 89’-ben jelent meg, ez a 
játékrendszer az óta kibővült, az új szabályok 
megtalálhatók ebben a könyvben. Ez az új kiadás 
teljesen felülvizsgálta és áttervezte az eredeti rendszert, 
ezen kívül sok újat tett hozzá. 
 
Alap esetben ezzel a könyvvel már lehet játszani, de 
van két könyv, ami elengedhetetlen a jó játékhoz. Az 
egyik a „Titán”, amiben pontos leírásokat találunk a 
világról. A másik könyv a „Szörnykönyv”, ez 250 
szörnyeteget tartalmaz, amikkel könnyen meg lehet 
lepni a kalandozókat. 
 
Ahhoz, hogy nekiálljatok játszani, nem kell más, mint 
ez a könyv, egy pár normál hatoldalú dobókocka, 
néhány barát, és a képzeletetek! 

 
Sok szerepjáték könyv azzal kezd a bevezetőjében, hogy 
mi is az a „Szerepjáték”. Mi e nélkül szeretnénk kezdeni 
a könyvet. Röviden összefoglalva a Szerepjáték, (vagy 
RPG) egyike azon játékoknak, ahol a játékosok 
fantáziája számít, és így játszanak végig történeteket a 
Kalandmester irányításával. Gondolj úgy a játékra, mint 
egy interaktív filmre, vagy számítógépes játékra, ahol a 
cselekvéseket semmi sem korlátozza. Ez a könyv adja a 
szabályokat, a fantázia, már a ti dolgotok! 
 
Egy utolsó megjegyzés. A könyvben mindenhol a Hős 
karaktereket férfiként emlegetjük. Ez nem azt jelenti, 
hogy csakis kizárólag férfiak kalandozhatnak, ez csak 
egy kényelmi szempont. Ezzel elkerülve a felesleges 
bonyolításokat a nyelvtani szerkezetben. 
 
Ahogy  egyre  többet  olvasod  majd  a  könyvet,  az  első 
szabályt mindig tartsd szem előtt: Szórakozz, és 
remélhetőleg rengeteg vidám percet fog okozni ez a 
játék! 
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BEVEZETŐ A SZEREPJÁTÉKBA 
 

KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT – 
BEVEZETÉS A SZEREPJÁTÉKBA 
 

 
Kaland Játék Kockázat Szerepjáték egy 
egyszerű játék rengeteg lehetőséggel, és 
speciális szabályokkal. Ha új vagy ebben a 

játékban, vagy egyszerűen nem szereted a szabályokkal 
fárasztani magad, és azonnal szeretnéd megkezdeni a 
játékot, nem kell mást tenned, mint tovább olvasni ezt a 
pár oldalt. Ha a végére érsz, már játszhatsz is az első 
Kaland Játék Kockázat kalanddal! 
 
Ha játszani szeretnél, akkor 
válassz magadnak egy Hőst a 
kidolgozott karakterek közül, és 
olvasd végig a következő 
fejezetet. Ez tartalmazza az 
alapvető szabályokat, ami 
elengedhetetlen a játékhoz. A 
Kalandmester, és csakis ő olvassa 
el  a  Kalandmodult.  A  játékosok  
közül mindenki legalább egyszer 
olvassa el a szabályokat, de csak 
azokat. A Kalandmodult nem, 
mert azzal elrontaná a saját 
játékélményét. Nem jó tudni 
előre  a  titkokat.  Tehát  a  
Játékosok válasszanak egy Hőst, 
és már mehet is a játék! 
 
Hogy gyorsan elkezdjétek a 
játékot, válasszatok ki egy Hőst, 
a kaland utáni található 
karakterek közül. Ezek a Hősök 
teljesen ki vannak dolgozva, 
tulajdonságaik, képzettségeik, és 
felszerelési tárgyaik. Minden 
játékos válassza ki, melyik 
karakterrel szeretne játszani. Az 
adott oldalt vagy fénymásoljátok 
ki,  vagy  másoljátok  át  a  Hős  
adatait egy üres papírlapra. 
 
A játék szabályai 
 
Minden Hősnek négy fő tulajdonsága van. ÜGYESSÉG, 
ami tükrözi az általános képzettséget, fizikai 
megjelenést, bátorságot, mozgékonyságot. Az 
ÉLETERŐ az általános állóképességet, szívósságot, és 
azt, hogy a karakter mennyire képes helytállni a 
harcban. A SZERENCSE természetesen azt mutatja, 
hogy mennyire szerencsés az adott karakter. Néhány 
Hős  képes  varázsolni,  ezeknek  a  Hősöknek  van  egy  
külön tulajdonságuk ez a MÁGIA. Aki rendelkezik 
ezzel a tulajdonsággal, annak van MÁGIA PONTJA is. 
Az első érték mutatja, hogy az adott karakter mennyire 

ért a mágiához. A másik érték viszont azt mutatja, hogy 
hány varázslatot képes elmondani.  
Egyes tulajdonságokra, ÜGYESSÉG, SZERENCSE, 
MÁGIA  lehet  dobni  tulajdonság  próbát.  A  dobás  a  
hagyományos módon történik, hogy kiderüljön a Hős, 
vagy a szörny eléri-e azt, amit szeretne. A dobáshoz 
nagyon egyszerű formát használunk, dobni kell két 
darab hatoldalú kockával (ezek után 2D6) és hozzá kell 
adni egy valamilyen értéket. Ha az összeg kisebb vagy 
egyenlő,  mint  az  adott  tulajdonság  értéke,  akkor  a  
művelet sikeres volt. Bizonyos esetekben a 
Kalandmester adhat egy kis módosítót a dobott 
értékhez az adott feladat nehézségéhez mérten legyen 
az könnyű, vagy nehéz. Például a karakter felmászik 

egy fára, ez viszonylag egyszerű 
feladat  1  vagy  2  pont  módosítót  
lehet  rá  adni,  míg  ez,  ha  sima  
falra történik, akkor -2 vagy még 
több. Ha a dobás értéke 2 (dupla 
1)  mindig  sikeres  lesz  a  
cselekedet. Ellenben ha az érték 
12 (dupla 6) mindig sikertelen a 
művelet függetlenül a 
célszámtól. 
 
Ezen felül mindegyik Hős 
rendelkezik több egyedi 
képzettséggel. Ezek értékeit 
hozzá kell adni az ÜGYESSÉG 
(némely esetben a MÁGIA) 
tulajdonsághoz, ha szükséges. 
Így a Hős, ha fára, vagy falra 
próbál mászni, akkor a Mászás 
képzettségét hozzá kell adni az 
ÜGYESSÉG értékéhez, mikor 
próbát tesz. Ha egy Hős karddal 
harcol egy csatában, akkor az 
ÜGYESSÉG pontjaihoz hozzá 
kell adni a Kardhasználat 
képzettséget. Az így kapott szám 
mutatja, milyen ügyesen forgatja 
a karakter a kardot. A 
Kalandmester mondja ki a végső 
döntést, hogy a Hős melyik 

képzettségét is használja az adott feladathoz, bár ez 
többnyire egyértelmű. 
 

A csata 
 
A Hősök gyakran harcolnak ocsmány lényekkel, és 
gonosz szörnyekkel, a csatát az alábbi szabályok szerint 
kell lebonyolítani: 
 
1.  A  játékos  dob  két  hatoldalú  dobókockával  (2D6)  és  
hozzáadja az eredményhez az ÜGYESSÉG és a 
megfelelő képzettség értékét. Ez lesz a Hős támadása. 
 
Példa: Harwood a zsoldos egy páncélos Orkkal harcol egy 
barlang szobájában. Harwood ÜGYESSÉG értéke 6 és a 
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Kardhasználat képzettsége 2. Harwood játékosa dob egy 3-ast, 
és egy 4-est, így a támadó értéke 15 (6+2+3+4) lesz. 
 
 
2. A Kalandmester dob két 6 oldalú kockával, és 
hozzáadja a szörny ÜGYESSÉG értékét. Ez lesz a szörny 
támadó értéke. 
 
Például: A páncélos Ork ÜGYESSÉGE 7 a Kalandmester dob 
egy 1-est, és egy 5-öst. Az Ork támadó értéke 13. 
 
3. Az a harcoló fél nyeri a fordulót, akinek a támadó 
értéke nagyobb. Az sebez a másikon. Ha a számok 
egyenlők, akkor kivédték egymás ütéseit. 
 
Például: Harwood-nak nagyobb a támadó értéke, mint a 
Páncélos Orké, így Ő nyeri a harci fordulót. 
 
4. A győztes a harci kör után dob egy 6 oldalú kockával, 
és ez után meg kell nézni a fegyver táblázatból az adott 
sebzést, vagy a szörny sebzési értékét. Az eredmény a 
táblázatban, az lesz a sebzés értéke, amit le kell vonni az 
ÉLETERŐ pontból. 
 
Például: Harwood játékosa dob egy kockával, aminek az értéke 
5. Kikeresi a Hős karakterlapjáról a fegyver résznél a sebzést. 
Ez 3 pontnyi, ÉLETERŐ pontveszteséget okozott karddal. 
 

 
 
5. A vesztes is dob egy 6 oldalú kockával, és megnézi a 
páncél táblázatát, ha a Hősről van szó.(és van páncélja) 
Illetve a szörnyeknek is van páncéljuk. Az adott értéket 
le kell vonni a sebzésből. Ez lesz a valódi ÉLETERŐ 
pont veszteség. 
 
Példa: A kalandmester dob egy kockával, az érték 4, megnézi a 
szörny leírását, és látja, hogy a dobás csak 1 pontnyi 
ÉLETERŐ pontot fogott fel. A kalandmester ezután 2 
ÉLETERŐ pontot von le a szörnytől. 
 

 
 
6. A következő harci kör jön. Ismételjétek meg a harcot! 
 
Ha bármelyik fél ÉLETERŐ pontja 0-ra csökken, akkor 
össze fog esni. A Hős öntudatlan állapotba kerül, a 
szörnyeket viszont halottnak kell tekinteni. 
 
A fenti folyamat érvényes lesz két ellenfél között. Ha 
több mint egy ellenséggel küzd a karakter, akkor ki kell 

jelölnie azt az ellenfelét, akit meg szeretne sebesíteni. A 
többi támadóval is le kell játszani a harci fordulókat, de 
őket már nem sebesítheti meg, csak kivédheti azok 
ütéseit, ha nagyobb a támadó értéke. Ellenben ők 
okozhatnak sérülést, ha az ő támadó erejük a nagyobb. 
 
Például: Harwood most egy Goblinnal, és egy Orkkal harcol. 
Harwood úgy dönt, hogy az Orkot támadja meg elsőre, a 
támadó  ereje  14,  az  Ork  támadó  ereje  9,  míg  a  Gobliné  15.  
Harwood megnyerte a harci kőrt az Orkkal szemben, és 
közben tovább küzd a Goblinnal. Vele szemben 11 lett a 
támadó értéke. A Goblin megsebesítette a Hőst. 
 
A Hős, hogy visszaállítsa az elvesztett ÉLETERŐ 
pontjait harc közben, a legegyszerűbb, ha megiszik egy 
mágikus gyógyitalt (ami visszaalítja az ÉLETERŐ 
pontokat a kezdeti értékre), vagy eszik, esetleg alszik. 
Az evés 2 ÉLETERŐ pontot ad vissza, egy Hősnek 
naponta minimum kétszer kell ennie. Az alvás viszont 4 
ÉLETERŐ pontot ad vissza. 
 
 
 

 
 
 
 
SZERENCSE 
 
Minden Hősnek van szerencse tulajdonsága. Az éréke 
elég nyilvánvalóan tükrözi, hogy mennyire szerencsés a 
karakter. A Hőst, ha felkéri, a Kalandmester dobnia kell 
Szerencse próbát, bár nem mindig szükséges szólnia. A 
Kalandmester kérhet szerencse próbát, egy csapda 
működésbe lépésekor, esetleg egy támadó varázslat 
becsapódásakor stb., ahogy a helyzet megkívánja. Ha a 
próba sikeres, akkor az esemény kihatása csökkeni fog, 
ha nem akkor a szokásos mértékben lép fel a hatás. A 
próba legyen sikeres, vagy sikertelen mindenképpen 
csökkentenie kell a Hősnek a Szerencse pontszámát, 1-
gyel. Ezt az új értéket kell használni a következő 
próbánál. A Hős visszakapja az elhasznált szerencse 
pontjait a kalandok végén. 
 
MÁGIA 
 
Némelyik Hős képes arra, hogy varázslatokat mondjon 
el, és ezzel különböző látványos hatásokat hozzon létre. 
Ezek a Hősök megtanultak varázslatokat, amiknek 
mindegyikének más és más a hatása. A MÁGIA 
tulajdonságuk mellett rendelkeznek még Mágia Ponttal, 
ebből képesek varázsolni. Ez a szám minden nap újra 
töltődik, bármennyit is használjon el belőle a karakter. 



A SZEREPJÁTÉK 11 

Minden varázslónak van egy listája a megtanult 
varázslatokról. Ezt megtalálod a karakterlapon, a 
varázslatok résznél, mellette a varázslatokért járó Mágia 
Pont veszteség. 
Amikor egy varázshasználó szeretne varázsolni, akkor 
azt a kőr elején be kell jelentenie. A játékos ez után dob 
két kockával, és megnézi, hogy az érték kisebb, vagy 
egyenlő-e a MÁGIA tulajdonságával. Ha igen, akkor a 
varázslat létrejött. Ha az összeg magasabb, akkor nem 
jött  létre  a  varázslat.  Mindkét  esetbe  le  kell  vonni  a  
varázslatért járó Mágia Pontot. Ebben az esetben is, ha a 
játékos 2-es dob, az azonnali siker, viszont a 12-es érték 
mindig kudarc. 
 
A varázsló, ha szeretne, és van, ideje felkészülhet a 
mágia elmondására. Minden egyes plusz körrel +2 extra 
pontot kap a MÁGIA tulajdonság dobásához. Ezzel is 
növelve a varázslat sikerét. 
 
Felszerelés 
 
Minden Hős más és más felszerelési tárgyakkal vág 
neki a kalandnak. Ezek pontosan fel vannak sorolva a 
karakterlapokon. A Hősök biztos, hogy találnak majd 
más tárgyakat, kincseket a kaland alatt, ezeket fel kell 
majd jegyezni a felszerelések közé. Minden Hős 10 
tárgyat tarthat magánál, a fegyvere, és a páncélján 
kívül. 
 

A Kalandmester 
 
A Kalandmester központi szerepet tölt be a játékban. Ő 
az ki végigolvassa a kalandot, leírja a helyszíneket, dob 
az ellenfelek nevében, megszemélyesít mindenkit. 
A Kalandmester először is olvassa végig a kalandot, és 
az alapvető szabályokat. 
A legfontosabb dolog, hogy a játék mindenkinek 
szórakoztató legyen, mind a játékosoknak, mind pedig 
a Kalandmesternek. Ez az első és legfontosabb 
szabály! 
 
 
Miután a Kalandmester elolvasta, és megértette a 
szabályokat, csak utána olvassa el a kalandot. 
Semmilyen körülmények között ne olvassa el játékos, 
mert ezzel elrontaná a játékot. 
 
Ezután a csapat minden tagja válasszon egy Hőst a már 
kidolgozott karakterek közül. Kell még dobókocka, és 
egy kis jókedv, és máris kezdődhet a kaland! 
 

 

A KÚT 
 
Ez a kaland egy fő kereskedelmi útvonal mellett játszódik. Az 
út Salamonist, és Kelyhesd városát köti össze. A gazdag 
kereskedők, és a nemesek mind-mind megálltak itt egy kútnál, 
és abba aranytallérokat dobtak. Azzal a nem titkolt céllal, 
hogy így kívánságuk meghallgatásra talál, és teljesül. Az 
arany, csak gyűlt a kút alján. Mikor a kút kiszáradt úgy 
döntöttetek, hogy szerencsét próbáltok, de álmotokban se 
gondoltátok volna, hogy ez ilyen nehéz lesz… 
 
A  fenti  sorok  lesznek  a  kaland  bevezetője.  A  Hősök  a  
rég jól bevált keressünk kincset, és legyünk híresek elv 
alapján indulnak neki a kalandnak. A kaland leírása 
tartalmazz a szobákat, és az azon belül található 
szörnyeket, tanácsokat, hogyan kell a felmerülő 
akadályokat megoldani. A Kalandmesternek nagyon 
figyelmesen el kell olvasnia ezt a fejezette. Minden 
helyszín  előtt  van  egy  dőltbetűs  rész.  Ezt  hangosan  is  
felolvashatod.  Ez  mag  a  hely  leírása.  A  többi,  csak  a  
Kalandmestere tartozik, és soha nem szabad hangosan 
játék közben felolvasni. Jó szórakozást! 
 
Ez a kaland 2-3 Hősnek íródott. Ha többen vagy 
kevesebben vannak, akkor a Kalandmester nyugodtan 
módosíthatja a szörnyek számát, ez is nyújthat némi 
segítséget, ha csak egy Hős játszik. 
 
Az egyik fontos tényező, ami a játék kezdetén felmerül, 
az a fény. Bizonyos helyeken van fényforrás, de sok 
területen a Hősöknek kell gondoskodniuk fényforrásról. 
Minden Hős rendelkezik lámpással, és a kovakővel, 
amivel képes meggyújtani a lámpást. Aki a lámpást 
tartja, annak egyik keze foglalt, meg kell határoznia, 
hogy mit fog a másikban, kardot, vagy pajzsot. Ha csak 
egy lámpa világít egy időben, akkor figyelembe kell 
venni azt, hogy a lámpa hordozója esetleg menekül-e, 
vagy elejti-e valami miatt, vagy megsérül a lámpa. 
Ekkor az egész környezetet körbeöleli majd a sötétség. 
A harc szempontjából nem ideális. Meg kell jegyezni 
még, hogy egy égő lámpa, egy sötét folyosó könnyen 
megmutatja hol is vannak a kalandozók. A játékosnak 
tisztában kell lennie, hogy melyik kezében fogja a 
lámpást. 
 
A Kalandmesternek a kaland alatt mindent a saját 
belátása szerint kell kezelnie, bár van egy pár szituáció, 
ami  külön  figyelmet  kíván.  Az  első az  mikor  a  Hősök  
úgy döntenek, hogy ÉLETERŐ pontjuk visszaállítása 
végett lepihennek éjszakára. Ha ez megtörténik, akkor 
zavard meg az álmuk pár nem erős szörnnyel (például 
Goblinokkal a 3-as szobából) egyszer, kétszer 
megpróbálják, ők majd értik a célzást a pihenéssel 
kapcsolatban! A második ilyen esemény, mikor a Hősök 
vissza akarnak menni a legközelebbi városba, pihenni, 
gyógyulni, új felszereléseket vásárolni. Nem kell őket 
elriasztani, de rá kell mutatni arra, hogy a legközelebbi 
város több napi járóföldre van. 
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Területek Leírásai 
 
A kutat minden gond nélkül megtaláltátok az út mellett, egy 
erős kötél lóg le az ismeretlen sötétségbe. A sok lábnyom, és a 
kitaposott ösvény arról árulkodik, hogy jó helyen jártok. Egy 
gyors elhatározás, és máris másztok lefele. 
 
 
1: Ahogy megérkeztek a kút aljához, a lábatok szilárd talajt ér. 
Ahogy a szemetek hozzászokott a félhomályhoz, látjátok, hogy 
egy alagút nyílik a kút alján, az északi falon. Ez a járat két 
méter magas, és a falakat ugyanolyan anyagból építették, 
mint a kút falát. Ezen kívül a talajon lábnyomok láthatóak. 
 
A  kút  alján  csak  két  Hős  fér  el  kényelmesen,  minden  
további karakter megérkezése után egyre 
kényelmetlenebb lesz a helyzet. A kút alján igen 
gyengék a fényviszonyok, előfordulhat, hogy lámpára 
lesz szükség. A kút alján nincsen semmi érdekes. 
 
 
 

 
 
 
 
2: Ahogyan haladtok az alagútban óvatosan előre, egyszer 
csak belebotlotok egy fából készült ajtóba. Ez zárja el az utat. 
Az ajtó nagyon szilárdnak tűnik, és felmerül az a kérdés, 
hogy mi is lehet mögötte? 
 
A nagy fa ajtó egy faragott kő tokban található, de nem 
úgy tűnik, mintha zárva lenne. Van egy nagy fémkarika 
az  ajtón,  ezzel  lehet  kinyitni.  Ha  valamelyik  Hős  úgy  
gondolja, hogy hallgatódzni szeretne az ajtón, akkor 
doni kell titokban a Kalandmesternek ÜGYESSÉG 
próbát, amihez hozzá kell adni a Megfigyelés 
képzettséget. Ha a próba sikeres, akkor a Hős hangokat 
hall az ajtó túloldaláról, bár nem képes megérteni a 
beszélgetésből minden szót. Ne mond el a Hősnek, 
hogy a dobása sikeres volt-e, vagy sem 
 
3: Ahogy kinyitjátok az ajtót, egy szobát láttok, ami 
fáklyákkal van megvilágítva, amik körbe tartókban láthatóak a 
falon. Három másik ajtót láttok, ami ebből a szobából nyílik. 
Egy északi irányba, egy keletre, és pedig egy nyugatra. 
Akiknek viszont igazán felkeltitek az érdeklődését, az négy 
ronda szemölcsös kis lény. A bőrük szürke. Éppen kockáznak 
az egyetlen bútordarabon, ami egy asztal, mikor beléptek a 

helyiségbe. Egy pillanatig meredten bámulnak, majd felkapják 
rozsdás kardjaikat, és rikácsoló kiáltások közepette rátok 
támadnak. 
 
 

 
 
 
A négy Goblin azonnal ráveti magát a Hősökre, ahogy 
belépnek a szobába. Vadul, és kegyetlenül harcolnak. A 
Goblinok statisztikája. 
 

 
 
Ha a Goblinokat mind legyőzték, a szobát átkutathatják 
a karakterek. Találhatnak 6 ezüsttallért, az asztal mellett 
a  földön  egy  pár  csont  dobókocka.  A  fegyverek  és  a  
páncélok, amik a Goblinoknál voltak nagyon rossz 
állapotban vannak, és javíthatatlanok. 
 
4: Ebből a szobából három kijárat nyílik, északra, keletre, és 
délre. A szoba nem tartalmaz semmiféle berendezési tárgyat. 
Viszont a padló igen furcsa. Fekete és fehér kockákból áll 
össze. A fehér lapok fényt bocsátanak ki magukból, olyan 
mintha izzana. 
 
A Hősök bizonyosan gyanakodni fognak a szobával 
kapcsolatban,  hogy  ez  egy  csapda.  Tulajdonképpen  a  
járólapok semmit sem rejtenek. A fehér ragyogás az 
anyag természetéből fakad, és nem okoz semmiféle 
hatást. 
 

 
 
 
5: Az ajtó erősen nyikorog, mikor kinyitják, ebből gyanítható, 
hogy nem gyakran használják ezt a szobát. Ahogy 
körbenéztek látjátok, hogy ez egy kripta. Mindenfelé kőpolcok, 
körbe a falakon, amiken oszló hullák, és csontvázak fekszenek. 
A szoba közepén nagy kupacban fekszenek az oszló holttestek. 
Minden úgy tűnik, hogy mozdulatlan, de csak addig, míg a 
karakterek meg nem bolygatják a testeket. 

Goblinok 
 
ÜGYESSÉG 5 
ÉLETERŐ 5 
 
Fegyver Rozsdás Kard 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 1 2 2 3 3 3 
 
Páncél: Bőrpáncél (Könnyű szörny páncél) 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Védelem 0 0 0 0 1 1 
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A három holtest a földön, egymáson valójában Zombik, 
akiket egy gonosz Nekromanta készített egy alap 
varázslattal. A Nekromanta egy nap úgy döntött, hogy 
elutazik, az egyik közeli faluba, ahonnan még nem tért 
vissza. A Zombiknak megparancsolta, hogy minden 
behatolót támadjanak meg, aki a szobába lép. A 
zombiknak nincsen intelligenciájuk, se akaratuk, 
megtámadnak mindenkit, addig, míg le nem győzik 
őket. 
 

 
 
 
Miután a Zombikat megölték, át lehet vizsgálni a 
szobát, bár semmi értékeset nem lehet találni itt, csak 
régi csontokat. Ezen kívül a helyiségben terjengő 
rothadt hullaszag, amit a Zombik árasztanak, nem teszi 
egy kellemes helyé a szobát. 
 
 

 
 
6: Ahogy kinyitjázok az ajtót, láthatjátok, hogy a kőpadlót 
laza törmelék fedi. A szoba túlsó felében egy keskeny könyves 
polc  található,  ez  is  kőből  van.  A  polc  közepén  egy  
megerősített vaspántos láda látható. 
 
Van egy rejtett csapda közvetlenül a bejárat előtt. Aki 
belép, az azonnal beleesik a veremcsapdába. Az a Hős, 
aki elsőnek lép be az ajtón dobnia kell SZERENCSE 
próbát. Ha sikerült a próba, akkor a karakter igaz 
beleesett a gödörbe, de sikerül megkapaszkodnia a 
szélében. Sikertelenség esetén a karakter belezuhan a 
gödörbe, és sérül 1D6 ÉLETERŐ pontot. 
 
A Láda maga le van zárva. A kulcs, amivel ki lehet 
nyitni, nincs a helyiségbe. (a 14-es szobába található), 
vagy valamelyik Hős úgy dönt, hogy kinyitja. Ekkor 
sikeres ÜGYESSÉG próbát kell dobni Zárnyitás 
szakértelemmel. De csak akkor, ha rendelkezik álkulcs 
készlettel. A láda tartalmaz 112 aranytallért, egy 
ékszeres bőrkesztyűt (ami 30 aranytallérba kerül), ezen 
kívül egy ezüst gyűrűt, ami igen ütött kopott. A gyűrű a 
viselőjének ad +2 extra ÉLETERŐ pontot, de csak addig, 
míg  az  hordja  a  gyűrűt.  Mikor  leveszi,  elveszít  2  
ÉLETERŐ pontot. 
 
Van egy titkos ajtó a nyugati falon ebből a teremből. Ha 
bármelyik Hős keresni szeretne titkos ajtót, akkor a 

Kalandmesternek titokban kell dobnia ÜGYESSÉG 
próbát Felismerés szakértelem próbát. A sikeres próba 
csak azt jelenti, hogy a karakter megtalálta a titkos ajtót, 
de további vizsgálódás szükséges, hogy a nyitó 
mechanizmust is meglelje. 
 

 
 
7: Ez a folyosó úgy 10 méter hosszú. A végét törmelék halom 
zárja el. A földön minden fele csákányok, kalapácsok, 
hevernek. Figyelmetek viszont az egyik sarok fele irányul egy 
halk kopogó zajra figyeltek fel. A legtávolabbi sarokban, az 
egyik csáklya magától igen erőtlenül próbálja tovább bontani 
az alagutat. 
 
Az eszközök mindegyike eredetileg el volt varázsolva, 
azért, hogy alagutat ássanak, viszont a varázslat idővel 
megfakult, elvesztette erejét. A törött, vagy szanaszét 
hagyott szerszámok ezt bizonyítják. Az egyetlen 
megmaradt csákány is ereje végén jár. Ha hozzáérnek, 
akkor támadni fog, azt is lassan, erőtlenül. Mikor 
elhagyják a karakterek a járatot, a csákány visszalebeg a 
falhoz, és folytatja munkáját ugyan úgy, ahogy 
abbahagyta. 
 

 
 
8: Ez a szoba igen poros, és keresztbe kasul mindenfele kötelek 
lógnak. Van egy ajtó északon, nyugaton, és délen. A 
helyiségben nincsen semmiféle bútorzat, vagy bármiféle 
tárgy, ellenben átható, és erős dohszag terjeng. 
 
Bár a szoba üresnek tűnik, valójában 3 óriás pók 
lakhelye ez. Ők a földtől 3 méter magasan a plafonon 
lógva várják áldozatukat. A Kalandmesternek titokban 
dobnia kell minden karakter nevében, aki belép a 
helyiségbe ÜGYESSÉG próbát Felismerés képzettséggel. 
Ha sikeres, akkor észreveszi a lesben álló pókokat. A 
pókok mikor támadnak, akkor lassan leereszkednek 
egy-egy pókfonálon, és úgy támadnak. 
 
 

 
 

Zombik 
 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver Bunkósbot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 1 2 2 2 3 3 
 
Páncél: Nincsen 

Óriás Pók 
 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 8 
 
Fegyver Csípés 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 
 
Páncél: Nincsen 
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Ha a pók megsebesít valakit, akkor a csípésével mérget 
juttat annak a szervezetébe, ez 1-3 ÉLETERŐ pont 
veszteséget okoz. (dobj egy kockával, ha az érték 1 vagy 
2, akkor 1 a sebzés, ha 3 vagy 4, akkor 2 a sebzés, és így 
tovább) 
 
A pókok hálójában fellógatva lehet találni két kiszáradt 
holttestet, ezek a korábbi kalandozók voltak. Ha 
átkutatják őket, akkor lehet náluk találni, egy kardod, 2 
tőrt, és 16 ezüsttallért. 
 

 
 
9: Ahogy az ajtót kinyitjátok, egy meglepően jól világított 
helyiségben találjátok magatokat, a többi komor szobához 
képest, amikkel eddig találkoztatok itt a labirintusba. Egy 
kijáratot láttok a szemközti falon, de ahogy körbenéztek láttok 
még két nagy asztalt, amit székek vesznek körbe, és egy nagy 
pultot. A pult mögött rengeteg edény, tányér található, 
valamint egy nagy tábla. A pultban két törpe áll. Ahogy 
beléptek az egyik rátok mosolyog, és a következőt mondja: 
„Üdvözöllek benneteket Pooki falatozójában!” 
 
A két Törpe név szerint Pokki, és Glantie már jó pár éve 
itt  élnek,  és  vezetik  ezt  az  étkezdét  a  labirintusban.  
Azóta élnek itt, mióta kénytelenek voltak elmenekülni 
Ragyás Shagradd elől, aki megölte fivérüket Hungie-t, 
és most rájuk vadászik. A szakácsok rettentően 
szeretnek itt, és élvezik a kiszolgálást. A Hősök, ha 
gondolják, leülhetnek, és rendelhetnek valamit az 
étlapról. 
 
A Táblán lévő feliratok: 
 

 
 
A Vittles kedvence (hússal töltött tésztagolyók), a ragu 
(hús,  és  zöldségleves).  Minden  egyes  adag  visszaad  2  
ÉLETRŐ pontot. Minden Hős egy étkezéskor 
maximálisan 4 ÉLETERŐ pontot kaphat vissza. A 
Gloister 1 folyós és büdös sajt, az íze igen rossz, de 
visszaad 1-6 SZERENCSE pontot. Az íze annyira 
borzalmas, hogy a küzdenie kell a karakternek, hogy 
megegye az egész adagot, mert csak akkor kapja meg a 
SZERENCSE pontokat. Ebből az ételből, csak két adagja 
van a Pookie-nak. .A pontszám nem emelkedhet a 
kezdeti érték fölé. Ha Valamelyik Hős megpróbálkozik 
az Ork Sörrel, akkor dobnia kell a következő 
táblázatból, és meg kell nézni a hatást, mert az ital igen 
erős. 
 

1-2 Az italtól sokkal boldogabb leszel, és 
könnyelműbe. 

3-4 Az ivástól teljesen megszédül a karakter, 
mindenkit szid, és elveszti a koordinációs 
képességét. Veszít 2 ÜGYESSÉG pontot 30 
percig. 

5 Dühöngeni kezd a karakter, és megtámadja a 
hozzá legközelebb esőt. 

6  Dühöngeni  kezd,  mint  az  5-ös  pontban,  3  
harci kör után elájul 10 percre, utána 
felébred, és a 3-4 pontban szereplő hatás 
érvényesül rajta. 

 
Van  egy  titkos  ajtó  a  keleti  falon,  ez  a  folyosó  a  6  
szobába vezet. Ugyanúgy lehet megtalálni, mint ahogy 
a 6. szoba leírásánál volt olvasható. 
 
Ha bármely Hős úgy dönt (vagy részeg) megtámadja a 
törpéket, akkor azok védekezni fognak, és visszaütnek. 
Az adataik: 

 
 
Ha a Törpék a harcban elesnek, akkor egy dobozt 
találhatnak a karakterek a pult alatt, ebben 14 
aranytallér, és 9 ezüsttallér található, a kétnapi 
bevételük. 
 

 
10: Ahogyan haladtok a folyós lefele, egyre erősödő folyóvíz 
hangot hallotok. Néhány méter után a folyosó kiszélesedik, és 
kis partszakaszhoz értek! A part főleg hordalékövekből, és friss 
homokból áll. A folyó igen erős sodrású, és úgy három-négy 
méter szélesnek tűnik. Egy hasonló kis partszakasz látható a 
túloldalt. A félhomályban ki lehet venni egy alagútnyílást, 
ami tovább vezet a folyó túloldalán. 
 
A folyóban nem él semmiféle szörnyeteg, de más 
veszélyt rejt magában. A víz mélysége 1,5 méter, ami 
egy átlagos embernek, és elfnek mellmagasságig ér. 
Ellenben egy Törpét ez már ellep! A folyó igen erős 
sodrású, bárki, aki át szeretne úszni, azt igen nehezen 
fogja tudni megtenni (Úszás képzettségpróba 1-3 
büntetéssel). Hagyd, hogy a Hősök maguk dolgozzanak 
ki biztonságos átkelést. Az a kalandozó, akit elsodor az 
ár, az soha többet nem fog előkerülni. 

Gloister kenyéren 3AT 
 
Vittles kedvence 3AT 
 
Ragu Pookie módrta 3AT 
 
Ork Sör 2AT 

Törpék 
 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver Balta 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 2 2 2 3 3 3 
 
Páncél Bőrpáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 0 0 0 0 1 1 
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11: Ez a folyó a félhomályba vezet, a végén pedig láttok… 
 
A fenti szöveget szándékosan nem fejeztük be. Ennek a 
folyosónak a végén lehet akár egy szoba, vagy több 
szoba, esetleg egy lépcső, ami lefele vezet, vagy valami 
más, amit gondolsz.  Esetleg úgy gondolod ez a kaland 
így is elég hosszú, akkor használd az alábbi leírást. 
 

 
 
11: Ez a folyosó, igen gyéren világított, és egy kör alakú 
szobában végződik. Ahogy benyittok az ajtón egy fáklyákkal 
megvilágítatott dolgozószobába értek. Egy síron túli hang így 
szól hozzátok: „Ahh, friss hullák, tökéletesek!” 
 
Ebben  a  szobában  él  és  dolgozik  egy  Nekromanta.  Ő 
keltette életre az 5-ös szobában lévő Zombikat. 
Visszatért az útjáról, és folytatja az elkezdett 
kísérletezéseit. A játékosok éppen kapóra jönnek 
számára, mert új zombikat szeretne készíteni. 
 
A Nekromantának több varázslat is van a tarsolyában, 
amiket  később  be  is  mutatunk,  ezen  kívül  mindig  tart  
maga mellett két Zombit. (ezek adatait megtalálod az 5-
ös szoba leírásánál). A Nekromanta mindent megtesz, 
hogy elpusztítsa a Hősöket. Ha rosszul áll a szénája 
vesztésre áll, meglapul egy sarokban, és könyörögni fog 
az életéért. Hogy a karakterek mennyire foglalkoznak 
ezzel,  az  már  csak  az  Ő dolguk.  Azt  viszont  le  kell  
szögezni, hogy a varázsló veleéig gonosz, és mindent 
meg fog tenni, annak érdekében, hogy megszökjön, 
vagy  megölje  a  Hősöket.  Csak  a  pillanatra  vár,  és  
azonnal támadásba lendül, vagy kereket old. 
 
 

 
 
 
A Nekromanta több varázslatot is ismer. Ezeket Mágia 
Pontért tudja elmondani. Minden egyes varázslat 
mellett zárójelben fel van tüntetve, hogy mennyit kell 
levonni a Mágia Pontból. A Kalandmester próbálja meg 
a legerősebb Hőst megcélozni az első varázslatokkal. 
Addig a két Zombi a többieket foglalja le. 

Sötétség (1) 
Amikor ezt a varázslatot elmondják, akkor 5 méteres 
sugarú körben abszolút sötét jön létre. A területen a 
sötétség  nem  mozog.  Képes  kioltani  minden  
természetes fényt, még a sötétben látást sem 
használható. A sötétség varázslatot egy könnyű 
ellenvarázslattal semlegesíteni lehet. Egyébként 3 percig 
tart. 
 
Gyengítés (1) 
Ennek a varázslatnak, a célpontjának maximum 5 méter 
távolságba kell lennie. A hatás, csak akkor jön létre, ha 
elbukja az áldozat a SZERENCSE próbát. Ekkor veszít 1 
ÜGYESSÉG pontot, és minden sebzés dobásból le kell 
vonnia egyet. A hatás 5 percig tart. 
 
Altatás (2) 
A varázslat egy személyre hat azonnal, az alany 5 
percig fog majd aludni. Az áldozatra csak akkor alszik 
el, ha nem dobja meg SZERENCSE próbát. Az alvás 
normális. Hangos zajok, sérülés, remegés mind-mind 
felébreszti. 
 
Élőholt teremtés (6) 
Ez a nekromanták egyik kedvenc varázslata, amivel 
képesek  a  halott  testeket  újra  éleszteni,  és  arra  
kényszeríteni őket, hogy a szolgájuk legyen, teljesítve 
minden parancsukat. A varázslat végrehajtásához egy 
órára van szükség, ezen kívül egy holtestre, vagy 
csontvázra. Ha a hulla hiányos, akkor a hiányzó 
testrésze nélkül fog életre kelni. 
 
A terem maga hatszög alakú, és berendezés tárgyként 
tartalmaz egy ágyat (fekete ágyneművel természetesen). 
Egy dolgozóasztalt tele rengeteg felismerhetetlen 
végtagokkal, fiolákkal, kémcsövekkel, amikben 
ismeretlen eredetű folyadékok vannak. Található, még 
egy láda is a szobában. Ez be van zárva. A kulcsa a 
Nekromantánál van. Ha kinyitják, találnak benne 150 
aranytallér, 4 rubin (darabja 25 aranytallér) és egy 
Nekromanta Varázsló Könyv. 

 
12: Ahogy kinyitjátok az ajtót, egy kör alakú helyiséget 
vesztek észre. Az átmérője közel 5 méter. A szobának nincsen 
alja, csak egy rámpa nyúlik be a szobába az ajtótól kb. 1-2 
méterre. Egy másik ajtó található a szobán, az előtt is egy 
rámpa van. Ugyanolyan hosszú, mint a másik. A verem alját 
nem lehet látni, csak a sötétséget. Az egyetlen továbbjutási 
lehetőség a másik ajtó. 
 
A rámpa mérete 1,5 méter, de még így is elég nehéz 
átugrani a másikra. Bármelyik Hős, ha próbálkozik, 
ÜGYESSÉG próbát kell dobnia (Ugrás szakértelemmel, 
természetesen, ha rendelkezik ilyennel), ha sikeres a 
dobás, akkor minden gond nélkül átugrott, ha nem, 
akkor belezuhant a verembe… a kalandozó társak 
bizonyosan segíteni fognak a bajba jutott társukon, aki 
most a rámpa végén lóg. Miután felhúzták 2 perc múlva 
újra próbálkozhat. Ezt addig ismételjétek, míg 
mindenki át nem jut a szobán.  

Necromanta 
 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 14 
MÁGIA 10 
 
MÁGIA PONT 14 
 
Fegyver Vívóbot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 1 2 3 3 3 3 
 
Páncél Nincs 
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13:  Ez a szoba négyszög alakú, található egy ajtó északon, 
egy a nyugati falon, és egy a keletin. Csakis egy berendezés 
tárgy van a szobában, az, mégpedig a déli falra tolva. Ez egy 
asztal, amin egy fa gyertyatartóban ég egy gyertya, mellette 
egy arany kehely, és egy bőrkötéses könyv. 
 
A gyertyát, ha sokáig figyelik, észre lehet venni, hogy 
nem fogy. Ez egy mágikus gyertya, ami soha nem ég le. 
Ha azonban kiveszik a gyertyát a gyertyatartóból, akkor 
fogyásnak indul. Ha eloltják, akkor úgy viselkedik, mint 
a sima gyertya, elalszik. A tartó a mágikus, a gyertya, 
csak egy gyertya. A kehelyben egy mélyvörös 
folyadékot lehet látni, ha beleszagolnak, észrevehetik, 
hogy ez csak vörösbor. Mindenkire másképpen hat, aki 
iszik belőle. 4 főre való italt tartalmaz a kehely. Aki 
iszik, annak dobnia kell egy kockával, és az alábbi 
táblázatból nézze meg a hatást. 
 

1 Ad 2 ÉLETERŐ pontot 
2 Vesztesz 2 ÉLETERŐ pontot 
3 Visszaállítja a kezdeti értékre az 

ÉLETERŐ pontokat 
4 Vesztesz 1 ÜGYESSÉG pontot 
5 Ad 3 SZERENCSE pontot 
6 Vesztesz 2 SZERENCSE pontot 

 
Egy karakter annyiszor iszik, ahányszor szeretne. 
A könyv vastag, és pergamen lapokat tartalmaz, ha 
kinyitják, akkor igen kusza betűket láthatnak benne. A 
nyelvet nem lehet beazonosítani. Ha bármely karakter 
megpróbálja elolvasni a szöveget, dobnia kell 
SZERENCSE próbát. Ha ez nem sikerül, akkor elkezdi 
hangosan felolvasni valami ismeretlen nyelven a 
szöveget. Ha a társai nem állítják le, akkor egy perc 
múlva befejezi az olvasást, és ezzel létrehoz egy 
tűzgolyót a helyiségben. A Tűzgolyó felrobban, és aki a 
szobában tartózkodik, sérül 1D6 ÉLETERŐ pontot! 
 

 
 
14: Ahogy kinyitjátok az ajtót, megcsap benneteket a rothadás 
bűze, igen erős a szag. Ez egy természetes barlang, a 
szemközti falon három ajtót lehet látni egymás mellett. A 
padlót egy szőrmékből összedobált fekhelyet láttok. Az 
egyetlen bútordarab egy farönk a barlang közepén, ezen a 
legrondább teremtmény ücsörög, és éppen egy csontot rág. Ez 
a lény egy OGRE, humanoid felépítésű, erős testalkatú, 
három méter magas, az arcát csomók, és bibircsókok torzítják 
el. Koszos szőrmepáncélt visel. Ahogy meglát benneteket, 
eldobja a kezében lévő csontot, és felemeli a földre fektetett 
bunkósbotját, majd lassan elindul felétek… 
 
Ebben a szobában egy Ogre lakik, ő itt a börtönőr. Itt él 
eszik, alszik, és minden más dolgát is itt végzi. Ez által a 
helyiségben iszonyatosan büdös van, és maga a 
teremtmény is igen orrfacsaró bűzt áraszt. Az Ogre a 
káosz teremtménye, őrült, és kiszámíthatatlan.  
 
 
 

 
 
Ha sikerült legyőzniük a Hősöknek az Ogre-t, akkor a 
zsíros koszos büdös szőrmepáncélja között találhatnak 
egy kulcscsomót,  amin négy kulcs van (az egyik a 6-os 
szobában található ládikát nyitja, a másik a 15-ös szoba 
ajtaját, a maradék kettőt nem lehet beazonosítani). A 
kulcsokon kívül van még a szörnynél egy kis bőr tasak, 
ami 17 ezüsttallért rejt, és egy kis vörös gyöngyszemet, 
ennek értéke 5 aranytallér. 
 
 

 
 
 
15: Ez az ajtó zárva van. 
Ahogy kinyitjátok az ajtót, borzalmas jelenet tárul a szemetek 
elé. Kések, tüskék, állványok, és mindenféle egyéb, 
kínzóeszközök találhatóak itt, amikkel mindenféle szenvedést 
lehet okozni. A padló vastagon áll a szemét. Mindenféle 
azonosíthatatlan maradványok, hevernek szanaszét, a kézi 
eszközök szétdobálva. Amihez hozzáértek, az ragad a kosztól. 
A szemközti falon egy ajtó láttok még. 
 
Ez a szoba egy kínzókamra volt (az is), bár 
meglehetősen kezdetleges. Maga a szoba hangulata 
igen nyomasztó, kelts olyan hangulatot, hogy a Hősök 
ne akarjanak itt maradni sokáig, csak addig, míg 
nagyon muszáj. A szobában semmi érdekeset nem lehet 
találni. 
 
 

 
 
 
16: Ahogy kinyitjátok ezt a nehéz ajtót, hangos kiabálást lehet 
hallani. Ahogy bevilágítotok a sötétbe, egy koszos helyiséget 
láttok. Ahogy nyílik tovább az ajtót egy rongyokba öltözött 
embert pillantotok meg. Arcán őrült tekintet ül, testén 
mindenféle kínzások nyomai láthatóak. Ahogy teljesen 
kinyitjátok az ajtót, az alak sikítva, rátámad az első Hősre. 
 

Ogre 
 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 10 
Támadás 2 
 
Fegyver Bunkósbot 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 2 2 2 3 3 4 
 
Páncél Szőrmepáncél 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 0 0 0 1 1 1 
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Ez az elmebeteg férfi valaha egy kalandozó volt, akit 
elfogtak és börtönbe vetettek, néhány évvel ezelőtt. Úgy 
tartotta, mint egy háziállatot az Ogre, és alkalmanként 
jól megkínozta. Szegény rab véglegesen beleőrült ebbe 
az életbe, amikor meglátja a Hősöket, azt hisz, hogy 
Orkok, és Goblinok, ezért támad rájuk. Nem lehet 
érvekkel szép szóval meggyőzni, vagy nyugtatni. 
 
Semmi érdemlegeset sincs a szobában, ha a Hősök 
mégis keresgélnek, akkor a mocskos padlón kívül nem 
találnak mást. 
 
 

 
 
17: Ez az ajtó nyitva van. Ahogy benyittok, olyan mintha a 
padló megmozdulna, mindenfelé patkányok rohangálnak, a 
mocsokból lakmároznak, ami a padlót fedi. Csontok, rongyok, 
szalmazsák, és egyéb rohadó dolgok fedik a földet, a falon 
mindenfele kis lyukak láthatóak. Ez a patkányok járatai, ide 
menekülnek vissza. Egyébként ez egy üres cella. 
 
Eltekintve a fertőző patkányoktól, ez a szoba nem 
tartalmaz semmi érdekeset. Ha a Hősök keresni 
szeretnének titkos ajtót, akkor keressenek. Az 
eredménytől függetlenül nyugodtan dobj titokban, és 
közöld az eredményt, hogy nem találtak semmit. 
 
 

 
 
 
18: Az ajtót kinyitva, egy lesoványodott torz alakot láttok 
meg a szemközti falhoz láncolva. A lábai előtt lévő szalma 
sűrű, és büdös. Ahogy az ajtó kinyílik, és hozzászoktok, a gyér 
fényhez látjátok, hogy az alak felemeli a fejét, és rátok néz. 
„Grssss” sziszeg egyet az alak, és lassan felegyenesedik. 
 
Az alak a falhoz láncolva, úgy tűnik, mintha egy 
lesoványodott ember lenne, aki a falhoz láncolva élne. 
Bármely Hős, aki megközelíti, jó nagy meglepetésben 
részesül. Az alak valójában egy Ghoul, és a láncok csak 
álcából vannak rátéve, nincsen kikötve a falhoz. A 
Ghoul valójában egy élőholt, aki az élők húsával 

táplálkozik. A Ghoul a hozzá eső legközelebbi 
karakterre fog támadni, megpróbálja megölni, és 
megenni. 
 

 
 

További lépések 
 
Azokat a Hősöket, akik túlélik a kalandot, meg kell 
jutalmazni őket bátorságukért, és ÜGYESSÉGÜKÉRT! 
Ez a gyors kaland nem foglalkozik a karakterek 
fejlesztésével, vagy egyéb tárgyak árlistájával, amiket 
később vehetnek maguknak a nehezen szerzett 
zsákmányból. De ha tetszett a karakter, akkor a későbbi 
játékok folyamán nyugodtan lehet fejleszteni őket, hogy 
gyorsabb és erősebb legyen a Hős! 
 
 
 
 

 
  

Rab 
 
ÜGYESSÉG 7 
ÉLETERŐ 6 
 
Fegyver Ököl 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 1 1 1 1 1 2 
 
Páncél Nincs 

Ghoul 
 
ÜGYESSÉG 8 
ÉLETERŐ 7 
Támadás 2 
 
Fegyver Karmok 
Dobás 1 2 3 4 5 6 
Sebzés 2 2 3 3 3 3 
 
Páncél Nincsen 
 
Speciális tulajdonság: Minden Hős akit 
megsebez a Ghoul, dobnia kell SZERENCSE 
próbát. Sikertelenség esetén 1D6 harci körre 
megbénul, és nem bír cselekedni! 
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Fény 
Mágia Pont Költség:1 
 
Ezt a varázslatot, egy tárgyra kell 
rámondani, például egy másik Hős 
kardjára, vagy pajzsára. Ez a varázslat egy 
mágikus területet hoz létre a tárgyon (kb. 
akkorát,  mint  egy  emberi  ököl),  ez  
folyamatosan világít, olyan intenzitással, 
mint egy fáklya. 
A  fény  varázslat  15  percig  tart,  de  
bármikor megszüntetheti a varázsló. A 
fény véget vet a mágikus sötétségnek, de 
ahogy ez megtörténik ki is alszik. 
 

Acél kéz 
Mágia Pont Költség:1 
 
Ez egy nagyon egyszerű varázslat, amit 
elmondhat a varázsló saját magára, és 
másra is. A hatása, hogy 1 ponttal 
megnöveli az ÜGYESSÉG tulajdonságot. 
 
Az ÜGYESSÉG növelés minden egyes 
olyan próbára vonatkozik, mikor azt kell 
használni. A hatás 3 percig tart. Egyszerre 
csak egy varázslat lehet aktív egy 
célponton. 
 
 

Légzés 
Mágia Pont Költség:2 
 
Amikor a varázslat létrejön, lehetővé teszi, 
hogy a varázsló, vagy egy másik személy, 
akihez hozzáér 15 percen keresztül képes 
lélegezni, függetlenül a környezet 
állagától, vagy a levegő teljes hiányától. 
Ezáltal akin rajta van a varázslat képes 
lélegezni a víz alatt, sűrű füsttel teli 
helyiségben, vagy akár légüres térben is. 
 
Normál környezetben is képes levegőt venni, az 
kin rajta van a varázslat. 

Energia Lövedék 
Mágia Pont Költség:2 
 
Ez a varázslat nagyon hasonlít a Tűz 
Lövedék varázslathoz. A különbség, csak 
annyi, hogy elektromos energiát hoz létre, 
ami 1-6 pontnyi sebzést okoz a célponton. 
A páncélzat nem befolyásolja a sérülést. 
 
A lövedék annyira gyors, hogy nem lehet 
elkerülni, vagy kitérni előle, csakis a 
Mágiasemlegesítés és a Fal varázs képes 
kivédeni. 
 
 

Láthatatlanság 
Mágia Pont Költség:4 
 
Ez a praktikus varázslat képes láthatatlanná 
tenni a varázslót, vagy egy másik személyt, 
valamint az összes felszerelési tárgyát, 
ruháját és egyéb eszközeit, ami nála van. 
Ezzel a varázslattal nem lehet csendben 
járni, és az ajtókat is ki kell nyitni. 
 
A  hatása  3  perc,  vagy  míg  meg  nem  
sebesítik valamivel, esetleg eltalálja egy 
varázslat. 
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1 FEJEZET – A HŐS LÉTREHOZÁSA 
 

hhoz, hogy játszani tudj a Kaland Játék 
Kockázat Szerepjáték kalandjaiban, 
készítened kell egy Hőst. Ezzel a karakterrel 

fogsz majd játszani, őt fogod majd megszemélyesíteni a 
játék alatt. Fontos, hogy olyan karakter hozz létre, aki 
beleillik az adott történetbe, ekkor lesz jó a játék. Ha 
esetleg egy Matrózt szeretnél alakítani, aki a fagyos 
Északon született, nem ideális választás egy olyan 
kalandban ami Khul sivatagos vidékén játszódik. 
Hasonlóképpen nem jó, ha minden játékos például 
varázslót alakít, akik jó illuzionisták. Ők nem igazán 
képesek átverekedni magukat egy csapdákkal teli 
labirintusban, bizonyosan gyorsan meghalnának. Mikor 
létrehozol egy Hőst érdemes kikérni a Kalandmester 
véleményét,  és  a  többi  játékos  megvitatni,  mit  is  
szeretnél. 
 
A bevezető részben a könyv elején található egy pár 
archetípus, hogy a játékosok, és a Kalandmester minél 
előbb el tudják kezdeni a kalandot. Azonban, ha már 
végigjátszottátok, a játékosok bizonyosan szeretnének 
maguk létrehozni a saját elképzeléseik alapján Hősöket. 
Tapasztalt szerepjátékosok bizonyosan kihagyják a 
bevezető részt, és azonnal ehhez a fejezethez ugranak. 
 
Egy Hőst létrehozni nagyon egyszerű feladat, de 
érdemes első lépésként ezt a fejezetet végigolvasni, 
hogy tisztában legyél minden lehetőséggel. Ezen kívül a 
játékrendszert, részt is ajánlott végigolvasni, csak hogy 
tisztában  legyél  a  játék  mechanikájával,  és  megérts  a  
módosításokat, és a Kalandmester döntéseit. 
Tapasztalatlan játékosoknak azt ajánljuk, hogy 
válasszon egyet a már kész karakterekből az előző 
fejezetből, és játsszon azzal, vagy az alapján készítse el 
saját Hősét. 

 
Ha  egy  új  Hőst  a  semmiből  létrehozunk,  akkor  
általában  kell  egy  jó  ötlet,  és  egy  elképzelés.  Így  a  
Tulajdonságok, a Képzettségek, és a Képességek 
kiegészítik  majd  egymást,  és  létrejön  egy  jól  játszható  
karakter. Az elképzelést bárhonnan lehet venni, pl. egy 
Kaland Játék Kockázat könyvekből, fantasy 
irodalomból, filmből, képregényből stb. A bemutatott 
példakarakterek az előző fejezetből elég egyértelműek 
voltak, de lehet bármi más az elképzelés: 
 
Egy Salamonisi Lovaga 
Egy Feketehomoki Kalóz 
Egy Hachiman Szamuráj 
Egy Strongarm Zsoldos 
Egy Útonálló 
Egy diák a Yore Erdei Varázsló iskolából 

 
Az alap elképzelés már magában hordozza a 
háttértörténet kis részleteit, és a Hős céljait. Ezek 
segíthetnek a további kialakításban. 
 
Miután az elképzelés alapján döntés született a Hősről, 
következik a többi részlet kidolgozása. Amire 
szükséged van, az mind megtalálod ebben a fejezetben, 
hogy a karakter teljes az alap ötlet szerint legyen 
kidolgozva. 
 

 
 

TULAJDONSÁGOK 
 
Az első lépés, hogy meghatározd a karakter alap 
Tulajdonságait. Ezek a következőek: 
 

ÜGYESSÉG 
 
Ez a tulajdonság mutatja meg, hogy a Hős hogyan 
képes dolgokat végrehajtani. Magában foglalja az erőt, a 
mozgékonyságot, a harci erőt, a szociális készséget, és 
minden más egyéb ismeretet. Az egyetlen dolog, amit 
nem ölel fel az a Mágia. Ez a tulajdonság a legfontosabb 
minden olyan karakternek, aki nem használ mágiát. Az 
ÜGYESSÉG értéke 1 és 12 között mozog, egy átlagos 
embernek 5 illetve 6-os. 
 

ÉLETERŐ 
 
Ez a tulajdonság határozza meg az általános egészségét 
a Hősnek. Ez mutatja meg, hogy mennyi sérülést képes 
elviselni, hogyan hat rá a méreg, mennyire bírja az 
éhezést stb. A nagy ÉLETERŐ ponttal rendelkező Hős 
sokkal több ütést képes elviselni, mielőtt eszméletlen 
lesz, tehát egy harcosnak fontos, hogy minél nagyobb 
legyen az ÉLETERŐ pontja. A varázsló karaktereken is 
fontos a magas ÉLETERŐ pont, mert nem mindig csak a 
Mágia pontból varázsolnak. Az ÉLETERŐ maximális 
értéke 24. Egy átlagos embernek 7 illetve 8 lehet. 
 

SZERENCSE 
 
Ez a Tulajdonság mutatja mennyire szerencsés a Hős. 
Bármikor használhatja a karakter a játék alatt, nem úgy, 
mint az ÜGYESSÉGET. Csapdákat lehet így elkerülni, 
mágiának ellenállni, esetleg nyomokat észrevenni, ott 
ahol már csak a vak szerencse segít. A SZERENCSE 
azonban véges, amikor egy Hős használja, akkor 
mindig veszít a jelenlegi értékből egy pontot. Egy bölcs 
játékos csak akkor használja a SZERENCSÉJÉT, mikor 
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már nincsen más lehetősége. A SZERENCSE 
rendszerint 1-től 12-ig terjed. 
 
 

 
 
 

MÁGIA 
 
Eme tulajdonságot csak azok a Hősök vehetik fel, akik 
szeretnének varázsolni, vagy papi képességeket 
használni. Az érték megmutatja mennyire képes 
sikeresen varázsolni a karakter, vagy papi képességet 
használni. Meghatározza mennyire erős a 
mágiahasználó, képes erős varázslatokra, vagy csak a 
kisebb mágikus praktikákat ismeri. A MÁGIA értéke 1 
és 12 lehet,  de valószínűleg a legtöbb Hősnek 0 lesz az 
értéke. A mágiahasználók a 4-es, és az 5-ös fejezetet 
olvassák át. Itt találhatóak a varázslatok. A mágia 
használatát nem lehet ÜGYESSÉG próbával kiváltani, 
ez egy jóval összetettebb tulajdonság, teljes embert 
kíván, és rengeteg tanulást 
 
Mikor  egy  új  Hőst  hozol  létre  meg  kell  határozni  a  
kezdeti tulajdonságait, ezt a karakterlapon kell 
feljegyezni a Kezdeti rovatba. (a könyv végén található 
egy szabadon másolható példány, vagy letölthető a 
honlapról) Ezek a Kezdeti értékek biztosan változni 
fognak a játék során, ezeket a Jelenlegi rovatban kell 
feltüntetni. 
Mivel a Hős az idő múlásával tapasztalódik a Kezdeti 
értékek növekedni fognak. 
 
Minden kezdő Hős a következő tulajdonság értékekkel 
indul: 
 
 
ÜGYESSÉG 4 
 
ÉLETERŐ 8 
 
SZERENCSE 8 
 
MÁGIA 0 
 
 
 
A fentiek a kezdeti tulajdonság értékek, ezek között 8 
pontot oszthat el a játékos a következő megkötésekkel: 
 
ÜGYESSÉG Maximum 3 pontot lehet hozzáadni. 
 
ÉLETERŐ Maximum 4 pontot lehet hozzáadni – 

Minden egyes pont, amit hozzáad, 2 
ponttal emeli az ÉLETERŐT. 

 

SZERENCSE Maximum 3 pontot lehet hozzáadni. 
 
MÁGIA Maximum 7 pontot lehet hozzáadni. 
 
Így ebben a helyzetben az ÜGYESSÉG és a MÁGIA 
maximális értéke 7 lehet, az ÉLETERŐ 16, míg a 
SZERENCSE 11. 
Ha elosztottad a pontokat, akkor kezdj el azon 
gondolkodni, hogy melyik fajhoz is tartozik a Hős. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAJ 
 
A legtöbb Hős a Kaland Játék Kockázat világában 
ember, ők a domináns faj. Azonban nem szabad 
megfeledkezni a Törpékről, és az Elfekről sem. 
Egyaránt előkelő helyet foglalnak el a történelemben, és 
közülük is rengeteg bátor Hős került már ki. 
 
Az emberek sokféle formában, méretben, színben 
megtalálható a Titán felszínén. A sápadt bőr és izmos 
testalkat a Fagyparti emberek jellemzője, míg a sötét 
bőr, és haj a Shamutanti Fejvadászok jellemzője. Az 
emberek sokfélék lehetnek, Prémbe öltözött barbár, 
vagy selyemruhában villogó polgár. Élhetnek fa 
kunyhókban, barlangokban, várakban. Valójában 
mindenféle formában, és kultúrában, valamint 
vallásban jelen vannak a Titánon. Szinte bármelyik 
alkalmas kezdő Hős karakternek. 
 
Az  elfek  egy  ősi  és  nagyon  hosszú  életű faj,  
természetesen nagyon jó varázslók, az otthonuk 
legfőképpen a Titánon az erdők. Több altípusa létezik 
az elfekenek, de a legtöbb Hős az erdei elfek közül 
kerül ki. Magasak, karcsúak, a fülük hegyes. Öntelt a 
viselkedésük, és nagyon nagyra tartják magukat. A 

Játékos Tipp – A tulajdonságokra kiosztott pontok egy 
kezdő Hősnek nagyon fontosak, és nagy hatással lesz rá a játék 
közben. Ha magas ÜGYESSÉGE lesz, akkor az azt jelenti, 
hogy jobban harcol, könnyebben mászik falat stb. A magas 
ÉLETERŐ azt mutatja, hogy a Hős tovább bírja a sérüléseket 
a csatában. Viszont a SZERENCSÉT sem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Ha nagy értékkel rendelkezik a Hős, könnyebben 
kerüli el a legrosszabb hatásokat, mágiát, csapdákat. Hasznos 
lehet a harci, és a nem harci helyzetekben is. A MÁGIA 
tulajdonság, csak azok számára fontos, akik szeretnének érteni 
a mágiához, többek közt a Boszorkánysághoz, a Varázsláshoz, 
és az Isteni erőhöz. Azonban ha a játékos úgy dönt, hogy egy-
két pontot mégis rááldoz erre a tulajdonságra, akkor képes lesz 
használni a Kisebb Mágikus Praktikákat.  
A játékosok dönthetnek, hogy a karakterük milyen 
Képzettségeket tanulnak meg, és milyen Képességet 
birtokolnak. Ettől lesz a Hős igazán eredeti, és egyedi. 
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legfejlettebb faj az egész világon. Ősi ellenségeik a torz 
Sötét elfek. Az elfek elszigetelve élnek, nem 
foglalkoznak a világ gondjaival, csak az otthonuk 
dolgaival. 
 
A Törpék alacsonyak erős testalkatúakat, és szakállasak. 
Általában a földalatti városokban, és bányákban laknak. 
Szigorú erkölcsök szerint élnek. Minden Törpe rajongva 
szereti az aranyat, ezért gyakran lehet velük találkozni 
barlangokban, labirintusokban, vagy egy varázsló 
mellett, természetesen, ha a fizetség megfelelő a 
számukra. Bátor harcosok, és nagyon szívósak. A 
Törpék között is található mágiahasználó, igaz ez igen 
ritka. Minden Törpének Fanghtane az otthona, még 
azoknak is, akik soha nem jártak még ott. 
 
A játékosnak választani kell, hogy a három faj közöl, 
melyiket szeretné játszani. Mikor ez megtörtént, a 
következő módosítókat kell a Tulajdonságokon átírni: 
 
Ember +1 adj a SZERENCSÉHEZ 
 
Elf +1 adj a MÁGIÁHOZ 
 
Törpe +2 adj az ÉLETERŐHÖZ 
 
Minden faj rendelkezik külön választható 
Képzettséggel, amikre nem kell képzettségpontot 
osztania. Ezen felül a Törpe, és az Elf karakterek 
kapnak külön egy Képességet. Ezeket alább ismertetjük. 
 

 
 

KÉPZETTSÉGEK 
 
A Képzettségek azok a szaktudások, amiket a Hős 
külön  tanulhat  meg.  Minden  egyes  pont,  amit  a  
Képzettségre oszt emeli annak az esélyét, hogy sikeres 
legyen az ÜGYESSÉG próba (illetve bizonyos esetekben 
a MÁGIA próba). A Képzettségeket 5 fő csoportra 
osztottuk, amik a következőek: Harc; Mozgás; Tolvaj; 
Mágia; és a Tudás. 
 
 

 
 

Az első három kiegészítő a Hősök ÜGYESSÉG 
próbájához ad pluszt, míg a Mágia Képzettségek a 
MÁGIA próbát segíti. A Tudás Képzettségek esetén 
viszont lehet az ÜGYESSÉG, vagy a MÁGIA, attól függ 
melyiknek nagyobb az értéke. 
 
A  Képzettségre  tett  1  pont,  azt  jelzi,  hogy  részt  vett  
alapképzésen a karakter. A 2 pont azt mutatja meg, 
hogy teljesen képzett, a 3 pont szakértőnek tekinthető, 
míg a 4 és az feletti értékek már mester fokozatnak 
számít. 
 
Az Ember Hős egy pontot kap a következő 
Képzettségekre szabadon: 
 
Világ Ismeret 
Város Ismeret (ezt le lehet cserélni Erdő Ismeretre; 

Sivatagi Ismeretre stb. vidéki 
Hősöknél) 

Vallás Ismeret 
Egy szabadon választott Képzettség a Mozgás, vagy a 
Tolvaj csoportból. 
 
Az emberek a következő nyelvet igen jól beszélik: 
 
Közös Nyelv (4 pont) 
 
 

 
 
Az Elf Hős egy pontot kap a következő Képzettségekre 
szabadon: 
 
Erdő Ismeret 
Kisebb Mágikus Praktikák 
 
Az Elf kezdő Hős a következő nyelvismeretekkel indul: 
 
Elfnyelv (4 pont) 
Közös Nyelv (2 pont) 
 
 
A  Törpe  Hős  egy  pontot  kap  a  következő 
Képzettségekre szabadon: 
 
Földalatti Ismeretek 
Szakma 
 
A Törpe kezdő Hős a következő nyelvismeretekkel 
indul: 
 
Törpenyelv (4 pont) 
Közös Nyelv (3 pont) 
 
Minden kezdő Hős három Képzettséget választhat 2 
pont értékben, ezen kívül 6 Képzettséget 1 pont 
értékben. Egyetlen Képzettséget sem lehet felvenni 
kétszer, bár faji Képzettségeket lehet fejleszteni, ezzel is 
tovább javítva azokat. Így egy Elf Hős kezdhet akár 3-as 
Kisebb Mágikus Praktikák Képzettséggel. Törpe, és 

Játékos Tipp – A választott faj Tulajdonság pont 
pluszával túllépheti a maximális értéket, ezen kívül 
Képzettségeket is kap. Az Ember nagy előnye, hogy szinte 
bárhol előfordulhat,a világban ellenben a Törpe, és az Elf 
korlátozva van helyekhez, és figyelembe kell venni a 
Társadalmi helyzetét is. 
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Ember Hős kezdeti Képzettsége nem lehet 2-nél 
magasabb. Miután ki lett választva minden Képzettség, 
azokat fel kell jegyezni a karakter lapra. 
 
A Képzettségeket csoportokba rendezve írjuk le, azok 
alatt pedig a Képzettségeket mutatjuk be. Ez után 
következik a rövid leírás. Részletes szabályok, amik a 
Képzettségekre vonatkozik a 2. Fejezetben lesznek 
olvashatóak. A csoportok önmagukban nincsenek 
hatással a játék menetére, de ez a legegyszerűbb módja, 
hogy összefoglaljuk a Képzettségeket. 
 
 
 

Harci Képzettségek 
Botok 
Buzogányok 
Szálfegyverek 
Dobás 
Erő 
Fejszék 
Íjjak 
Kardok 
Lovas harc 
Páncélok 
Verekedés 

 
 
 

Mozgás Képzettségek 
Akrobatika 
Kitérés 
Lovaglás 
Mászás 
Ugrás 
Úszás 

 
 
 

Tolvaj Képzettségek 
Álcázás 
Bűvészmutatványok 
Csapdák Ismerete 
Észlelés 
Lopakodás 
Zárnyitás 

 
 
 
Tudás Képzettségek 

Alkudozás 
Állatok Ismerete 
Erdő Ismeret 
Etikett 
Felbecsülés 
Földalatti Ismeret 
Gyógyítás 
Hadvezetés 
Halászat 
Jog 
Nyelvek 
Szakma 

Tenger Ismeret 
Titkos Jelzések 
Vadászat 
Vallás Ismeret 
Város Ismeret 
Vesztegetés 
Világ Ismeret 

 
 
 

Mágikus Képzettségek 
Kisebb Mágikus Praktikák 
Mágia Ismeret 
Mágia Érzékelés 
Boszorkányság 
Papi Mágia 
Varázslói Mágia 

 
 

KÉPZETTSÉGEK LEÍRÁSA 
 
 
Harci Képzettségek leírása 
 
A legtöbb Harci Képzettség fegyver specifikus. Egy 
Hős, ha a fegyverét használja, ezt az értéket kell a 
dobáshoz hozzáadni. Ez mutatja milyen szinten képes 
forgatni a választott fegyvert. A Harci Képzettségek 
igen egyértelműek, jó választás, ha harcost, vagy katona 
a kalandor, de minden Hősnek hasznos Képzettség. 
 
Páncélok 
Ezt a Képzettséget, ha elsajátítja a Hős, képzetté válik 
mindenféle páncélok és pajzsok viselésére. További 
bővebb leírást, a 3. Fejezetben találsz erről a 
Képzettségről. 
 
Fejszék 
Ez a Képzettség magában foglalja az összes fejsze 
formájú fegyvert, legyen az kis szekerce, vagy kétkezes 
harci bárd. Ezt az értéket hozzá kell hozzáadni a 
dobáshoz, ha a Hős egy ilyen fajta fegyvert használ. 
 
Íjjak 
Eme Képzettség elsajátításakor a Hős képzetté válik 
mindenféle íjjak használatára, legyen az rövidíj, 
hosszúíj, vagy számszeríj. Ezt az értéket kell hozzáadni 
a dobáshoz, ha ilyen fajta fegyvert használ a karakter. 
 
Verekedés 
Ha a Hős ezt a Képzettséget elsajátítja, képes lesz 
ököllel, lábbal, és fejjel harcolni. Ezen kívül bármilyen 
rögtönzött fegyverrel képes harcolni, pl.: székláb, 
borosüveg. Ide tartoznak még a kis kézi fegyverek, mint 
kés, tőr. Ezt a Képzettséget kell használni a birkózáskor 
is. 
 
Buzogányok 
Ez a Képzettség magában foglalja a buzogányokat, 
bunkóspotokat, harci kalapácsokat. Ezt az értéket hozzá 
kell  adni a dobáshoz, ha a Hős egy ilyen fajta fegyvert 
használ. 
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Lovas Harc 
Ezzel a Képzettséggel tud, a Hős hatékonyan harcolni 
miközben megül valamilyen hátas állatot. A Képzettség 
alapja a Lovaglás Képzettség. További információk a 3. 
Fejezetben találhatóak. 
 
Szálfegyverek 
Ez a Képzettség igen kiterjedt, ide tartoznak a 
mindenféle lándzsák, és alabárdok. Ezt az értéket kell 
hozzáadni a dobáshoz, ha ilyen fajta fegyvert használ a 
karakter. 
 
Botok 
Eme Képzettség elsajátításával a Hős képes lesz 
mindenféle botokkal harcolni. Ezt az értéket kell 
hozzáadni a dobáshoz, ha ilyen fajta fegyvert használ a 
karakter. 
 
Erő 
Az Erő Képzettséget nem gyakran alkalmazzák a 
harcban. Több más olyan szituáció van a harcon kívül, 
ahol hasznát lehet venni. Ilyen pl.: egy ajtó betörése, 
vagy egy nehéz kő felemelése, vagy egy csapatárs 
megtartása kötéllel. Erő Képzettséget kell használni, 
akkor,  ha  a  Hőst  becsmérlik,  vagy  felidegesítik.  Ilyen  
helyzetben nem a Verekedés Képzettséget kell 
alkalmazni mikor hírtelen, felindulva cselekszik a 
karakter. 
 
Kardok 
Ez a Képzettség magában foglalja az összes kard 
formájú fegyvert, legyen az rövidkard, vagy hosszú 
kard vagy kétkezes kardot. Ezt az értéket hozzá kell 
hozzáadni a dobáshoz, ha a Hős egy ilyen fajta fegyvert 
használ. 
 
Dobás 
Ezzel a Képzetséggel a Hős képes lesz dobófegyvereket 
használni,  úgy,  mint  gerely,  dobó  kés,  kő.  Ezzel  a  
képzetséggel lehet parittyát használni is. Ezt az értéket 
hozzá kell hozzáadni a dobáshoz, ha a Hős egy ilyen 
fajta fegyvert használ. 
 

 
 

Mozgás Képzettségek Leírásai 
 
A Mozgás Képzetségek csoportja a Hősök mozgással 
kapcsolatos Képzettségeit foglalja össze. Hasznos lehet 
a zsiványoknak, tolvajoknak, és az akrobatáknak 
 
Akrobatika 
Ez a Képzettség ismerői jóval mozgékonyabbak, és az 
egyensúly érzékük is jobb. Könnyedén egyensúlyoznak 

egy kötélen, vagy ugranak át egy másik kötélre, úgy, 
hogy közben szaltózik egyet.  
 
Mászás 
Eme Képzettség értői képesek gyakorlottan megmászni 
sziklafalakat, fákat, kötelet, vagy bemászni valaki 
házába. Mászás közben képesek az átlagosnál 
gyorsabban haladni, és nem kapnak akkora 
módosítókat. 
 
Kitérés 
Ennek a Képzettségnek többféle helyzetben is a hasznát 
lehet venni. Az egyik ilyen, mikor a Hős elugrik valami 
elől, lehet az pl.: egy leeső szikla, egy csapda, esetleg 
egy megvadult ló, ami éppen egy szekeret húz. Harcban 
úgy lehet alkalmazni, mit egy „páncélt”, így 
nehezebben lehet eltalálni a Hőst. Erről bővebben az 
Elhajolás Képességgel, ezzel csökkentve a sérülések 
mértékét. További részletek a 3. Fejezetben találhatóak. 
 
Ugrás 
Ezt a Képzettséget használja a karakter, mikor át akar 
ugrani egy szakadékot (horizontális ugrás), felfelé, 
mikor el szeretne érni valamit. Lefelé ugrás esetén 
pedig csökkenteni a sérülés mértékét (vertikális ugrás). 
 
Lovaglás 
Ezt a Képzettséget kell használni, mikor a karakter 
lovagolni szeretne (nyeregben marad egyáltalán). 
Leggyakrabban  lovagolni  a  Hős  lovon  fog,  de  
előfordulhat  más  hátas  állat  is,  mint  pl.:  teve  a  
sivatagban. Ezt a Képzettséget kell alkalmazni, 
egzotikus hátas állatok esetén, lehet az egy Óriás Gyík, 
vagy Óriás sas, esetleg Pegazus. Ez a Képzettség viszont 
nem teszi lehetővé, a hátas állatról való harcolást, ahhoz 
külön el kell sajátítani a Lovas Harc Képzettséget. 
 
Úszás 
Ezt a Képzettséget használja a Hős, hogy elkerülje a 
biztos fulladást, ha folyóba esik. A teljes úszáshall 
kapcsolatos szabályokat megtalálod a 2. Fejezetben. 
Egyelőre legyen elég annyi, hogy páncélban, és nehéz 
hátizsákkal nem jó ötlet nekivágni a mélyvíznek! 
 
 

 
 
 

Tolvaj Képzettségek Leírása 
 
Ezeket a Képzettségeket azok sajátítják el, akik másokat 
szeretnének átverni, kijátszani. Tolvaj, és Zsivány 
Hősök elengedhetetlen Képzettségei ezek. De más 
tisztességes  kalandozó  is  nagy  hasznát  veheti  a  
labirintusokban kalandozva. 
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Észlelés 
Ez a Képzettség hihetetlenül hasznos minden 
kalandozó számára. Nagy segítség a Hősnek, hogy 
észrevegye a rejtett csapdákat, titkos ajtókat, és 
mindenféle más rejtett dolgot. Ez a Képzettség nem csak 
a látásra vonatkozik, hanem tapintásra, ízlelésre, 
szaglásra hallásra. 
 
Álcázás 
Ennek a Képzettségnek a birokosa képes lesz ruha, 
smink, és egyéb kellékek segítségével teljesen 
átváltozni, mintha valaki más lenne. Egy jó álcázó, 
képes még arra is, hogy valakit úgy átmaszkírozzon, 
mintha  Ork,  vagy  más  nem emberi  lény  lenne.  Ez  egy  
igen nehéz próba. 
 
Zárnyitás 
Ezen Képzettség ismerői képesek megvizsgálni, 
értékelni zárakat, és azokat kinyitni. A Hősnek 
rendelkeznie kell valamilyen szerszámmal, pl.. tolvaj 
kulcskészlettel, hogy ki tudja nyitni a zárat. 
 
Bűvészmutatványok 
A Képzettség szakértői, ezt használják zsebmetszésre, 
kisméretű tárgyak eltulajdonítására, ezen kívül 
bűvészmutatványok bemutatására. A Képzettség igen 
népszerű a tolvajok, szerencsejátékosok, és csepűrágók 
körében. 
 
Lopakodás 
Ez a Képzettség használója képes arra, hogy 
hangtalanul, és láthatatlanul járjon. A Hős képes 
elrejtőzni az árnyékban, vagy elosonni egy alvó őr 
mellett. Zajos páncél nehezíti a Képzettség használatát. 
 
Csapdák Ismerete 
Ez a Képzettség lehetővé teszi, hogy a Hős azonosítson, 
és hatástalanítson bármilyen csapdát. Ez lehet egyszerű 
medvecsapda, verem csapda, mérgezett tűcsapda, leeső 
szikla  stb.,  minden  olyan  csapdát,  ami  a  Hős  vesztét  
okozná. A hatástalanításhoz még egy sikeres 
Képzettségpróba szükséges. 
 

 
 

Tudás Képzettségek Leírása 
 
A Tudás Képzettség csoportban tartoznak az ismeret, és 
a szaktudás Képzettségek. A Hős ismer valamilyen 
szakértelmet, és képes hasznosítani azt a tudását a 
gyakorlatba. Legjobb példa erre a Gyógyítás 
Képzettség, ezzel lehet betegségeket azonosítani, vagy 
sebeket bekötözni a harctéren. A Tudás Képzettség 
csoporthoz az ÜGYESSÉGET vagy a MÁGIA 
Tulajdonságot kell használni. Ezek közül azt, amelyik a 
nagyobb. Ez kompenzálja a fizikailag gyenge 
varázshasználókat, hogy így is legyen nekik jó 
Képzettségeik. A Kalandmester kedve szerint kitalálhat 
új Ismereteket, pl.. Sivatagi Ismeretek; Hegyi Ismeretek; 
Mocsári Ismeretek; Régi Idők Történelme stb. 

Állatok Ismerete 
A Képzettség ismerője tudja, hogyan kell házi állatokat 
gondozni, idomítani, kutyákat, lovakat. Ezen felül 
ismeri a vadon élő állatokat, és szokásaikat. 
 
Alkudozás 
Ezen Képzettség ismerője tudja, hogyan kell tárgyalni, 
és meggyőzni vitapartnerét. Tárgyak vételekor, és 
eladásakor hasznos lehet, ezen kívül megvesztegetéskor 
is használható az Alkudozás. A kereskedés szabályait 
megtalálod a 2. Fejezetben. 
 
Város Ismerete 
Ehhez a Képzettséghez a Hősnek választania kell egy 
várost, amit ő töviről hegyire ismer. Ismeri az utakat, a 
főbb helyek, a legeldugottabb kis kocsmákat. A 
választott várost meg kell beszélni a Kalandmesterrel. 
Ezen felül a Hős használhatja Képzettségét más 
városokban is, a főbb helyek piac, kereskedők, 
szolgáltatások (legális, illegális) felkutatásában. 
 
Vesztegetés 
Ezzel a Képzetséggel lehet másokat rávenni olyan 
cselekedetekre, vagy egyedi intézkedésekre, amikre 
másképpen nem lehetne, csak vesztegetéssel, vagy 
csalással. Ez a szakértelem igen hatásos, ha nem akarja 
a karakter erőszakkal elérni a célját, vagy olyan 
helyzetben van, ahonnan másképpen nem tudja kivágni 
magát. 
 
Szakma 
Ha  ezt  választja  a  karakter,  akkor  külön  ki  kell  kötni,  
hogy milyen szakmát is ismer. A Hős ezek után képes 
javítani, tervezni, elkészíteni bármit, ami a szakmájához 
kapcsolódik. Ezen túlmenő leg lehet még használni ezt 
a Képzettséget bizonyos speciális helyzetekbe, ahol a 
szaktudás segít esetleg megoldani a problémákat. 
 
Etikett 
Eme Képzettség tudója ismeri, hogyan kell viselkedni 
megfelelően minden féle társadalmi körökben. Legyen 
az egy király udvara, vagy egy útszéli koldus, 
mindkettőre egyaránt vonatkozik. 
 
Felbecsülés 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
felbecsülje a nem mágikus tárgyak értékét. A használója 
kizárólag ÜGYESSÉG próbát dobhat, a 2. Fejezetben 
lévő árak alapján tudja beazonosítani a tárgyat, 
kizárólag a „listaárat”, nem pedig a helyi árat tudja 
megmondani. Ha mágikus tárgyat szeretne felbecsülni 
a Hős azt is ÜGYESSÉG próbával teheti meg, de csak 
akkor, ha rendelkezik Mágia Ismeret Képzettséggel. 
 
Halászat 
Ezzel a Képzetséggel képes lesz a karakter horoggal, 
zsineggel, szigonnyal, hálóval halakat, és mindenféle 
vízi állatokat kifogni. Képes megtalálni a jó 
horgászhelyeket. Ismeri az állatok szokásait. 
 
Erdő Ismeret 
Ez a Képzettség segíti a Hőst abban, hogy könnyedén 
eltájékozódjon az erdőkben, dzsungelekben. Ez 
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magában foglalja, az élelemszerzést, menedékkeresést, 
vízkeresést. Ismeri a növényeket, és az élővilágot. 
Tudja, hol talál gyógyfüveket, és minden más egyebet. 
 
A fenti igazából egy általános leírás a Képzettséghez, 
rengeteg más fajtája ismert, „Sivatagi Ismerete”, 
„Hegyek Ismerete”, „Mocsár Ismerete”, vagy 
valamilyen más természetes környezet. 
 
Gyógyítás 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy a 
harcban szerzett sebeket bekötözze, betegségeket 
kezeljen, vagy mérgezést, sőt gyakori 
gyógynövényekből készíthet pakolást, borogatást is. A 
játékban a Hős, aki rendelkezik eme Képzettséggel 
képes a harc után visszaadni ÉLETERŐ pontokat, és 
elősegíti az ÉLETERŐ gyorsabb regenerálódását. A 
szakma nagy ismerői az orvosok, falusi gyógyító 
emberek. A kalandozók nagyra értékelik ezt a 
Képzettséget. 
 
Vadászat 
Ez  a  Képzettség  lehetővé  teszi  a  Hősnek,  hogy  
becserkésszen, vagy csapdát állítson állatoknak, azok 
természetes környezetében. A vadász általában íjat, 
lándzsát, parittyát használ az állat megölésére. Csapdát 
is állíthat, de az jóval időigényesebb vadászati taktika. 
A csapda felállítása lehet egyszerű, és érdemes legalább 
naponta ellenőrizni, hogy van-e benne valami. 
 
Nyelvek 
Ez a Képzettség teljesen másképpen működik, mint a 
többi Képzettség. Aki nem rendelkezik ezzel a 
Képzettséggel, az nem képes beszélni, és nyelvet 
megérteni. A Képzettség értéke megmutatja, hogy az 
adott karakter milyen szinten is sajátította el a nyelvet. 
Így ha a Hős 1 pontot tett az Ork nyelvre, akkor képes 
egy beszélgetésből szavakat, és kifejezéseket megérteni, 
de nincsen tisztában a teljes szöveg értelmével. Ha a 
Hős már 2 ponton ért a választott nyelvhez, akkor 
képes már az alapvető társalgásra, tud írni, és olvasni is 
a nyelven. A 3 pont már azt mutatja, hogy folyékonyan 
beszél, ír és olvas. A már ez feletti értékek azt mutatják, 
hogy a nyelvet a Hős anyanyelvi szinten ismeri. 
 
A  következő lista,  csak  pár  beszélt  nyelvet  sorol  fel  a  
Titánról: 
 

Közös Nyelv 
Törpe 
Sárkány 
Elementál 
Elf 
Óriás 
Goblin 
Gyíkember 
Ork 
Troll 
Régi Allansian 

 

Jog 
Ennek a Képzetségnek az ismerője elboldogul a jogi 
rendszerben nagy általánosságban, a világban. A Hős 
képes hiteles okmányokat készíteni, ismeri az 
alaptörvényeket, jogszabályokat, tudja, hogyan 
képviseljen  másokat  a  bíróság  előtt.  Ez  nem egy  olyan  
Képzettség, ami a kalandorok között gyakori lenne, de 
nagyon jól tud jönni, ha a Hősöket letartóztatják. 
 
Hadvezetés 
Ez a Képzettség segít abban a Hősnek, hogy 
parancsnokként kezeljen bizonyos csoportokat. A 
karakter képes irányítani, és vezetni katonákat, 
matrózokat, őröket, cselédeket stb.. A Hős Képzettsége 
segítségével a csoport élére áll, képes elfogadtatni 
magát, mint vezető, és parancsolni azoknak. 
Irányíthatja az embereket. 
 
Vallás Ismeret 
Ezen Képzettség elsajátítója, ismeri a Titánon lévő 
vallásokat. Nyilvánvaló, hogy a kalandozó Pap 
karakterek rendelkeznek ezzel a Képzettséggel. Ezzel a 
Képzettséggel képesek megkülönböztetni a jó, és a 
gonosz vallásokat. 
 
Tenger Ismeret 
A Képzettség elsajátítója ismeri a tengereket, és a 
partszakaszokat. A Hős tudja, mikor van árapály, 
ismeri a kereskedelmi útvonalakat, a nevezetes 
helyeket, és a főbb tengereket. A Képzettség 
segítségével vezethet hajót, csónakot, ezen kívül 
irányíthat matrózokat, kereskedhet, sőt kalózkodhat is. 
 
Titkos Jelzések 
Ezen Képzetség lehetővé teszi a karakter számára, hogy 
megértsen, titkos jeleket, és maga is képes legyen ugyan 
ilyeneket rajzolni. Ez lehet a tolvajok által használt 
jelölés, vagy vándorok jelei, kódja, amivel az 
ösvényeket jelölik, vagy egyéb mást jelölő ábrák. A 
Kalandmester dönt, hogy a Hős képes-e felismerni a 
jelet, vagy sem. 
 
Földalatti Ismeret 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
túléljen a földalatti környezetben, barlangokban, 
labirintusokban, üregekben. A Hősnek továbbra is 
szüksége van valamilyen fényforrásra, vagy Sötétben 
Látás Képességre a látás miatt. Élelmet kereshet a 
folyosókon, ez lehet gomba, bogár, vagy valami más 
földalatti ehető dolog. Ez a Képzettség segít a Hősnek 
elkerülni a természetes kőomlásokat, és más egyéb 
földalatti természetes veszélyeket- 
 
Világ ismeret 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
széles körű ismeretekkel rendelkezzen a Titán 
világának élővilágáról, nemzeteiről, természetes 
képződményeiről, tengerekről, hegységekről, erdőiről, 
kultúrákról, és történelméről. Ez nem helyettesít más 
Képzettséget, például Erdő Ismeret, de lehetővé teszi a 
Hősnek,  hogy  ismerje  az  erdőt,  helyét,  és  annak  
hírnevét 
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Mágikus Képzettségek 
 
Ellentétben az eddig bemutatott Képzettségekkel a Hős, 
ha szeretné elsajátítani a mágiát, akkor legalább egy 
pontot rá kell osztania. Tehát ha a Hős nem ad 1 pontot 
a Mágia Érzékelés Képzettségre, akkor nem látja a 
mágikus hatásokat, és a szellemeket. 
A  Hős  csak  egy  Mágikus  Képzettséget  választhat  a  
következők közül Papi Mágia – Mágus Mágia – 
Varázslói Mágia. Semmilyen körülmények között nem 
lehet több, a Hősnek élete folyamán.  
 
Kisebb Mágikus Praktikák 
Ezzel a Képzettséggel a Hős képes lesz kisebb 
varázslatokat létrehozni. Ez az a Képzettség, amit a 
Mágiaiskolában a tanoncok elsőnek elsajátítanak. 
Bármilyen más Hős, aki nem igazán jártas a mágiában, 
de ért hozzá egy kicsit, ő is megtanulhatja, hogy 
könnyebbé tegye egy kicsit a saját életét. 
 

 
 
Papi Mágia 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
bizonyos Isteni Erőket használjon, amit a Titán istenei 
ajándékoznak. Ez általában azt jelenti, hogy a Hős követ 
egy  istenséget,  de  nem  feltétel,  hogy  annak  a  papja  
legyen. Szükséges egy Istent választani, akit követ, és ez 
határozza meg az adott Isteni Erőt, amit kap a Hős. Az 
5. fejezetben konkrétan le van minden írva, a Vallás 
résznél. 
 
Boszorkányság 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
Boszorkányság mágiát használjon, eredetileg ezeket a 
varázslatokat az Óvilágban tanítják. A mágia 
használója, a saját életerejéből hozza létre a mágikus 
hatásokat, amik igen erősek is lehetnek. A 4. Fejezetben 
teljes leírást találsz a Boszorkányság varázslatairól, és 
hatásaikról. 
 
Varázslói Mágia 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy a 
hagyományos Allansiában ismeretes varázslatokat 
alkalmazza. A varázsló a világot körülvevő energiát 
használja a varázslatainak a létrehozására. Sok 
varázslatot ismerhetnek, de a legtöbbet a tiszteletre 
méltó Főmágus ismer. A 4. Fejezetben teljes leírást 
találsz a Varázslói varázslatokról. 
 
Mágia Ismeret 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
varázslatokat ismerjen fel, mágikus italokat 
azonosítson, vagy egy lény mágikus eredetét felfedje. A 

varázslat lehet Boszorkányság, Papi Mágia, vagy 
Varázslói, képes lesz azt azonosítani, de csak akkor, ha 
elsajátította valamelyiket a fenti háromból. Ha nem 
ismeri ezt a Képzettséggel, akkor nem is használhatja. 
 
Mágia Érzékelés 
Ez a Képzettség lehetővé teszi a Hős számára, hogy 
„lássa” a mágiát, és a mágikus hatásokat. Ez magában 
foglalja a szellemszerű élőholtakat, lelkeket, aktív 
varázslatokat, mágikus őrzőket. További szabályok a 4. 
Fejezetben olvashatóak. A legfőbb szabály viszont, 
hogy a Kalandmester dönti el, mit lát, és mit nem a Hős. 
 

 
 

 
 

KÉPESSÉGEK 
 
A különleges Képességek emelik a Hőst a normális 
emberek fölé. Minden ember tanulhat Képzettségeket, 
adott az idő, és az energia, de csak azokból válik igazi 
nagyság, legyen az jó, vagy gonosz, aki rendelkezik 
valamiféle Képességgel. 
 
Az Elf, és a Törpe Hősök megkapják alapban a Sötétben 
Látás Képességet. Az ember karakterek nem vehetik fel 
ezt a Képességet 
 
Minden kezdő Hős választhat egyet a Képességek közül 
az alábbi listából. Némelyiknek van olyan előfeltétele, 
hogy már ismerni kell egy bizonyos Képzettséget. 
Miután kiválasztotta a Játékos, mit szeretne, azt fel kell 
jegyezni a karakterlapra. 
 
Kétkezesség 
A Hős ezzel a Képességek képes mindkét kezét 
egyforma ügyesen használni, legyen az bármilyen 
cselekvés. A legnagyobb hatása viszont a harcban lesz, 
ahol a Hős egyszerre két fegyverrel képes harcolni. A 
két fegyver közül, az egyiknek, tőrnek, vagy rövid 
kardnak kell lennie. Ha a Hős sikeres támadást dobott 
egy ellenfél ellen, akkor kétszer sebezhet rajta, de 

Játékos Tipp – A Képzettségek arra valók, hogy a 
Hős bizonyos dolgokban kiemelkedjen a többiek közül. 
Tehát ha a Hős sokat használja az íját, de nincsen Íjjak 
Képzetsége, nem lesz olyan jó a használatában. Ezért 
érdemes az elején végiggondolni, melyik Képzettségek 
illeszkednek a legjobban az alap elképzelésbe. 
Nyilvánvaló kivétel ez alól a Mágia Képzettségek 
csoportja. A különböző Mágikus Képzettségeknek 
megvannak a maga előnyei, és hátrányai. Leírás a 4. 
Fejezetben. 
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mindegyik fegyver ellen kell dobni külön páncél 
védelmet. Kettő vagy több ellenfél esetén viszont ki kell 
jelölnie, kikre támad. Külön-külön kell támadást dobnia 
mindegyik kezére. Egyetlen hátulütője a Képességnek, 
ha alkalmazzák, akkor a Hős nem használat pajzsot. 
 
Állatok Barátja 
Ez a Képesség azt jelenti, hogy a Hős az összes létező 
állatna a barátja. Az állatok nem támadják meg a Hőst, 
hacsak nem állnak mágikus kontroll alatt. A vadon élő 
állatokra, és a házi állatokra egyaránt vonatkozik. 
Megvizsgálják a Hőst, aztán tovább állnak. A karakter, 
aki rendelkezik ezzel a Képességgel képes a csapatársait 
is megóvni, mint egy pajzs. Nem hat a Képesség akkor, 
ha az állatot kiéheztették, vagy megvadult az erős 
fájdalmai miatt. Ha egy Állatok Barátja Hős valaha 
megtámad egy állatot, amely nem áll Mágikus Kontroll 
alatt, az árulásnak számít. Ez azt jelenti, hogy az 
állatnak kötelessége megvédeni magát, illetve 
segítségül hívni a környező állatokat. 
 
Misztikum 
Annak az előfeltétele, hogy a Hős felvehesse ezt a 
Képességet, értenie kell vagy a Varázslói Mágia, vagy a 
Boszorkányság Képzettséghez. Ha birtokában van 
ennek a Képességnek, akkor rá kevésbé fognak hatni, a 
varázslatrontással járó kritikus következmények. 
Amikor dupla 6-ost dob, mikor elmond egy varázsigét, 
akkor közvetlenül utána dobnia kell 1d6-ot. Ha az érték 
1-4, akkor a varázslat nem jön létre, és nem kell dobni a 
Hoppá táblázatból. Az eredmény viszont 5-6 akkor a 
szokásos módon hat rá a varázslatrontás, és dobnia kell 
a Hoppá táblázatból. 
 
Páncélviselés 
Ezzel a Képességgel Hős tudja, miképpen viseljen 
páncélt  úgy,  hogy  az  a  maximális  védelmet  nyújtsa  
számára. Minden Védelem dobásához hozzá adhat 1 
pontot. 
 
Ráhangolódás 
Ha a Hős ezt a Képességet szeretné felvenni, akkor 
szükséges,  hogy  legalább  1  pont  értékben  értsen  a  
Mágia Észlelés Képzettséghez. Ezáltal a Hős képes 
ráhangolni magát a mágikus tárgyakra, és el tudja 
mondani hatásukat, használatukat. A Kalandmester 
dönthet úgy, hogy nem minden információt képes 
megszerezni a karakter. Átkozott tárgyak esetén nem 
mindig sikeres a használata. Ugyanakkor kisebb 
mágikus tárgyak, mint italok, nagy pontossággal képes 
meghatározni hatásukat. 
 
Áldott 
Et a Képességet, csak azok vehetik fel, akik legalább egy 
pontot osztottak a Papi Mágia Képzettségre. A Hőst 
Isten különösen kedveli, ezáltal az Isteni Erők közül 
egyet naponta költségek nélkül használhat. Nincs 
megkötés melyik ez az Isteni Erő, a Játékos dönti el, 
mikor, szeretné használni. 
 
Harci Reakciók 
Ez a Képesség szinte természetfeletti erőt ad a Hősnek, 
aki birtokolja. Csakis kizárólag harcban használható, és 

2 féle Képességet ad. Az első, hogy a Hőst semmiféle 
képen nem lehet meglepni, és nem lehet rajtaütni. 
Villámgyors reakcióinak köszönhetően, az ellenfele 
nem kap semmiféle előnyös módosítót a harc elején. 
Ezen  kívül,  ha  több  ellenféllel  harcol  a  Hős,  akkor  
kisebb módosítókat fognak kapni az ellenfelei. 1, 2 és 3 
estén a támadók nem kapnak módosítót, a 4. ellenfél +1 
támadást kap, az 5. ellenfél már +2-őt, míg a 6. már +3-
at. 
 
Pontos Lövő 
A Képesség ismerői nagyon pontosan tudnak célozni, 
így mindig az ellenfél leggyengébb pontját veszik célba. 
Minden lőfegyver sebzés dobásához hozzá adhat +1 
pontot. Ez vonatkozik íjjakra, számszeríjjakra, 
parittyákra. 
 
Sötétben Látás 
A Sötétben Látás Képességet az Elf, és a Törpe 
karakterek megkapják szabadon, ember Hősök soha 
nem vehetik fel. A Képesség által a karakter látni fog a 
sötét éjszakában, vagy a föld alatt. Kizárólag fekete 
fehérben  lát  mindent,  és  maximum  20  méterig.  A  Hős  
teljes sötétségben kizárólag a nagy tárgy körvonalait 
képes kivenni, olyanra nem képes, mint olvasás, írás, 
vagy finom részleteket észrevenni. 
 
Famulus 
A Hős ezzel a Képességgel egy kis állatot tart, ami lehet 
varjú, macska, kutya, papagáj, patkány stb.. A Hősnek 
nem kell ismernie semmiféle Mágikus Képzettséget, 
hogy  Famulust  tartson.  A  Famulus  teljesen  hűséges  a  
Hőshöz,  vakon  követi.  A  kapcsolatuk  érzelmi,  és  
mentális. A kis állatot úgy kell kezelni, mintha rendes 
intelligens lény lenne, képes megérteni mindent, és 
parancsokat teljesíteni. Kihallgathatja mások 
beszélgetését, követhet másokat. Az információt, a 
maga sajátságos módján adja át, amit csak a Hős érthet. 
Ha a Hős valami oknál fogva elveszti szeretett 
Famulusát, akkor keresnie kell másikat, a Kalandmester 
dönthet az új élőlény keresésének időtartamáról. Ha az 
elvesztés mondhatni direkt történt, akkor megszabhat 
hosszabb időt, míg talál magának másik társat a 
karakter. 
 
Gyors Gyógyulás 
A Hős a Képesség segítségével képes gyorsabban 
regenerálódni az átlagnál. Minden nap kap 2 extra 
ÉLETERŐ pontot, függetlenül az egyéb gyógyító 
módszerektől, étkezéstől, alvástól. Ezeket a pontokat az 
egyszerűség kedvéért a Hős minden reggel kapja meg. 
Ahogy a többi megszokott gyógymód, ezzel sem 
haladhatja túl az ÉLETERŐ a kezdeti értéket. 
 
Gyorslábú 
A Hős ezzel a Képességgel számottevően gyorsabban 
képes mozogni, mint fajának többi tagja. Ez abban 
mutatkozik meg, mikor bizonyos helyzetek harc és 
menekülés  jobban  mozog.  A  Hős  képes  három  métert  
mozogni a szokásos kettő helyett harc közben, és mikor 
menekülni  kell,  akkor  kap  +4  pontot  a  
menekülésdobáshoz. Gyalog, és futva napi szinten 50% 
többet képes mozogni fajtársai. 
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Fókusz 
Ezt a Képességet, csak az veheti fel, akinek van 
Varázslói mágia, vagy Boszorkányság Képzettsége. 
Ezzel a Képességgel képes lesz egy tárgyat feltölteni 
mágikus energiával, ami segíti őt a varázslásban. A 
tárgyat 2 napi folyamatos meditációval lehet elkészíteni. 
Ha a Hős tartja/viseli a fókuszt, akkor kap +1 pontot 
minden fajta varázslat elmondásakor a dobásra. Áttérni 
másik fókuszra, akkor lehet, ha az előző elveszett, vagy 
megsemmisült, akkor is várni kell legalább egy 
hónapot. 
 
Sasszem 
A Hős szeme annyira éles, és olyan tisztán lát, mint egy 
sas. Minden látás alapú Észlelés dobáshoz kap +3 
bónusz pontot. 
 
Szent 
Ezt a Képességet, csak olyan Hős veheti fel, aki legalább 
egy pontot rakott a Papi Mágia Képzettségre. Ez a Hős 
az Istenétől jóval nagyobb erőt kap. Képes naponta 
egyszer egy Isteni Erőt megduplázni. Ez 
eredményezheti, hogy a hatás két emberre hasson, vagy 
dupla területre hat, esetleg a gyógyítást a kétszeresére 
emeli. 
 
Lovaggá Ütés 
A Hős hivatalosan lovaggá van ütve, egy király, vagy 
egy Földesúr által. Használhatja a Sir előtagot (felvehet 
különböző címeket), a kezdő Társadalmi Osztálya 7. 
Mint Lovag rendelkezik láncinggel, nagy pajzzsal, és 
egy képzett harci lóval a szokásos felszerelés mellett. 
Meg kell jegyezni, hogy hatékonyan csak akkor képes 
hordani a láncinget, ha képződik a Páncélok 
Képzettségre. (leírást lásd a Páncélok Képzettségnél, az 
előző részben) 
 
Tanult 
A Hős sok évet töltött bölcs tanult mesterek között, és 
nagy könyvtárakban. A Hős kap 2 extra pontot minden 
egyes Tudás csoportba található Képzettségpróbára. Ezt 
akkor is megkapja, ha nem sajátította el a Képzettséget. 
 
Éberalvó 
A  Hős  ezzel  a  Képességgel  nagyon  ébren  alszik,  és  
felébred minden egyes kis zajra. A Hőst soha nem lehet 
meglepni, mikor alszik, még ha az ellenfél megpróbál 
lopakodni, akkor is kap egy normál Észlelés dobást. Ha 
megtámadják az Éberalvót, akkor ugyanabban a körben 
azonnal visszatámadhat. 
 
Szerencsés 
Ez a Képesség a Hőst kivételes SZERENCSÉVEL 
ruházza fel. Naponta egyszer újradobhat egy sikertelen 
SZERENCSE próbát. Ebben az esetben nem kell levonni 
még egy SZERENCSE pontot. Bármi az eredmény, azt 
kell tekinteni a véglegesnek. 
 
Természetes Nyelvész 
A Hős a Képesség hatására ösztönösen képes lesz 
megérteni alapvető dolgokat, mondhatják az bármilyen 
nyelv. Még akkor is, ha a Hős, akkor hallotta a nyelvet 
először életében. Úgy kell tekinteni mintha a Hős a 

Titán összes nyelvét 1-es értéken, beszélné. 
Amennyiben a Hősnek van, valamilyen nyelv 
Képzettsége ahhoz hozzá lehet adni 1 pontot. 
 
Természetes Mágus 
Annak az előfeltétele, hogy a Hős felvehesse ezt a 
Képességet,  értenie  kell  a  Varázslói  Mágia,  vagy  a  
Boszorkányság Képzettséghez. A Hős ösztönösen képes 
varázsolni kisebb költségű varázslatokat. A Hősnek 
nem kell dobnia Mágiahasználatot, az olyan varázslatok 
elmondásakor, aminek költsége, legyen az MP, vagy 
ÉLETERŐ alacsonyabb a Mágiaismeret Képzettségénél. 
Tehát ha 3-as a Képzettsége, akkor az ennél alacsonyabb 
költségű varázslatokat (2 Mágia Pont) nem kell próbát 
dobni. De már egy nagyobb varázslatnál, mint a 
Robbantás, ami 4 Mágia Pontba kerül, már dobnia kell. 
 
Természetes Orvos 
A Hős e Képesség tudatában veleszületett tehetsége van 
az orvostudományhoz, és a gyógyításhoz. Alkalmazhat 
elsősegély más Hősökön. (vagy saját magán!) A sikeres 
Gyógyítás Képzettség próbával 3 ÉLETERŐ pontot 
lehet  így  visszaadni,  egy  kötözés  alkalmával.  Ha  a  
dobás dupla 1-es, akkor 6 ÉLETERŐ pontot adhat 
vissza,  viszont  dupla  6-os  esetén  sérül  1  ÉLETERŐ 
pontot, mert valamit csúnyán elrontott. 
 
A Test Felhatalmazása 
A Varázsló Hős ezzel a Képességgel képes a saját 
életerejét átalakítani, úgy hogy varázsolni tudjon belőle. 
Ez  a  Hős  2  ÉLETERŐ pontot  át  tud  alakítani  1  Mágia  
Ponttá. Ez 1 fordulóig tartó meditáció igényel, ez után 
jön létre a Mágia Pont. 
 
Robosztus 
Ez a Hős a Képesség hatására többet fog regenerálódni 
az étkezéstől, mint egy normális átlagos karakter. Ez azt 
jelenti, hogy a Képesség birtoklója étkezéskor 3 
ÉLETERŐ pontot kap vissza, alváskor pedig 5 
ÉLETERŐ pontot. A fenti értékek napi 2-szeri étkezésre, 
és egyszeri alvásra vonatkoznak. 
 
Ékes szavú 
A Hős ezzel a Képességgel egy nagy ajándékot kap, az 
ékesszólás képességét. Mindenkit képes szavakkal 
elbűvölni. A következő Képzettség próbákhoz 
hozzáadhat +3 pontot: Vesztegetés; Alkudozás; Etikett; 
és egyéb vezetői Képzettségek. 
 
Folyamatos Védekezés 
Ezzel a Képességgel a Hős felsőfokon képes figyelni 
környezetére, főképpen a támadóira. Ha a Hős harc 
közben szeretne, kitérni egy csapás elől akkor kap +2 
pontot a Kitérés Képzettségre. 
 
Státusz 
Ez a Képesség azt jeleni, hogy a Hős jólétben él, sokkal 
jobban, mint a többi karakter. A karakter induló 
Társadalmi Osztálya 8-as, és minden hónapban kap 4d6 
aranytallért, mint valamiféle juttatás. Ezt a pénzt a Hős 
átveheti a család rezidenciáján, vagy valamiféle ügynök 
által utána küldik. Pontos részleteket, a hátteret, és a 
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címeket, a Kalandmesterrel együtt közösen kell 
kidolgozniuk. 
 
Erős Ütés 
A Hős ezt a Képességet jól kamatoztathatja harc 
közben. A Karakter sokat edzett, és ezért képes sokkal 
erősebb ütéseket bevinni ellenfeleinek, mint mások. Ha 
bármilyen küzdelemben megsebesít valaki, legyen az 
fegyveres harc, vagy ökölharc, hozzáadhat 1 pontot a 
sebzés dobáshoz.  
 
Túlélő 
A Hős ezzel a Képességgel tökéletesen képes magát 
kiismerni a vadonban, mindig tud élelmet és vizet 
szerezni, vagy menedéket készíteni, ha kell. A 
Képességével  nem  csak  magán,  hanem  másokon  is  
képes segíteni. Minden 2 óra alatt tud, biztosítana egy 
főnek élelmet, vizet és menedéket egy napra. 
 
Elhajolás 
Ez a Képesség lehetővé teszi a páncélozatlan Hős 
számára, hogy csökkentse a támadásokból származó 
sérüléseket. Ez a Képesség nem fog működni, ha a 
karakter páncélt visel, vagy pajzsot hord. A „védelem” 
feltétele, hogy a Hős rendelkezzen Kitérés 
Képzettséggel. További részletes leírást a 3. Fejezetben 
találsz. 
 
Csapdamester 
A Hősnek ezzel a Képességgel veleszületett tehetsége 
van a csapdák felismeréséhez, és megértéséhez. Kap +2 
pont bónusz a Csapdák Ismerete képzettség próbához, 
vagy mikor csapdát kell elkerülni, ÜGYESSÉG vagy 
SZERENCSE próbához.  
 
Fegyvermester 
A Képesség birtoklója képes bármilyen fegyverrel 
harcolni,  még  akkor  is  nem  képződött  rá,  és  most  lát  
ilyen fegyvert életében. először. A legnagyobb 
Fegyveres Képzettség értékét osztani kell 3-mal (felfelé 
kerekítve) a kapott szám lesz az, ahogy a többi 
fegyverrel  képes  harcolni.  A  Hős  nem  birtokolja  e  
képzettségeket, és nem is kell jelölni sehol sem őket. 
Tehát, ha a Kard Képzettség értéke 4, 5 vagy 6 akkor az 
összes többi fegyver használatakor az ÜGYESSÉG 
próbához hozzá adhat 2 pontot, legyen az egy 
buzogány, lándzsa vagy fejsze. A Hősnek szükséges, 
hogy legalább egy Fegyveres Képzettsége 3-as legyen, 
hogy így megkapja a szükséges pluszt. 
 

 
 

 

BEFEJEZŐ RÉSZ 
 
Hogy teljes legyen a karakteralkotás, még néhány lépés 
kell, hogy valójában életre keljen a Hős. 
 
Meg  kell  határozni  a  Hős  Társadalmi  Helyzetét,  hogy  
hol is foglal helyet azon a bizonyos ranglétrán. A Hős 
egy teljesen normális átlagos embernek számít a saját 
közegében. Hacsak valamelyik Képesség által eddig 
nem lett behatárolva a Társadalmi Helyzet, akkor a 
Játékos, és a Kalandmester együttesen ezt 0-6 
tartományban kell, hogy meghatározzák. A 
karakterlapon a számot kell majd feltüntetni. 
Fontos megjegyezni, hogy a Társadalmi Helyzet akkor 
számít, mikor a Hős megérkezik valamilyen helyre. Pl.: 
Egy Zsoldos sokkal nagyobb tiszteletet kap 
Feketehomok Kikötőben, mint egy Földműves! 
 
Társadalmi Helyzet Pozíciók 

0 Koldus, Zsoldos, vagy Bűnöző 
1 Paraszt vagy Katona 
2 Gazda vagy Őr 
3 Kézműves vagy Őrmester 
4 Ügyintéző vagy Boszorkány 
5 Mesterember vagy Orvos 
6 Polgármester, Kapitány, vagy Pap 
7 Lovag vagy Vezető Pap 
8 Lord vagy Főpap 
9 Herceg vagy Fejedelem 
10 Király 

 
A Mágiával foglalkozó Hősöknek ki kell számolni, hogy 
mennyi Mágia Ponttal (ezek után MP) rendelkeznek. 
Csak azoknak a karaktereknek kell ezt feltüntetni, aki a 
Varázslói Mágia, vagy a Kisebb Mágikus Praktikák 
Képzettséget sajátították el. A Többinél nincsen szükség 
MP-re. A Hős minden egyes MÁGIA tulajdonsága után 
kap 2 MP-t. Ebből képes majd Varázslói Mágiát, és 
Kisebb Mágikus Praktikákat létrehozni. Az eredmény 
írd fel a karakterlapra. 
 
Bármely Hős, aki rendelkezik MP-vel választhat 
magának varázslatokat a 4 fejezetben leírtakból. A 
Varázslói Mágiával rendelkező karakter a MÁGIA 
tulajdonság értékének kétszeresét költheti el 
varázslatokra. De csak a 4 szint alattiakat közül 
válogathat, egy kezdő Hős. 
 

 
 

Játékos Tipp – A Képességek segítik teljesen 
egyedivé tenni a karaktert. Olyan Képességgel 
ruházva fel, ami másoknak nincsen, vagy egy 
Képzettséget erősítve. Azonban lehet, hogy több 
Képesség is passzolna a Hőshöz. Elég nehéz a döntés! 
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Egy Hős, ha ismeri a Kisebb Mágikus Praktikákat, 
akkor a Képzettsége szer 3 Kisebb Varázslatot ismer. 
 
A következő lépés, hogy meghatározd a Hős kezdő 
felszerelését. Ez nem lesz igazán sok, csak annyi, 
amennyivel egy átlagos kalandozó nekivág a 
nagyvilágnak. 
 
A legnagyobb Hősök is a következő felszerelési 
tárgyakkal indultak, ezeket írd fel a karakter lapra: 
 

2d6 Aranytallér 
Egy fegyver, amire a Hős képződött 
Egy Bőrpáncél, ha a hősnek van Páncél Viselés 

Képzettsége. 
Lámpa, és lámpaolaj. 
Hátizsák, a felszerelési tárgyak tárolására. 
Élelem készlet 2 étkezésre való. 
Mágikus ital, ami képes visszaalítani az ÜGYESSÉGET, 

az ÉLETERŐT, vagy a Mágia Pontot a kezdeti 
értékre, mikor megissza a karakter. Ezek közül egyet 
kell választani a játékosnak. 

 
A Hősnek, ha Papi Mágia Képzettsége van, akkor 
rendelkezik Istene szimbólummával, az Istenéhez 
megfelelően. 
 
A Hős, ha ismeri a Varázslói Mágiát, vagy a 
Boszorkányságot, rendelkeznie kell egy 
varázskönyvvel. Bármilyen fegyveres Képzettsége 
legyen kezdéskor, csak egy botot kap. 
 
Néhány kezdő Képesség is adhat egyéb felszerelési 
tárgyakat, ezeket fel kell vezetni a karakter lapra. Ezen 
felül a Kalandmester igényei szerint adhat külön egyedi 
felszerelési tárgyakat is. Például a Kaland kezdésekor 
az egyik Hős a Salamonis-i hadsereg tagja, ezért 
rendelkezik a megfelelő egyenruhával, páncéllal, és 
fegyverrel. 
 
A hős szabadon költhet a kezdő pénzéből, bármilyen 
felszerelési tárgyra a 6. Fejezetből. A legalacsonyabb 
áron tudja beszerezni őket. 
 
A Játékos és a Kalandmester, ha szükséges együttesen 
találja ki a karakter háttértörtemét, életkorát, és a 
megjelenését. Amennyiben a Hős megjelenése kirívó, 
nagy hatással lesz Titánon élőkre, hogyan is reagálnak, 
ha meglátják. Ezen adatokat az alap koncepció adja, 
vagy kalandok alatt alakul ki a karakterről egy teljes 
kép.  A  leírtak  nincsen  hatással  a  játék  menetére,  vagy  
csak nagyon ritkán. Ha egy Hős 60 éves kalandozó, mit 
is csinált valójában egészen eddigi életében? Ez azért jól 
át kell gondolni. 
 
Végül a Hősnek szüksége van egy névre. Néhány Hős 
egyszerűen csak az első nevét használja, mint Gorin, de 
lehet valamilyen második nevet is választani, például 
Gorin a Villámöklű. Esetleg nevében megjelenhet maga 
a karakter leírása például Gorin a Pusztító. 
Természetesen a nevek idővel változnak, ahogy a Hős 
egyre híresebb lesz. Ha a Játékos úgy dönt, hogy 

használja az általa kitalált nevet, akkor mondhatni, 
hogy elkészült a karakterével. 
 

 
 
És most itt a végén jöjjön még egy megjegyzés, 
természetesen a Kalandmestereknek. Minden új 
karakter irányadó vonala, csak irányadó legyen. A 
Kalandmester nyugodtan megváltoztathatja ezt, hogy 
passzoljon a Hős a játékába, vagy minél egyedibb 
legyen. A következő példák segítenek, mikor érdemes 
felülbírálni a játékosokat. Egy kaland kezdetekor, lehet, 
hogy mindegyik új Hős a Salamonis-i Hadsereg tagja 
akar lenni, ezért rendelkeznek az egységük páncéljával, 
és fegyverével. Vagy a Képzettségeknél a pont 
elosztásakor úgy számolnak, hogy sok Képzettségük 2 
legyen, vagy annál nagyobb, így minél táposabb kezdő 
Hőst hozna létre. A Kalandmester feladata, hogy a 
kalandot megtervezze, és ha szükséges ehhez 
hozzáigazítsa a Hősöket. 
 
 
 

 
 
 
 

KARAKTER MINTÁK 
 
A következő oldalakon megtalálható több minta Hős, 
egy pár különböző karakter. Néhány klasszikus Hős, 
mint például egy szőrmékbe öltözött barbár, vagy egy 
bátor törpe harcos, vagy egy elf varázsló. Vannak 
viszont a felsorolásban más szokatlan hősök is. Ezeket 
fel lehet használni, egy játékban, anélkül, hogy 
átírnátok  őket.  Esetleg  alapötletek  adhatnak,  egy  új  
karakterhez, vagy módosításokkal ezekből is ki lehet 
hozni új karaktereket. 
  

Játékos Tipp – Az első részben a Hős 
teremtésekor az alap ötlet szerint válaszd meg az 
alap Tulajdonságokat, és a Képzettségeket, ez 
határozza meg a karakter a „papíron”. Az utolsó 
lépésként a Kalandmesterrel közösen tervezzétek 
meg  a  Hőst,  hogy  minél  jobban  élővé  váljon.  
Fontos végiggondolni, hogy melyen 
Képzettségeket, és Varázslatokat fog majd 
használni a karakter. Az is hasznos lehet, hogy a 
többi karakter ismeretében dolgozd ki a Hőst, 
hogy így kiegészítse a csapat egymást. 
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2. FEJEZET – A JÁTÉKRENDSZER 
 

 Kaland Játék Kockázat szerepjáték szabályai 
hihetetlenül egyszerűek. Nem kell más hozzá, 
csak két 6 oldalú dobókocka, amikkel 

megdobhatod a Tulajdonság, és/vagy a Képzettség 
próbákat. Ez a Fejezet részletesen leírja az alap 
cselekvéseket, különböző helyzetekben. Továbbá 
részletezi a módosítókat külön a szituációkra. 
Elengedhetetlen, hogy a Kalandmester ezt a rész 
pontosan végigolvassa,  de javasolt,  hogy a játékosok is 
nézzék át. Így sokkal gördülékenyebbé válhat maga a 
játék. 
 
Fontos, hogy a Kalandmester mindig emlékezzen a 
szabályokra, és hogy ezek csak mind útmutatások a 
Kaland Játék Kockázat rendszerében. A szabályokat 
nyugodtan lehet módosítani, vagy figyelmen kívül 
hagyni, ha a helyzet úgy kívánja. Mindaddig, míg a 
szabályokat az ésszerűség keretein belül módosítják, 
addig nem lehet probléma. 
 

ALAPVETŐ 
KOCKADOBÁSOK 
 
A Kaland Játék Kockázat szerepjátékban minden 
cselekedetet, kivéve a harcban, két egyszerű dobással 
lehet meghatározni. 
 

Alap Próba Dobás 
 
Amikor a Hős egymaga próbál megoldani egy 
problémát, aminek a kimenetele sikeres, vagy 
sikertelen, és senki sem gátolja meg, vagy áll  útjában a 
cselekvésének. Akkor kell ezt az első módszert 
alkalmazni. 
 
A játékos egyszerűen dob 2db 6 oldalú kockával 
(mostantól 2D6) összeadja a számokat, és az értéket 
összehasonlítja a megfelelő Tulajdonsággal. Ha az érték 
kisebb, vagy egyenlő, mint a Tulajdonság akkor sikeres 
a próba. Ha az eredmény nagyobb, akkor sikertelen volt 
a próba. 
 
Legtöbb esetben az ÜGYESSÉG lesz az a Tulajdonság, 
amit meg kell dobni, legyen az fizikai, szellemi, vagy 
társadalmi próba. Ha a Hős olyan próbát végez, amire 
képződött, akkor a Képzettség értékét hozzá kell adni 
az ÜGYESSÉGHEZ, ez alá kell majd dobni két kockával. 
De sokszor előfordul majd, hogy csak az alap 
ÜGYESSÉG értéket kell venni a próba alapjának. 
 
Például egy Hős megpróbál egy fára felmászni, 
használva az alap Tulajdonságát, az ÜGYESSÉGÉT. A 
Hősnek  7-es  az  ÜGYESSÉGE,  7-et,  vagy  az  alattit  kell  
dobni 2D6-tal. De ha a Hősnek van Mászás Képzettsége 
mondjuk 2-es értéken, akkor már 9, vagy az alá kell 
dobni. 
 

Az alap Tulajdonság próbára számos módosítót is lehet 
adni. Ezek lehetnek pozitívak, és negatívak, amik a Hős 
ÜGYESSÉG próbáját módosítja. Vegyük az előbbi 
esetet, a Hős éppen felmászik egy fára, kezében egy 
nehéz tárgyat cipelve, így -2 kap a próbára. (ezért most 
már csak 7, vagy az alatti dobás lesz sikeres). A másik 
helyezet,  mikor  a  Hős  egy  tüskés  csizmát  visel,  ez  +2  
pontot ad a próbához, így 11, és az az alatti dobások 
lesznek sikeresek. A különleges helyzetekre vonatkozó 
módosítók a következő oldalakon találod. Ezeket a 
Kalandmester szabadon megváltoztathatja, bizonyos 
helyzetekben. 
 
A legtöbb próba végkifejlete siker, vagy sikertelenség. 
Azonban, ha a dobás dupla 1-es, vagy dupla 6-os 
mindkét esetben speciális a végkifejlet. Ha a dobás 
dupla 1-es, akkor az azt jelenti, hogy a Hős sikeresen 
véghezvitte a próbát, sőt hatalmas nagy bravúrral 
többet is tett a tervezetnél. Dupla 6-os dobásakor, 
viszont az ellenkezője történik, végzetes hibát vétett a 
karakter. A hatás mindig sérüléssel jár, ha nem 
végzetes, például a Hős a sziklafal felénél rossz helyre 
nyúl, vagy elvét egy ugrás próbát egy igen mély 
szakadék felett! Akkor is sikertelen a próba, ha célszám 
12, vagy annál nagyobb, de ebben az esetben nincsen 
végzetes következmény, hanem csak egy átlagos 
sikertelen próbálkozás. 
 
Ellenfelek Közötti Próba Dobás 
 
Ha Hős közdelemben van valakivel, például 
futóverseny, alkudozás, birkózás, akkor a következő 
szabályokat kell alkalmazni a dobásoknál. A Hős, és 
ellenfele dob 2D6-ot és hozzá kell adniuk a 
Képzettségüket. Bizonyos helyzetekben lehet még adni 
módosítókat. Amelyik fél értéke magasabb, az győzött. 
Például: egy tolvaj el szeretne surranni egy őr mellett, 
dob 2D6-ot, az értékhez hozzáadja a Lopakodás 
Képzettségét,  és ezen felül még 2 pontot,  mert rossza a 
megvilágítás (lásd később a módosítókat) Az őr is dob 
2D6-tal és hozzá kell adni a Felismerés Képzettségét, 
ezen  kívül  le  kell  belőle  vonnia  2  pontot,  mert  rossz  a  
megvilágítás. Ha a Tolvaj értéke a magasabb, akkor 
sikeresen elosont az őr mellett, viszont ha az őr értéke a 
nagyobb, akkor most a Tolvaj bajban van… 
 

SZERENCSE Próba 
 
Minden Hős, születésétől fogva rendelkezik egy 
bizonyos  számú  SZERENCSE  ponttal,  ez  segíti  át  őt  a  
nehéz helyzeteken a kalandok alatt. A Kalandmester 
bizonyos körülmények között kérheti a játékost, hogy 
tegye próbára a SZERENCSÉJÉT. Például, mikor a 
karakter átsétál egy helyen, ahol egy csapda található 
és,  csak  a  SZERENCSÉN  múlik,  hogy  belelép,  vagy  
elkerüli. Vagy találhat valamit a földön, valamit, ami 
fontos  mondjuk  a  kaland  szempontjából,  és  csak  a  
SZERENCSÉJÉRE számíthat a Hős, hogy rátalál-e 
teljesen véletlenül. 
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A SZERENCSE dobás ugyanolyan alap próba, 2D6 kell 
dobni,  majd  az  eredmény  össze  kell  hasonlítani  a  Hős  
SZERENCSE Tulajdonságával. Ha az eredmény kisebb, 
vagy egyenlő a Hős SZERENCSE pontszámával, akkor 
a karakter szerencsés volt. Viszont ha az eredmény 
nagyobb, akkor nem volt szerencséje. Ellentétben, az 
alap ÜGYESSÉG próbáktól eltérően, ha a játékos dupla 
6-os,  vagy  dupla  1-est  dob,  nincsen  semmiféle  külön  
hatása az eseményre, nem jelentkezik automatikus 
siker, vagy kudarc. 
 
Függetlenül az eredménytől, minden esetben, mikor a 
Hős használja a SZERENCSÉJÉT, le kell belőle vonnia 1 
pontot.  A  SZERENCSE  tehát  egy  véges  erőforrás.  A  
játékos viszont dönthet úgy, hogy nem tesz szerencse 
próbát, mikor szólnak neki. Ekkor automatikus a 
kudarc, de nem kell csökkenteni a SZERENCSE értékét. 
 
A játékos dönthet úgy, hogy önként bizonyos 
helyzetekben SZERENCSE próbát tesz. A dobást úgy 
kell tekinteni, mint alap próba esetén. De ha más próbát 
akar helyettesíteni, pl.: ÜGYESSÉGET, akkor ehhez a 
próbához nem adhatja hozzá a Képzettségéből adódó 
értékeket. Természetesen miután elvégezte a Játékos a 
dobást, csökkenteni kell a karakter SZERENCSE 
pontjait.  
 
Ellentétben az ÉLETERŐVEL, a Hős jelenlegi 
SZERENCSE pontjai nem állnak helyre az idő 
múlásával. A Kalandmester megengedheti, hogy a 
kaland végével visszaállítsa mindenki a SZERENCSE 
pontjai a Kezdeti értékre. Ezen felül a SZERENCSE 
pontokat lehet kapni még kalandok alatt, például mikor 
a  Hős  felfedez  egy  kulcsot,  vagy  valamilyen  fontos  
tárgyat, aminek még kiemelkedő szerepe lesz a 
kalandban. Vagy iszik egyet a SZERENCSE italából. Így 
az a Hős, aki megtalálta a kulcsot, amivel majd a kaland 
végén sikeresen a labirintusban ki lehet nyitni majd egy 
ládát, az kap egy SZERENCSE pontot. Kaphat az a Hős 
is, aki segít egy másik karakteren, vagy olyan 
személyen, aki fontos a játék menetében. A 
Kalandmester dönti el, hogy a karakter mikor kap egy 
SZERENCSE pontot. Soha nem lehet 
SZERENCSEPONTOT adni olyannak, aki előtte 
SZERENCSE próbát tett, és sikerült neki, és soha nem 
mehet a pontok száma a Kezdeti érték fölé. 
 
A harcban, használatos SZERENCSE próbáról 
bővebben a 3. Fejezetben írunk. 
 
Szörnyek esetén használd az ÜGYESSÉG Tulajdonságot 
a SZERENCSE próbához, így nem kell minden egyes 
lénynek külön Tulajdonságot adni. Próba után nem kell 
csökkenteni az ÜGYESSÉG pontot. Kizárólag csak 
speciális helyzetekben, mint mágikus ellenálláskor, és 
csapdák elkerülésekor használható. Harcban semmi 
esetre sem alkalmazhatják a szörnyek. 
 

MOZGÁS HELYZETEK 
 

Mozgás 
 

Legtöbb esetben a Hősök mozgása nem lényeges 
tényező a játék menetében, hacsak a karakter nem 
éppen el szeretne menekülni egy csatából, vagy éppen 
átmennek egy másik helyszínre. Szárazföldön az utazás 
sebességét nagyban befolyásolja a terep, az időjárás, és 
az, hogy mennyire vannak felszerelkezve a Hősök. A 
Kalandmester határozza meg, mekkora utat képesek 
megtenni így egy nap. 
 
A harcban, vagy más olyan helyzetekben, ahol fontos 
meghatározni a Hős mozgását, mondhatjuk, hogy egy 
harci kör alatt egy átlagos karakter 2 métert képes 
megtenni. Ha egy Hőst üldözik, vagy szökni akar, jól 
jöhet ilyenkor a helyismeret próba. Megdobva az 
ÜGYESSÉGÉT, hozzáadva az, Erdő Ismeret, vagy Város 
Ismeret Képzettséget, így képes megszökni üldözői elől, 
vagy elbújni előlük egy épületben, esetleg egy olyan 
helyen elrejtőzni, amit a terep, és a helyzet ad. A 
módosítókat meg is lehet fordítani, például egy Hőst 
lovas üldöz, így ő ez állttal, ha menekül, akkor azt -4 
pont büntetéssel teszi. 
 

Mozgás szituációk Módosítók 
Hős lóháton +4 
Hős repülve +7 
Nyílt terepen +2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Láncinget visel -1 
Lemez páncélt visel -2 
Erő Képzettség +Értéke 
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Lovaglás 
 
Minden  Hős  tud  lovagolni,  még  akkor  is,  ha  nem  
rendelkezik Lovaglás Képzettséggel. Vágta, és a galopp 
esetén szükséges ÜGYESSÉG próbát tenni Lovaglás 
Képzettségedre. (-1 büntetést kap vágta esetén) Ha a 
próba sikertelen, akkor a Hős le fog esni a ló hátáról, és 
sérül 1-3 ÉLETERŐ pontot. A lovakkal lehet ugratni, 5 
métert hosszában, és 2 ½ magas akadályokat, bár ez 
fajtától függ. Sokat számít a sikeres próba 
szempontjából. 
 

Mászás 
 
Egy ponton minden Hős életében eljön az idő, hogy fel 
kell másznia egy fára, sziklára, vagy ki egy gödörből. A 
Hős, ha mászik, legyen az felfele, vagy lefele az harci 
körönként egy métert képes megtenni. Minden 5. méter 
után kell ÜGYESSÉG, vagy Mászás Képzettség próbát 
tenni. A mászás Képzettség dobáshoz az alábbi 
módosítókat kell alkalmazni. Bizonyos helyzetekben 
nem csak egy, hanem több módosítót is fegyelembe kell 
venni, ekkor ezek értéke összeadódik. 
 
Ha a próba sikertelen, akkor a Hős nem képes tovább 
mászni, az adott harci körben. A következő körben újra 
próbálkozhat. A dupla 6-os dobás azt jelenti, hogy a 
Hős bárhol is legyen, lezuhan. Ez után az következik, 
hogy mi történik a szerencsétlen karakterrel! 
 

Mászás helyzetek Módosítók 
Extra 1 méter -2 
 
Függőleges felület -6 
60°-85° -4 
45°-60° -2 
Nincs kapaszkodó -3 
Instabil, vagy csúszós felület -2 
Túlnyúlás -3 
 
Bőrpáncélban -1 
Láncingben -3 
Lemez páncélban -5 
 
Sima fa -2 
Kevés ág -1 
 
Tüskés csizma +2 
Kötelet tartó másik fél +2 
Támadás közben -2 
A támadás -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 

 

 

Esés 
 
Ha a Hős megcsúszik, mikor éppen mászik, vagy 
váratlanul egy veremcsapdába esik, esetleg egy rámpán 
egyensúlyoz, egy magas épület tetején vagy egy 
sziklafalon, és elvéti a lépést óhatatlanul le fog zuhanni. 
Ha egy Hős 2 métert, vagy kevesebbet zuhan, akkor 
semmiféle sérülést nem szenved el (kivéve, ha van 
valami a verem alján, például tüskék) Ha a Hős viszont 
már 50 méterről, vagy magasabbról esik le, akkor azt 
már semmiféleképpen nem éli túl. 
 
A  Hősnek  dobnia  kell  SZERENCSE  próbát,  minden  5  
méter  zuhanás  után  le  kell  vonni  1  pontot,  ezen  kívül  
hozzá lehet adni az Akrobatika Képzettséget. Ha a Hős 
sikeres volt, nem érte semmiféle sérülés, elsétálhat, 
viszont  ha  nem,  akkor  elveszít  1  ÉLETERŐ pontot,  és  
ezen kívül még azt a pontszámot, amit az alábbi 
táblázat tartalmaz: 
 

Esési helyzetek Módosítók 
Minden 5. méter esés után +1 
Éles kövekre esik +1D3 
Valamilyen puha felületre -2 
Mély víz/sár/hó -3 
Láncing +1 
Lemez páncél +3 
Leterhelve +1 
Nagyon leterhelve +3 

 
Minden elvesztett 5. ÉLETERŐ pont után a Hős Veszít 1 
ÜGYESSÉG pontot. Ez annak tudható be, hogy ilyenkor 
eltörhet a csontja, vagy egyéb komoly sérülést szenved. 
 
Ha  a  Hős  kötéllel  mászott,  amit  egy  másik  Hős  tart,  
akkor annak kell dobnia ÜGYESSÉG, Erő, vagy Mászás 
Képzettség próbát, hogy képes-e megtartani a 
lezuhanót. Ha igen, akkor a lezuhanó karakter nem 
sérül semmit. 
 

 
 
Ugrás 
 
A Hősök gyakran át szükségszerűen bizonyos dolgokat, 
ez lehet egy folyó, szurdok, gödör, vagy egy medence, 
aminek az alján tűz ég. A Hős helyből vízszintesen a 
saját magasságát képes megugrani, ez függőleges 
irányba a magasság fele. Ha lehetőségek adottal, akkor 
ésszerű nekifutni, ezzel a táv duplázódik. Ha a Hős 
nagyon  le  van  terhelve,  vagy  páncélt  visel,  akkor  a  
távolság feleződik. 
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Úszás és Fulladás 
 
Feltételezzük, hogy az összes Hős tud úszni, 
természetesen, ha rendelkezik Úszás Képzettséggel, 
akkor  jobban  mint  a  többiek.  Egy  Hős  úszva  1  méter  
képes megtenni egy harci kör alatt. Bármely úszás 
próbához a következők módosítókat kell hozzáadni. 
 

Úszás helyzetek Módosítók 
Támadás közben -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Láncingben -2 
Lemez páncélban -4 
ÉLETERŐ 3, vagy kevesebb -2 
 

 
Sikertelen próba esetén a Hős vergődni, és fulladni 
kezd. A fulladás szabályait lehet alkalmazni még 
füstben, vagy mérgező gázfelhőben. 
 
Ha Hős nem tud levegőt venni, mert víz alatt van, vagy 
füst, vagy gáz veszi körbe, akkor sérülni fog. Hősnek 
ÜGYESSÉG próbát kell ilyenkor tennie percenként -1 
pont büntetéssel, és következő módosítókkal: 
 

Fulladási helyzetek Módosítók 
Víz alatt 

Úszás Képzettség módosítók Fenti táblázat 
Mély lélegzetet véve +1 
Van úszás képzettség +3 
 

Gáz, és füst Módosítók 
Mély lélegzettet véve +1 
Harcban -2 
ÉLETERŐ 3, vagy az alatt -2 

 
Ha a Hősnek nem sikerült megdobnia a próbát, akkor 
sérülni fog. A ÉLETERŐ pont veszteséget a következő 
táblázat mutatja: 
 

Víz 1D6 pont 
Füst 1 pont 
Sűrű füst 1D3 pont 
Mérgező gáz 1D6+1 pont 

 
 
Kitérés 
 
A harcon kívül számos oka van, hogy a Hős elsajátítsa a 
Kitérés Képzettséget. Elugrani egy guruló szikla elől, 
vagy egy elszabadult szekér elől kitérni, vagy egy 
ledőlő fal elől. Ezek mindegyikéhez szükséges egy 
sikeres Kitérés Képzettség próba, a következő 
módosítókkal: 
 
 

Kitérés helyzetek Módosítók 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Láncingben -2 
Lemez páncélban -4 

 

Terhelés 
 
A Hősök természetesen nem képesek maguknál 
hordani végtelen számú tárgyakat. Ahelyett, hogy a 
bonyolult formát alkalmaznánk, a tárgyakra, méret, és 
súly helyett, a Kaland Játék Kockázat egy sokkal 
egyszerűbb, és elvontabb formulát alkalmaz. Általában 
egy Hősnél 10 normál méretű tárgy lehet, plusz minden 
egyes  Erő Képzettség  pont  után  1.  Ez  csak  a  
felszerelésre vonatkozik, nem tartalmazza a páncélt, 
ruhát, hátizsákot, és a kézben tartott tárgyakat. 
 
Nagy, vagy nagyon nagy tárgyak kettő vagy több helyet 
foglalnak, ez függ a tárgy súlyától. Kis tárgyak, mint 
nyilak tegezzel együtt számítanak egynek, de csak 
akkor, ha tele van. Száz kicsi tárgy, mint drágakő, érme, 
amulett stb. foglal egy helyet a felszerelési listában. 
 
A Hős, amely több tárgyat tart magánál, mint a 
megengedett terhelté válik, és bizonyos módosítókat 
fog kapni a cselekvéseire. Vagy valami nehéz dolgot 
cipel, az ekkor dobott ÜGYESSÉG próbák mind 
nehezebbek lesznek. Egy Hős nem tud többet felemelni 
a saját testsúlya kétszeresénél, ebben az esetben nagyon 
terhelt lesz. 
 

 
 

TÁRSADALMI HELYZETEK 
 

Reakciók 
 
Nagyon gyakran fognak a Hősök találkozni másik 
személyekkel, vagy lényekkel. Ezen találkozások 
reakcióit a Kalandmester már előre kitalálta. Lesz 
viszont olyan váratlan helyzet, ami nincsen előre 
megírva, ekkor hasznos tud lenni, hogyan is fog 
reagálni a lény 
 
A Kaland Játék Kockázat Szörnykönyvben minden 
szörnynél  fel  van  tüntetve,  hogy milyen  a  reakciója,  és  
az intelligenciája. Ezekből már meg lehet állapítani, 
hogyan is fog a lény reagálni, ha találkozik a 
karakterekkel. 
 
A reakciók a következőek lehetnek: Barátságos; 
Semleges, Barátságtalan, vagy Ellenséges. Ezek nem 
szorulnak magyarázatra. 
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Az intelligenciája a lényeknek lehet: Nincs; Alacsony; 
Átlagos,  és  Magas.  Ezzel  már  viszont  egy  kis  
magyarázatra szorulnak. A nagyobb intelligenciával 
rendelkező lények jobban meggondolják a 
cselekedeteiket, sőt meg is változtathatják a 
reakciójukat. Az okosabb lényeket meg lehet 
vesztegetni, vagy átverni. A Szörnyek leírását 
megtalálod a 8. Fejezetben. A legtöbb humanoid lény 
intelligenciája Magas. 
 
A Társadalmi Helyzetet is figyelembe kell venni, de 
csak  akkor,  ha  két  fél  között  3,  vagy  nagyobb  a  
különbség. Ha egy koldus beszél egy Úrral, akkor az 
számára kedvezőtlen lesz, viszont fordítva teljesen más 
lesz a hatás! 
 

Vesztegetés és meggyőzés 
 
Ha  egy  lény  intelligens,  akkor  azt  meg  is  lehet  
vesztegetni, vagy meggyőzni, mint egy alternatív 
megoldás. A siker attól függ mennyire ésszerű a kérés. 
Négy fajtája van Ésszerű kérés, Elfogadható, 
Ésszerűtlen kérés, és Lehetetlen kérés. 
 
Ésszerű kérés az olyan, ahol a cél elérése érdekében 
nem szükséges semmit tennie az alanynak. Például a 
város kapujában álló őrt meggyőzni arról, hogy a 
Hősöket engedje be. 
Elfogadható kérés az olyan, ahol a cél érdekében be kell 
vetni valami ösztönző elemet, vagy rábeszélést. Például 
sötétedés  után  megkérni  a  városi  őrséget,  hogy  
engedjék be a Hősöket. 
Ésszerűtlen kérés az olyan, hogy ellentétes az alany 
jellemével, és viselkedésével. Például a városi őrség pár 
tagját rávenni, hogy őrködjenek, míg a csapat kirabolja 
a város kincstárát. 
Lehetetlen kérés, az, amit az alany még álmában se 
tenne meg. Például rávenni a városi őrség egyik 
kiemelkedő tagját, hogy gyilkolja meg az elöljárót, vagy 
a főtanácsost. 
 
A meggyőzés nem mindig vezet célra, ezért segíthet az 
ügyben egy kis kenőpénz, ami előremozdítja a célt. Ez 
lehet aranytallér, vagy más értékes tárgy. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy a megvesztegetés, nem mindig a 
legjobb megoldás, mert nem mindenkit lehet megvenni, 
vagy a célszemély kevesli a felajánlott értéket, és azért 
nem  segít,  sőt  lehet,  hogy  feldobja  a  csapatot.  A  
Kalandmester feladata eldönteni, hogy a felajánlott 
összeg elegendő-e? Nyilvánvaló, hogy egy alacsonyabb 
Társadalmi helyzettel bíró személyt olcsóbban lehet 
megvenni, mint egy rangos, magasabb beosztású 
embert. 
 

 

A cél eléréshez a következő módosítókat kell használni, 
a Kalandmester titokban dobja a próbát. 
 

Vesztegetési helyzetek Módosítók 
Nagyon kicsi vesztegetési ajánlat -4 
Kicsi vesztegetési ajánlat -2 
Alap vesztegetési ajánlat +1 
Nagy vesztegetési ajánlat +2 
Nagyon nagy vesztegetési ajánlat +4 
Célszemély sértőnek véli az összeget -3 
 
Több személy -1/fő 
A Hősök vannak többen +2 
A Hősök kevesebben vannak -2 
 
Barátságos a célszemély +2 
Semleges a célszemély -1 
Barátságtalan a célszemély -3 
Ellenséges a célszemély -5 
 
Ésszerű kérés +3 
Elfogadható kérés 0 
Ésszerűtlen kérés -3 
Lehetetlen kérés -6 

 
 

 
 
 

Álruha 
 
Néha hasznos, ha a karakter elrejti magát a kíváncsi 
szemek elől, nem úgy hogy az árnyékban bujkálna, és 
lopakodna, hanem álcázza magát és így jár, kell az 
ellenség körében észrevétlenül. Az álcázás lehet teljesen 
egyszerű, botra támaszkodik a karakter, és egy 
álbajuszt ragaszt fel, de lehet sokkal összetettebb, mikor 
minden egyes apró részletet megtervez, ez olyan 
mintha jelmezt hordana. Hogy lássuk, a Hős mennyire 
sikeresen álcázta magát dobnia kell egy Álcázás 
Képzettség próbát. A módosítókat az alábbiak: 
 

Álcázási helyzetek Módosítók 
A Hős nem rendelkezik 
Álcázás Képzettséggel -3 
Kis változtatás (bajusz; szakáll) +1 
Nagy változtatás (kor; bőrszín) -2 
Nagyon nagy változtatás  
(nem; magasság) -4 
 
Erős Fény -2 
Homályos fény +1 
Sötétség +3 
 
A Hős ismeretlen a környéken +2 
A Hős ismert a környéken -2 
Ismert emberen álcázva -3 
Az érintett Felismerés Képzettsége - érték 
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Kereskedés 
 
Annak  érdekében,  hogy  az  olcsón  vásároljon,  és  a  
legmagasabb áron adja el a portékáját a Hős, 
alkudoznia kell a kereskedővel. Ha jól alkudozik a 
karakter, akkor zsákmányát képes lesz eladni a 
legmagasabb áron, míg a szükséges felszerelést a 
legolcsóbban veheti meg. 
 
Az Alkudozás Képzettséget kell használni az 
alkudozáskor. A Hős javaslatot tesz az árura, ha 
vásárolni szeretne, ha eladni, akkor természetesen a 
kereskedő tesz egy ajánlatot. Reális keretek között az ár 
nem lehet alacsonyabb a normál ár felénél (ha vásárol), 
vagy a duplájánál (ha eladni akar). 
 
A módosítókat hozzá kell adni a Hős Alkudozás 
Képzettségéhez, majd ebből le kell vonni a kereskedő 
Alkudozás Képzettséget, ezt a számot kell megdobni. 
 
Ha a próba sikeres, akkor a Hős által javasolt árat 
elfogadja a kereskedő. Ha sikertelen volt a próba, akkor 
a kereskedő ragaszkodik a saját árához, és azt kell 
kifizetni. 
 

Kereskedelmi helyzetek Módosítók 
Barátságos a kereskedő +2 
Barátságtalan a kereskedő -3 
Ellenszenves a kereskedő -5 
 
Eladás fél áron +3 
Vásárlás fél áron -3 
Eladás kétszeres áron -3 
Vásárlás kétszeres áron +3 
 
A tárgy hétköznapi +2 
A tárgy gyakori -2 
A tárgy ritka -4 
A tárgy nagyon ritka -6 
A tárgy lopott -3 

 
Javasoljuk, hogy a Hősök ne alkudozzák át minden 
egyes vásárlásukat, ami sok játékidőt emésztene fel, és 
nincsen valódi játékélménye. A teljes árlista 
megtalálható a 6. Fejezetben. 
 

VESZÉLYEK AKADÁLYOK 
 

Ajtók és Zárak 
 
Egy labirintus egyszerűen nem lenne igazi labirintus 
ajtók nélkül, amik akadályozzák a Hősök 
továbbhaladást. Vajon mi lehet mögötte? Egy 
barátságtalan lakó, vagy csapda, esetleg egy szoba tele 
szörnnyel? 
 
Sok Hős szeretné tudni mi is van az ajtó mögött, ennek 
legegyszerűbb megoldása, hogy kinyitja az ajtót, de 
célszerűbb előbb hallgatódzni, hátha észrevesz valami 
árulkodó neszt. A Kalandmesternek titokban kell 
dobnia a Hős nevében Felismerés Képzettséget. Ha 
sikeres  volt,  az  még  nem  jelenti  azt,  hogy  hangokat  is  

hall. Ha viszont zajokat hall, az se biztos, hogy 
egyértelmű, ezzel még jobban összezavarva a Hőst. 
 
Ha az ajtó nincsen zárva, akkor egyszerűen el kell 
nyomni a kilincset, vagy meg kell nyomni a nyitó 
gombot. Ha az ajtó zárva van, és a Hős rendelkezik a 
megfelelő kulccsal, akkor csak ki kell nyitni vele a zárat. 
Viszont ha nincsen kulcsa és ismeri a Zárnyitás 
képzettséget, és van egy tolvajkulcs készlete, akkor 
sikeres próbával ki tudja nyitni a zárat. 
 
Ha zárat nem lehet kinyitni, vagy elvétette a karakter a 
zárnyitás próbát, akkor csak egy megoldás van, ki kell 
feszíteni az ajtót. A következő szabályokat ládák esetén 
is lehet alkalmazni. A Hős karddal, tőrrel, vagy valami 
hasonló tárggyal elkezdi feszíteni a zárat, ekkor kell 
dobnia Erő Képzettség próbát. Ha nem sikerül a próba, 
akkor előfordulhat, (Kalandmester dönti el) hogy a 
tárgy eltörik, használhatatlan lesz. Továbbá a Hős beüti 
magát  az  ajtóba,  és  veszít  1  ÉLETERŐ pontot.  Ha  
tovább próbálkozik ugyanaz a karakter, ugyanazon az 
ajtón, akkor minden egyes új próbálkozásra kap -1 
pontot büntetést. 
 

Fény 
 
Sok kaland játszódik Labirintusokban, barlangokban, 
romok között, tornyokban, vagy akár éjszaka. Az ember 
kalandozó nem képes látni a sötétben, csak az elfek, és a 
törpék. Ők se tökéletesen, csak körvonalakat látnak, 
pontos  részleteket  nem  képesek  kivenni.  Ez  a  
legalapvetőbb probléma, ami fel fog merülni a kalandok 
során.  A  Hősök  nem  látnak  a  sötétben.  Szinte  biztos,  
hogy mindenki tart magánál, kovakövet, száraz mohát 
és valamilyen világító eszközt. Ez lehet gyertya, fáklya, 
vagy lámpa. A gyertya egy viasz henger, a közepén egy 
kanóccal,  ami  ég.  A  fáklya  egy  köteg  rőzse,  amit  
belemártottak szurokba, vagy kátrányba. A lámpa egy 
fém olajtartály, amiben egy kanóc van, gyakran 
valamilyen fém, vagy üveg keretben. Az oldalai 
lehetnek redőnyösek, így a fényt egy irányba lehet 
összpontosítani, vagy gyorsan elsötétíteni. 
 
Gyertya 
Égési idő 1 óra 
Világít 1 méterre 
Ha leejtik dobni, kell D6-ot, és 4-6 esetén kialszik 
 
Fáklya 
Égési idő 30 perc 
Világít 10 méterre 
Ha leejtik dobni, kell D6-ot, és 6-os esetén kialszik 
 
Lámpa 
Égési idő 2 óra, utántöltés nélkül 
Világít 4 méterre 
Ha leejtik dobni, kell D6-ot, és 4-6-os esetén eltörik, egy 
kis tüzet okozva, ami 3 körig tart. 
 
A megvilágított területen túl 3 méterenként -1 pont 
büntetést kap a karakter látás alapú észlelésre. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a Hős, aki a fényforrást fogja, 
nem képes rejtőzködni. 



A SZEREPJÁTÉK 53 

Tűz 
 
A tűz egyaránt lehet nagy segítség egy kalandozó 
életében, melegen tartsa, vadállatokat távol tart vele, és 
még a vacsoráját is megfőzheti rajta! De a tűz lehet 
nagyon veszélyes is, főképpen mikor a Hős csapdába 
esik. 
 
Egy láng, mint ami egy fáklyán lobog 1 ÉLETERŐ pont 
sebzést képes okozni körönként. Ezt a fajta tűzet 
meglehetősen egyszerű eloltani. 
 
A  kis  tűz  olyan,  mint  egy  átlagos  pihenőhelyhez  
gyújtott tűz, 1D3 ÉLETERŐ pont sebzést tud okozni 
körönként. Ha víz van a közelben, akkor egy vagy két 
kör alatt el lehet oltani. 
 
A nagy tüzek, mint a tábortüzek körönként 1D6+1 
ÉLETERŐ pont sebzést okoz. Időbe telik, az oltás, és 
nagy  mennyiségű vízre  van  szükség,  ezen  kívül  több  
emberre. 
 
A pokoli nagy tűz, mint egy égő ház, vagy egy 
kovácsnak a kemencéje. Körönként 2D6 ÉLETERŐ 
pontot sebez. Nagyon nehéz eloltani. A mágikus tüzek 
is ilyen intenzitással égnek, bár ezek csak rövid ideig 
tartanak. 
 
Ha valaki, vagy valami meggyújt egy gyúlékony 
anyagot, az egy körig, mint láng ég, majd kis tűzzé növi 
ki magát. Három kör múlva nagy tűzzé válik, és addig 
ég, míg van éghető dolog a közelében. Ha ez elfogyott, 
akkor három kör múlva kis tűzzé csökken, majd újabb 
három  kör  elteltével  láng  lesz,  ami  egy  körig  ég,  és  
kialszik. 
 
Amellett, hogy minden tűz elég komoly sérüléseket 
képes okozni, de ha egy zárt rosszul szellőző helyen 
lobban  fel,  akkor  számolni  kell  a  füsttel  is.  Ha  a  Hős  
nem tud kimenekülni a helyiségből, nem biztos, hogy a 
lángok sebzik őt halálra, hanem előbb fog a fűstől 
megfulladni. 
 
Ha egy Hős vagy egy ellensége lángoló nyilat szeretne 
használni, akkor azt a következő képen teheti. A 
nyílvessző elejét be kell tekerni ronggyal, amit olajjal 
itattak át. Lövés előtt kell meggyújtani. Támadáskor -2 
pont büntetést kap az, aki ilyen nyilat használ. Találat 
esetén  egy  pont  extra  sebzést  okoz.  A  nyíl  ezek  után  
használhatatlan lesz. Az ellenfél meggyújtása, csak 
akkor sikeres, ha éghető anyagba talál bele a lövő. Ha 
gyapjút, vagy pamutot visel, akkor azok könnyedén 
lángra kapnak, míg ha bőrt visel, az ellenáll a tűznek, és 
nem gyullad meg. 
 
Méreg 
 
Sok különféle mérgezés fenyegetheti egy Hős életét, ez 
lehet akár egy mérgezett tű csapda, vagy az ételébe, 
italába kevertek valamit, gáz formában is felütheti a 
fejét, és nem beszélve a rengeteg mérgező kígyóról. A 
Mérgek hatóideje, és sebzése igen eltérő lehet. Egy 
enyhe mérgezés csak néhány pont sérülést okoz, míg a 

komolyabbak halát, bénulást is, ez 1D6 körön belül 
bekövetkezik. A Bénító méreg csökkenti a Hős 
ÜGYESSÉGÉT 1 ponttal! 
Bizonyos mérgeknél lehetőség van arra, hogy a karakter 
sikeres SZERENCSE próbával elkerülje a hatásukat, és 
vannak olyanok is, amivel szemben Erő Képzettség 
próbával lehet ellenállni. Még ha ezek a próbák 
sikeresek, a méreg kis mértékben, de kifejtheti hatását. 
Minden esetben a Kalandmesternek kell döntenie, hogy 
mekkora sérülést szab ki az áldozatra, ami nem lehet a 
méreg maximális hatásfoka. A következő felsorolásban, 
néhány mérget, és azok hatásait írjuk le: 
 

Pók Méreg 
Ezt a mérget trópusokon élő pókokból nyerik, 
orvgyilkosok körében igen kedvelt, mert nagyon 
gyorsan hat, és nagyon veszélyes. Vérbe juttatva 
fejti ki a hatását, ezt meg lehet oldani egy tűvel, 
nyílheggyel, vagy egy tőrrel kenve. 
 
Az áldozatnak a mérgezés után SZERENCSE próbát 
kell tennie, vagy különben a teljes hatást szenvedi 
el. Ha próba sikeres, akkor 1D3 ÉLETERŐ pontot 
fog sérülni. Ha a próba sikertelen, akkor az 
áldozatnak súlyos fájdalmai lesznek, ezért -2 veszít 
az ÜGYESSÉGÉBŐL, és 2D6 pontot az 
ÉLETEREJÉBŐL. 
 
Hogy az áldozat életben marad-e vagy sem, az egy 
következő SZERENCSE próba dönti el. Ha ez 
sikeres volt, akkor az ÜGYESSÉG büntetés elmúlik 
24 óra múlva, de ha nem, akkor folyamatosan 
csökkenteni kell az ÜGYESSÉG pontokat 1-el.  
 
Tűzbokor Méreg 
Ezt a mérget egy Allansia partvidékén honos tüskés 
bokorból nyerik. A mérget gyakran használják a 
Gyíkemberek, és a Vademberek. Sebbe kel juttatni a 
mérget, és azonnal SZERENCSE próbát kell tenni. 
 
A  méreg  nem  fejti  ki  a  hatását,  ha  sikeres  volt  a  
próba, de ha nem, akkor 1D6 körig sérülni fog az 
áldozat, a következő tendencia szerin. Az első két 
fordulóban  csak  1  ÉLETERŐ pontot  veszít,  majd  a  
harmadik, és a negyedikben 2 ÉLETERŐ pontot, 
végül az ötödik, és a hatodik körben 3 ÉLETERŐ 
pontot. 
 
Brim kő gőz 
A  vulkánok  közelében  lévő kis  kürtők  füstjét  néha  
Alkimisták, és Boszorkánymesterek fel szokták 
fogni üvegekben. Egy kis üvegcse ilyen palackozott 
gőz képes egy szobát teljesen megtölteni, ha 
kinyitják. 
 
Bárki, aki a helyiségben tartózkodik, dobnia kell 
SZERENCSE próbát. Sikertelen próba esetén 
azonnal  sérül  5  ÉLETERŐ pontot,  ahogy  a  füst  
égetni kezdi a tüdejét. A gőz gyorsan lesüllyed a 
talajszintre, ahol továbbra is veszélyes lehet. 
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Betegségek 
 
A betegségek, mint a mérgek számos formát ölthetnek. 
Egyes betegségek azonnali egészségromlást fognak 
eredményezni, ez meg fog látszani az ÜGYESSÉG, és az 
ÉLETERŐ pontokba. Míg mások idővel lassú romlást 
eredményeznek. Bármely eset is történjen a karakter 
addig nem képes az elvesztett értékeket 
visszagyógyulni, míg magából a betegségből ki nem 
gyógyul. A betegségnek lehetnek más nem kívánatos 
hatásai is, pl.: vakság. Általánosságban a Papok képesek 
gyógyítani, ha rendelkezik a Gyógyítás Isteni 
képességgel, de vannak olyan betegségek, amiket nem 
lehet ilyen könnyen kezelni. Ezek az igazán veszélyes 
kórok. Két mintabetegséget mutatunk be, de a 
Kalandmester nyugodtan kitalálhat többet saját 
magának. 
 
Borzalmas Reszketés 
Ez a betegség Kakhabad-ban honos, a Xamen-ok között 
egy ismert betegség. Sok esetben halálos kimenetelű. 
 
Amikor valaki tartósan érintkezik egy fertőzött 
személlyel, vagy halottal, dobnia kell SZERENCSE 
próbát. Sikertelen próba esetén az áldozat veszít 1 
ÜGYESSÉG pontot, és ezek után minden nap egyet, és 
egyre erősebben fog remegni. Amikor eléri az 
ÜGYESSÉG a 0 értéket, a beteg meghal. 
 
Vörös Pestis 
Fertőző betegség, amit SZERENCSE próbával lehet csak 
elkerülni. A betegen nagy vörös foltok jelennek meg, 
ami tapintásra forróak. A foltok fokozatosan terjednek 
szét a beteg testén. 
 
Az beteg veszít 1 ÉLETERŐ pontot, minden nap 2D6 
napig.  Ezt  a  sérülést  nem  lehet  visszagyógyulni  a  
betegség  alatt.  Ha  a  beteg  túléli  a  fertőzést,  akkor  a  
foltok egy pár nap alatt elhalványulnak, és ez után már 
visszakaphatja rendesen az ÉLETERŐ pontjait. 
 

Csapdák 
 
A labirintusokban, tornyokban, vagy akár erdőkben is 
lehetnek csapdák. Kisállat csapdák, kőomlás csapdák, 
lángfúvóka, mérgezett nyilak, vagy dobónyilak, ez csak 
néhány példa, hogy mi vár az óvatlan kalandozóra. 
Lehetetlen minden csapdát felsorolni, ezért arra kérjük 
a Kalandmester, hogy saját maga dolgozzon ki 
csapdákat, és határozza meg azok sebzését. 
Egy csapdát úgy a legegyszerűbb megtalálni, ha 
tudatosan keresi valaki, ebben az esetben sikeres 
Felismerés, vagy Csapda Ismeret Képzettség próba 
szükséges. Természetesen ez a Kalandmester dobja 
titokban. 
 
Egy működésbe lépett csapdát elkerülni csak sikeres 
SZERENCSE, vagy Kitérés Képzettség próbával lehet. 
 
A Hős képes lesz hatástalanítani a már felismert 
csapdát, de csak akkor, ha rendelkezik Csapda Ismeret 
Képzettséggel. Ehhez a dobáshoz -1 és -5 pont büntetést 
fog  kapni  a  csapda  bonyolultságától  függően.  Ha  

nincsen Csapda Ismeret Képzettsége, akkor még -3 pont 
módosítót kap. 
 
Három egyszerű csapdafajtát mutatunk be 
 

Gödör csapda 
Összetettségi fok: -1 
Ez egy egyszerű csapda, a padló egy bizonyos része 
van elfedve, mikor ezen valaki átgyalogol, 
belezuhan egy 3m mély gödörbe, rá az aljában 
kihegyezett fa, vagy fém karókra. Ez 2D6 ÉLETERŐ 
pont  sebzést  okoz,  az  esés  és  a  karók.  A  gödörből  
csak segítséggel lehet kimászni, ha nincsen akkor az 
áldozat éhen hal. 
 
Dárda Csapda 
Összetettségi fok: -2 
Ez a csapda tartalmaz egy fából készült dárdát, 
amihez hozzácsatlakoztattak egy igen erős rugót. 
Beépítették a falba, és csak egy kis lyukat hagytak, 
az oldalfalon, mennyezeten, vagy a padlón. Amikor 
működésbe hozza valaki, rálép egy köre, elszakít 
egy kis zsineget, a dárda kilövell a helyéről, 
egyenesen az áldozat felé. Sebez 1D6 Életerő pontot, 
a sebzés ellen a páncélzat sebzésfelfogó dobása 
számít. 
 
Mérgezett Tűcsapda 
Összetettségi fok. -4 
Ez a kis csapda tartalmaz egy tűt, és az ahhoz 
kapcsolódó rugót. A tű hegyét erős méreggel kenték 
be. Előfordulhat ajtó zárakon, és ládák lakatian. 
Akkor lépnek működésbe, mikor valaki 
megpróbálkozik feltörni a zárat. A kis tű megszúrja 
a  tolvajt,  ami  nem  okoz  önmagában  semmiféle  
sérülést, de a kiválasztott méreg az hatni kezd. (lásd 
fent) 

 

ÉRZÉKELÉS 
 
Felismerés és Rejtőzködés 
 
Amikor a Hős úgy véli szükséges nagyon odafigyelnie 
minden egyes apró részletre, legyen egy labirintusban, 
kint a pusztában, vagy egy városban. Hegyezi a fülét, 
szemeivel folyamatosan keres, gyanítja, hogy valami 
nincsen rendben, lehet az egy titkos ajtó, vagy egy sunyi 
tolvaj. Ekkor a Kalandmester a megfelelő módosítókkal 
dob a Hős nevében Felismerés Képzettség próbát 
titokban.  Így  a  játékos  soha  nem  fogja  megtudni,  ha  
nem vett észre valamit. 
 
Felismerés Képzettség próbát a Kalandmester bármikor 
végezhet a Hős nevében, csak most nem konkrétan 
meghatározott dolgokat keres. (bérgyilkos, csapda, 
rejtett  ajtó,  nyomok  stb.)  amikre  hírtelen  figyel  fel,  
mikor nem is számít rá. Ezek a dobások szintén 
titkosak. 
 
Felismerés Képzetséget kell használni Lopakodás 
Képzetséggel szemben, mint Ellenfelek közötti Próba 
dobáskór. A Felismerés Képzettség küzd a Lopakodás 
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Képzetséggel szemben. A módosítókat az alábbi lista 
tartalmazza. A Hős, attól függően, melyik oszlopot 
használja, hogy Lopakodik-e, vagy Keres. 
 
 

Rejtőzködő Helyzetek Rejtőző Kereső 
Hős/Tárgy láthatatlan +8 -8 
Hős/Tárgy nagyon kicsi +5 -5 
Hős/Tárgy kicsi +2 -2 
Hős/Tárgy nagy -2 +2 
Hős/Tárgy nagyon nagy -5 +5 
Álcázva +2 -2 
Elásva/eltüntetve +5 -5 
Nyílt terep -4 +4 
Sűrű bozót/Erdő +4 -4 
Mozogva -2 +2 
A Kereső magasabb -3 +3 
Kutyát használ -4 +4 
Gyenge fény +2 -2 
Sötétség +4 -4 

 
 
 

 
 
 
Bűvészmutatványok 
 
A Hős, ha használja a Bűvészmutatványok 
Képzettségét, akkor azzal képes lesz ellopni egy 
kiszemelt erszényt, vagy egy övről egy kulcscsomót, 
bemutathat kártyatrükköket, vagy pénzérmével 
zsonglőrködhet. Benyúlhat más füle mögé, és onnan 
előveheti egy aranytallért. Mindenki, aki látja, a 

mutatványt dobnia kell Felismerés Képzettség próbát, 
Ellenfelek Közötti Próbaként. 
A következő módosítók használatával: 
 
 

Trükk helyzetek Trükköző Figyelő 
Sötétség +3 -3 
Tárgy nagyon kicsi +3 -3 
Tárgy közepes -2 +2 
Tárgy nagy -4 +4 
Tárgy látható helyen -3 +3 
Tárgy igen zajos -3 +3 
Célpont buta +2 -2 

 
 
 
 
 

TUDÁS KÉPZETTSÉGEK 
 
A  Tudás  Képzettségek  egy  igen  speciális  eset,  a  Hős  
választhatja ki, hogy az ÜGYESSÉG, vagy a MÁGIA 
tulajdonságát adja-e hozzá. Értelem szerűen mindig azt 
alkalmazza, amelyik a nagyobb. A Tudás Képzettség a 
játék alatt kétféleképpen lehet alkalmazni. Az első, hogy 
magát a szintet veszünk alapul, ez mutatja milyen 
fokon  is  ért  az  adott  Képzettséghez.  A  másik  mikor  
hozzá kell adni a valamelyik Tulajdonságot, az 
ÜGYESSÉGET, vagy a MÁGIÁT. Ez egy szokásos 
próba. Természetesen, ha a Kalandmester úgy dönt, 
akkor a Tudás Próbához nem kell hozzáadni egyik 
Képzettséget sem. 
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TAPASZTALAT 
 
 
Egy jó Hős legyőzi a kihívásokat, felülkerekedik 
szörnyeken, kisebb küldetéseket hajt végre, és egyre 
jobb, erősebb lesz, hogy így nagyobb feladatokat tudjon 
végrehajtani. A Hős képes fejleszteni Tulajdonságait, 
Képzettségeit, elsajátíthat új Képességeket, és 
megtanulhat új varázslatokat. 
 
 
A Kalandmester minden egyes Hősnek a kaland végén 
Tapasztalati pontokat ad. Általában minden Hős 50 
Tapasztalati pontot kaphat egy-egy kalandért, bár ezt az 
értéket lehet növelni, illetve csökkenteni. Annak 
függvényében történik hogyan is vitték véghez a 
karakterek a kalandot, milyen jó volt a szerepjátékuk, és 
még sok más egyéb tényező, kell figyelembe venni. 
 
 
A kalandok végén a Hősök dönthetnek, hogy 
felhasználják-e a Tapasztalati pontjaikat, vagy sem. 
Esetleg csak részben költenek belőle. Egy átlagos 
kalandért kapott pontokból, legfeljebb a Képzettségeket 
lehet erősíteni, de ha valamelyik tulajdonságot pl.: 
ÜGYESSÉG szeretne növelni, arra spórolni kell több 
játékon keresztül. Egyedül a SZERENCSE tulajdonságot 
nem lehet így növelni, arra csak az Istenek képesek, egy 
epikus küldetés után. 
 
 

ÜGYESSÉG növelés 
Az új értéknek a 20x Tapasztalati Pontokba. 
 
MÁGIA növelése 
Az új értéknek a 15x Tapasztalati Pontokba. 
 
ÉLETERŐ növelés 
Az új értéknek az 5x Tapasztalati Pontokba. 
 
Képzettség növelés 
Az új értéknek a 10x Tapasztalati Pontokba. 
 
Mágia Pont növelés 
Az új értéknek az 5x Tapasztalati Pontokba. 
 
Új Képzettség elsajátítása 
A költség 20 Tapasztalati pont. 
A tanítónak legalább 3 ponton kell értenie a 
Képzettséghez, amit megtanít. 
 
Új varázslat tanulása 
A költsége 20x Mágia Pont értéke. 
A tanuláshoz szükség van egy mesterre, vagy egy 
varázsló könyvre, ami tartalmazza a megtanulni kívánt 
varázslatot. 
 
Új Képesség megszerzése 
A költsége 200 Tapasztalati Pont. 
A Kalandmesternek minden új Képességet jóvá kell 
hagynia. 

 

A  Hősnek  nem lehet  12-nél  nagyobb az  ÜGYESSÉG,  a  
MÁGIA és a SZERENCSE Tulajdonsága, ettől független 
az  ÉLETERŐ,  ami  24  fölé  nem  mehet.  Ezen  kívül  a  
Képzettségek nem léphetik túl a 6-ot. 
 

 
 
 
 

Játékos Tipp: A játékos hogyan használja fel a 
Tapasztalati pontjai a kalandok között, megmutatja, 
hogy miképpen fejlődik a karaktere. Természetesen 
nagyon egyszerűnek tűnik a Képzettségek növelése, 
mert nem kerül sokba, így gyorsan fejleszthető. 
Azonban ez a növekedés kizárólag egy Képezettségre 
vonatkozik, legyen az fegyveres szakértelem, vagy 
valami más. Növelhető viszont az ÜGYESSÉG, vagy a 
MÁGIA Tulajdonságot is lehet. A fentivel ellentétben 
így minden Képzettség dobása javulhat, beleértve 
azokat is, amikre nem képződött a Hős. 
Hasonló képen javítható az ÉLETERŐ is, így a Hős 
túlélési esélyei növekednek. 
Bizonyos Hősök a gyors fejlődést fogják választani, míg 
mások a lassabb, és biztosabb kiegyensúlyozottabb utat 
választják, valaki pedig keveri a kettőt. 
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3. FEJEZET – A HARCRENDSZER 
 

 harc elengedhetetlen része minden 
kalandnak. Így lehet szembeszállni a 
sikátorban a gengszterekkel, vagy egy 

barlangban a goblinokkal, esetleg egy hatalmas 
sárkánnyal. A tendencia némiképpen más lesz, mint az 
eddig megszokott próbák, se ez is épp oly egyszerű 
lesz. 
 
Csak egy gyors megjegyzés az időről. A harcban az idő 
sokkal gyorsabban telik, mint más helyzetekben. Egy 
harci kör 2 másodperc. 
 
A harcban két fél úgy küzd meg egymással, hogy 
mindegyikük dob 2D6-ot, ehhez hozzáadják az 
ÜGYESSÉG tulajdonságot, és az adott Fegyveres 
Képzettséget. Ez lesz a jelenlegi körben a 
TÁMADÓÉRTÉKÜK. Akié a nagyobb, az nyerte a 
fordulót, döntetlen esetén kivédték egymás ütését. 
 
A forduló győztese dob 1D6-ot annak meghatározása 
végett, hogy mennyit is sebzett. Minden fegyvernek 
más és más a sebző értéke, ezt könnyen kikereshetett  a 
fegyver sebzés táblázatból (lásd később), hogy megtudd 
Menyi ÉLETERŐ pont veszteséget okoztál 
ellenfelednek. A forduló vesztese is dob 1D6-ot, és 
megnézi a dobott érték alapján, hogy a páncélja 
mekkora sérülést fogott fel. Ez fogja megmutatni, hogy 
a páncél mennyi ÉLETERŐ pont veszteségtől védte 
meg. Ha a páncél sebzés felfogó értéke magasabb, vagy 
egyenlő a sebzéssel, akkor az áldozat nem sérült. Ha az 
okozott sérülés nagyobb, mint a sebzés felfogó érték, 
akkor ennek a kettőnek a különbségét kell levonnia a 
vesztesnek az ÉLETERŐ pontjából. 
 
Ha a Hős ÉLETERŐ pontja 0, akkor azonnal eszméletét 
veszti, de ha -4, vagy az alá esik, akkor meghal. 
Eszméletlen, és sérült Hős percenként (hat harci 
körönként) veszíteni fog 1 ÉLETERŐ pontot, ha nem 
kap egy másik Hőstől azonnali orvosi segítséget, 
(Gyógyítás Képzettség), vagy valaki elmond rá egy 
Gyógyítás varázslatot, ha nem segítenek, rajta akkor 
meghal. Ha valaki eltávozik az élők sorából a Titánon, 
az  soha  nem térhet  vissza  (kivétel  ez  alól,  a  rendkívüli  
körülmények) Ha egy szörny, vagy valamilyen más 
lény ÉLETERŐ pontja 0, vagy az alá csökken, akkor a 
halottnak tekintendő, és nem fog soha többé visszatérni. 
 
Miután meg lett állapítva a sebzés, és azt a vesztes fél 
levonta, a kör véget ér, és kezdődik minden elölről, és 
folytatva újra és újra, míg valaki meg nem hal. Minden 
harci kör 10 másodpercig tart. 
 
 

 

 
 

Egy alap példaharc, ahol Brindar a harcos küzd 
meg egy Orkkal. Az adataikat alább 
megtalálod: 
 
Brindar 

 
ÜGYESSÉG 7 

Kardok Képzettség 2 
ÉLETERŐ 14 

Fegyver: Kard 
Páncél: Bőrpáncél, és Kis Pajzs 

 
Ork 

 
ÜGYESSÉG 6 
ÉLETERŐ 8 

Fegyver: Balta 
Páncél: Könnyű Páncél 

 
Az első fordulóban Brindar dob 2D6-tal. 4-et, 
és 5-öt dobott, összeadva az eredmény 18 
(4+5+7+2). 
Az  Ork  is  dob  2D6-ot.  Az  értékek  3  és  4,  
összesen 13 (3+4+6). 
 
Brindar  nyeri  ezt  a  kört,  és  így  dobhat  sebzést  
1D6-tal. Az eredmény 5 látható az alábbi 
táblázatból,  hogy  ez  3  ÉLETERŐ pont  sebzést  
jelent. 
 

 
 
Az Ork dob 1D6-ot, 4 az eredmény, ez azt 
jelenti, hogy 1 pontot levonhat a sérülésből. 
 

 
 
Brindar kardja 2 ÉLETERŐ pont sebzést 
okozott az Orkon, így most már csak 6 
ÉLETERŐ pontja van. 
 
A második harci körben Brindar dob 1, és 2 ’ez 
most egy rossz harci kör’ összesen 12. Az Ork 
is  dob,  4  és  5,  összesen  15.  Az  Ork  nyeri  ezt  a  
kört, és sebzésre 6-os dob, ami 3 ÉLETERŐ 
pont veszteséget jelent. Brindar is dob, 6-os, a 
páncél és a pajzs védelme 2 pontot felfogott, 
így  csak  1  ÉLETERŐ pontot  veszít  el,  marad  
még neki 13.A harc folytatódik tovább… 
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Természetesen a legtöbb harc sokkal bonyolultabb lesz, 
mint az előbb említett példa, rengeteg harci helyzet 
lehetséges, vagy olyan ahol az Erő képzettséget kell 
alkalmazni. Fontos megjegyezni, hogy a módosítók 
közül nyugodtan ki lehet hagyni párat, ha túlságosan 
kezd bonyolult lenni a rendszer. 
 
Kritikus Sebzés 
 
Ha az egyik fél a harci dobáskór dupla 6-t dob, akkor 
automatikusan megnyeri a fordulót, az ellenfél 
bármekkorát  is  dobott.  A  találat  igen  nagy  erejű,  és  
nagy sebzést okoz. A szokásos módon kell a sebzés 
dobást dobni, de az eredményt meg kell szorozni 
kettővel. A páncél védelmét a szokásos módon kell 
megállapítani. A vesztes ezen kívül elveszít 1 
ÜGYESSÉG pontot, mert a találat ereje akkora volt, 
hogy a csontja törött, vagy mély seb keletkezett rajta. A 
Kalandmesternek oda kell figyelnie, hogy mindenki 
pontosan módosítsa az értékeit. 
 
Ha mindkét fél a harci dobásra dupla 6-t dob, akkor 
eltalálják egymást, és mindketten sérülnek a fent leírtak 
szerint. 
 
 

 

Balsiker 
 
Ha egy fél harci dobáskór dupla 1-t dob, akkor 
automatikusan elveszti a harci kört, ezen kívül történik 
vele valamilyen szerencsétlen esemény. Dobni kell 2D6 
és a következő táblázatból meg kell nézni az eredményt. 
Ha mindkét fél egyszerre dob dupla 1-t, akkor 
mindegyik félnek dobnia kell a Balsiker táblázatból, 
ezen kívül mindkettőjük fegyvere eltörik. Kivétel ez alól 
a  mágikus  fegyver,  ami  ilyen  módon  soha  nem  törhet  
el. 
 
Ha egy harci körben az egyik fél Kritikus Sebzést okoz, 
míg  a  másik  Balsikert  dob,  akkor  a  vesztes  fél  
elszenvedi a sérülést, és dobnia kell a Balsiker 
táblázatból. 
 

2D6 Balsiker 
2 A  hős  egy  társát  sebesíti  meg,  ha  az  elég  

közel áll (vagy saját magát). Az így okozott 
sérülés a duplája a szokásosnak. Páncél 
védőértéke számít. 

 
3 A  Hős  magát  sebesíti  meg.  Sebzésdobás,  és  

Páncél Védőérték dobás szabályok szerint. 
 

4 A hős nem védekezik. Ellenfele duplán 
sebezhet rajta. 

 
5 A Hős pofára esik. Két kör, míg talpra áll, 

addig -4-et kap TÁMADÁSRA. 
 

6 A Hős eldobja fegyverét. Időbe telik, míg 
összeszedi, ez 2 kőr. 

 
7 A hős megcsúszik, és elveszti az egyensúlyát. 

A következő körben -2 kap minden 
cselekedetére. 

 
8 A hős elesik. Egy teljes kör kell ahhoz, hogy 

talpra  álljon,  és  e  közben  mást  nem  tud  
cselekedni. 

 
9 A hős eldobja a fegyverét az ellenfelein túl. 

Ebben a csatában már nem is lehet használni. 
 

10 A hős egy sikertelen mozdulattal védtelenné 
válik. Az ellenfél +2-vel támad rá. 

 
11 A Hős magát sebesíti meg (vagy valamelyik 

társát). Sebzésdobás, és Páncél Védőérték 
dobás szabályok szerint. 

 
12 A  hős  saját  magát  sebesíti  meg.  Az  így  

okozott sérülés a duplája a szokásosnak. 
Páncél védőértéke számít. 

 
Harci sorrend 
Abban az esetben, ha valaki varázsol, vagy lőfegyvert 
használ,  azt  addig  teheti  meg,  míg  ki  nem  bontakozik  
egy a szemtől szembeni küzdelem. 
 
 

Játékos Tipp: Felgyorsítható a játék, ha 
mindenki támadáskor 3 db 6 oldalú kockát 
használ, ebből kettőnek azonos a színe, a 
harmadik eltérő legyen. Így a harmadik 
különböző színű kocka fogja képviselni a 
sebzés, vagy a páncél sebzésfelfogó értékét az 
adott harci körben. 
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Módosítók – A harcban van egy sor olyan helyzet, vagy 
külső hatás, ami módosítja a küzdő felek támadását. 
Ezeket az alábbi táblázatban soroljuk fel. A módosítók, 
ha szükséges halmozódhatnak is. 
 

Harci helyzetek Módosítók 
Sötétség -6* 
Éjszakai sötétség -3** 
Sötétedés -1 
Füst / Köd -2 
Szakadó eső -1 
Térdig érő vízben -2 
Derékig érő vízben -4 
Nyakig érő vízben -6 
Úszva -8 
Hóban, és sárban, mintha vízben lenne! 
Keskeny folyosó -2 
Nagyon keskeny folyosó -4 
Lépcsőn (harc lefelé) +1 
Lépcsőn (harc felfelé) -1 
Keskeny csigalépcső (lefele) -1 
Keskeny csigalépcső (felfele) -3 
Harc lovassal (nem lovagolva) -2 
Légi harc -5# 
Ittasan -2 
Terhelten -2 
Nagyon leterhelve -4 
Nagyon nagy támad nagyon kicsit +2 
Nagyon kicsi támad nagyon nagyot -1 
Több támadó +1## 
Hátbatámadás +4 

 
* - Sötétben Látás Képességgel, és föld alatt élő 
lényeknek csak -3 a módosító. 
** - Sötétben Látás Képességgel, és föld alatt élő 
lényeknek csak -1 a módosító. 
# - Csak akkor, ha a hátas megfelelően van felszerelve. 
## - Minden plusz támadó után növekedik az érték 
eggyel, maximum hatan támadhatnak egy főre 
(maximális értéke 5) 
 
SZERENCSE használata Harc közben 
Minden Hős bármikor használhatja a SZERENCSÉT 
harc közben. Mint minden SZERENCSE dobásnál, 
ennél is csökkenteni kell az értéket egy ponttal 
használat után. Oda kell figyelni, mert a SZERENCSE 
így hamar elfogy! 
 
A SZERENCSÉT lehet használni akkor mikor egy harci 
kört, elveszít a Hős. Közvetlenül a támadás dobás után 
kell bejelenteni, és dobni a SZERENCSE próbát. Ha 
sikeres, akkor az ellenfélnek semmisnek kell tekinteni a 
sebzés dobását, és helyette 1-es lesz ez a „dobás” értéke. 
Minden sebzés módosító ezen felül figyelembe kell 
venni. Balsikerkor nem alkalmazható. 
 
Másrészt a SZERENCSÉT akkor is lehet használni, 
mikor  egy  Hős  sikeres  támadást  hajtott  végre,  és  a  
sebzés mértékét szeretné növelni. Olyan opció nincsen, 
hogy SZERENCSE használattal sikeres harci fordulót 
nyerjen a Hős. Sebzés dobás előtt, kell bejelenteni, és 
dobni. Ha sikeres, akkor a fegyver sebzésekor, a 7-es 

rublikát kell figyelembe venni, ez a fegyvereknél a 
legmagasabb érték 
 
A fent említett esetekben, vagy sikeres, vagy sikertelen, 
csökkenteni  kell  a  Hős  aktuális  SZERENCSE  
pontszámát eggyel. Érdemes figyelembe venni a 
kétségbeesett lépéseket. Fontos megjegyezni, hogy a 
szörnyek nem alkalmazhatnak ilyen opciókat, mivel 
nem rendelkeznek SZERENCSE tulajdonsággal. 
 
Harc több ellenféllel 
Nem minden harc fog úgy lebonyolódni, hogy egy Hős 
harcol egy ellenfél ellen. Előfordulhat, hogy többen 
támadnak a Hősre, de ennek a fordítottja is, a Hősök 
lesznek túlerőben. Ebben az esetben egy harcost kell 
kiválasztani az ellenfelek közül, vele teljesen normális 
harci fordulót kell lejátszani. Ebben az esetben képes 
csak a Hős sérülést okozni ellenfelének. Ez után a többi 
ellenféllel is meg kell küzdeni, de őket már nem tudja 
megsebesíteni a Hős, hanem csak hárítja az ütéseiket. 
Természetesen, ha az ellenfelek közül nyer valaki egy 
fordulót, az képes megsebezni a Hőst.  
 
Több Támadás 
Bizonyos ellenfelek képesek harci körönként 2, vagy 
több támadást is végrehajtani, és sérüléseket okozni. 
Egy ellenfélre viszont, harci körönként csak egyszer 
támadhatnak. Ennek akkor van szerepe, ha több 
ellenféllel csap össze az a lény, akinek harci körönként 
több támadási lehetősége van.  
 
Lőfegyver harc 
Ha két fél lőfegyverekkel harcol egymás ellen, akkor 
teljesen ugyanaz a harc menet mintha normál kézitusát 
vívnának. Ezen felül figyelni kell, a lövedékek 
darabszámára. Alább található egy táblázat, amiben 
megtalálhatóak a lőfegyveres harc módosítói. 
 
 

 Távolság (méterben) 
Fegyver Rövid Közepes Távoli 
Hosszú íj 0-50 51-90 91-250 
Rövid íj 0-35 36-60 61-150 
Íjpuska 0-18 19-50 51-180 
Dárda 0-10 11-20 21-40 
Dobótőr 0-8 9-18 19-24 
Könnyű tárgy 0-10 11-20 21-30 
Közepes tárgy 0-7 8-14 15-22 
Nehéz tárgy 0-4 5-8 9-12 
Parittya 0-12 13-30 31-80 

 
 
Lőfegyverek harci helyzetek Módosítók 
Közepes tartomány -3 
Távoli tartomány -6 
Nagyon kicsi a célpont -4 
Kicsi a célpont -2 
Mozgó célpont -2 
A lövő mozog -1 
A cél homályos -1 
Felfele lövés egyenesen -1 
Lövés harcban -5 
Dobás harcban -3 
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Lovas harc 
 
Ha egy Hős (vagy ellensége) a harc folyamán, lóháton 
ül, akkor néhány speciális szabályt kell alkalmazni. 
 
Először is, hogy a Hős jól tudjon lovagolva harcolni, 
rendelkeznie kell Lovas harc Képzettséggel. Ha a Hős e 
Képzettség nélkül szeretne egy hátas állat nyergéből 
harcolni, akkor -4 pont büntetést kap a csata erejéig. 
Abban az esetben, ha a Fegyveres Képzettség értéke, 
magasabb, mint a Lovas harc Képzettsége a Hősnek, 
akkor a lovas harc alatt azt nyugodtan használhatja, de 
ha nem akkor a Lovas Harc Képzettséggel fog küzdeni. 
Mindkét esetben rendelkeznie kell a Hősnek Lovaglás 
Képzettséggel, mert a lovas harc igen gyakorlott 
lovaglót követel meg csata közben.  
 
A lovas harcnak van előnye, ha gyalogos ellenféllel 
küzd meg, akkor hozzáadhat a Támadó értékéhez +1 
bónusz pontot. Fontos, hogy bizonyos hátas állatoknak 
van külön támadása, ezt külön kell elvégezni. 
 
Lovas harc elején az első körben lehetőség van 
rohamozni, ez azt jelenti, hogy ha a támadás sikeres, 
akkor +2 bónusz pontot hozzá adhat a sebzés dobáshoz. 
De csakis az első támadási körben. Egyéb bónuszokat is 
fegyelembe lehet venni. 
 
Nem  csak  lovon  lehet  lovagolni,  hanem  más  hátas  
állatokon is, ilyenek például az Óriás Gyíkok, Elefántok, 
Óriás Farkasok, Óriás Sasok, és Sárkányok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEGYVEREK 
 
 
Ha a Hős kiválasztotta a számára a megfelelő fegyvert, 
akkor azt fel kell veszteni a karakterlepra. A Hős a 
sebzés dobáshoz kaphat bónuszokat, így lehet 7 vagy 
nagyobb. Ezt kaphatja Képességből, varázslattól, vagy 
Papi Isteni Erőtől. 
 

 
 

 Sebzés dobás 
Fegyver 1 2 3 4 5 6 7+ 
 
Nyíl – Hosszúíjhoz 2 3 3 3 3 4 5 
Nyíl – Rövidíj 1 2 2 3 3 3 4 
Harci Fejsze 3 3 3 3 4 4 5 
Nyílpuska lövedék 2 2 3 3 4 4 5 
Tőr 1 1 2 2 2 2 3 
Bunkósbot 1 2 2 2 2 3 4 
Pallos 2 3 3 4 4 5 6 
Fejsze 2 2 2 3 3 3 4 
Dárda 2 3 3 3 3 4 5 
Gerely 2 2 3 3 4 4 5 
Buzogány 2 3 3 3 3 3 4 
Hajnalcsillag 1 2 2 3 4 4 5 
Alabárd 2 3 3 3 4 4 5 
Bot 1 2 3 3 3 3 4 
Rövid kard 1 2 2 3 3 3 4 
Parittya 1 1 2 2 2 3 4 
Lándzsa 2 2 3 3 3 4 5 
Kard 2 3 3 3 3 4 5 
Dobó tőr 1 1 1 2 2 2 3 
Harci kalapács 2 3 3 3 3 3 4 
 
Rögtönzött fegyver 1 1 1 2 2 2 3 
Fegyvertelen (emberi méret) 1 1 1 1 1 2 3 
Fegyvertelen (nagy méret) 2 2 2 2 3 4 5 
 
Harap/Karmol – Kicsi 2 2 3 3 3 3 4 
Harap/Karmol – Nagy 2 3 3 3 4 4 5 
Harap/Karmol – Nagyon Nagy 3 3 4 4 5 6 7 
 
 
 

 
 
 

Fegyverek leírásai 
 
 
Nyílvessző – Ez egy általános nyílvessző, aminek a 
sebzés értéke attól függ, milyen íjból lövi ki a karakter,  
ez lehet rövid illetve hosszú íj. Egy tegezben összesen 
20 darab nyilat lehet tárolni. 
 
 
Csatabárd – Ez a nagy kétfejes fejsze, két kézben lehet 
vele csak harcolni, ezért nem lehet mellette pajzsot 
használni. Ez egy népszerű fegyver a törpe harcosok 
körében. 
 
 
Számszeríj Lövedék – Ez egy rövid vaskos csavart 
tervezésű nyílvessző, amit csak számszeríjból lehet 
kilőni. A hegye fém a szára rendszerint fából készül, 
egy tegezben 20 darabot lehet tárolni. 
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Tőr – Ez egy kis pengével rendelkező fegyver, gyakran 
kerül övekre, vagy könnyen elrejthető pár ruhadarabba, 
csizmába, vagy akár kalapba. A Tőr egy népszerű 
fegyver a bűnözők, és a gyilkosok körében, népszerű 
tartalék fegyver. 
 
Bunkósbot – Ez egy egyszerű, közepes hosszúságú fa 
husáng. A legolcsóbb fegyver. Ahhoz, hogy valóban 
hatékonyan fegyver váljon, belőle be kell állítani a 
megfelelő súlyelosztást, és megformálni az alakját. 
 
Pallos – Ez a kétkezes 
fegyver akár nagyobb 
is lehet, mint egy 
átlagos ember, és nem 
lehet mellette pajzsot 
használni. 
Körülményes a 
szállítása, és lehetetlen 
elrejteni. Félelmetes 
fegyver, egy képzett 
harcos kezében. 
 
Fejsze – Egyetlen 
pengével rendelkező 
ez a fejsze. Egykezes 
fegyvernek tervezték. 
 
Dárda – Ezt a fegyvert 
úgy tervezték, hogy ha 
szükséges,  akkor  el  is  
lehessen dobni, 
viszont folyamatos 
közelharcban is 
megállja a helyét. A 
dárdát, mint egykezes 
fegyvert lehet 
használni hatékonyan. 
 
Buzogány – 
Alapvetően egy nehéz 
fém golyót helyeznek 
egy fa nyélre, több 
speciális változata is 
létezik. A fej lehet 
tüskés, peremes, 
szegecselt, vagy 
kidudorodó, sőt 
egyszerűen sima is. 
 
Láncos buzogány – 
Egy nehéz hegyes 
golyót köt össze egy 
lánc, egy rövid fa nyéllel. Ennél a fegyvernél megvan a 
lehetőség arra, hogy találatkor nem okoz semmiféle 
sérülést, ezért -2 támadást kap az, aki ilyen fegyvert 
használ. 
 
Alabárd – Ez egy hosszú, akár 2,5 méteres fegyver, a 
végén egy baltával, és egy lándzsával. A szálfegyverek 
népszerűek az őrök körében. Kalandorok igen ritkán 
használják, méretei miatt, mert nem férnek el a szűk 
folyosókon, járatokban. A fegyver forgatásához két 

kézre van szükség. Ha mégis harcba bonyolódnának, 
egy szűk helyiségben, akkor módosítókat kell 
alkalmazni a harc idejére. Ez nagyban függ a hely 
méretétől,  a  büntetés  lehet  -1  és  -5  között,  hogy  
mennyire szűk a helyiség. 
 
Rövid kard – Ez a fegyver olcsó, könnyen kezelhető, 
hatékony, és nagyon népszerű a milícia, a katonaság, és 
a pénz gondokkal küszködő kalandozók körében. 
 
Lándzsa – Az egyik legnépszerűbb, és legáltalánosabb 

fegyverek egyike, a 
lándzsa. Egy kis 
pengét helyeznek egy 
fa nyélre, és már kész 
is. Nagyon egyszerű 
az elkészítése, és nem 
tart semeddig a 
javítása. Népszerű 
fegyver a falvakban, 
az őrtornyokban, és a 
helyőrségekben. 
 
Bot –Ez egy egyszerű 
tisztított fa szár, segít a 
hosszú úton, rá lehet 
támaszkodni, ezen 
kívül fegyverként is 

alkalmazható. 
Népszerű a Varázslók, 
és a Mágusok körében. 
 
Kard – A leggyakoribb 
fegyver a kalandozók 
körében. A kardoknak 
rengeteg mérete és 
formája létezik. 
Hosszú kard, szablya, 
fattyúkard stb. Nem 
csak a kalandozók, 
hanem a szörnyek 
között is igen elterjedt 
fegyver. 
 
Dobótőr – Ez egy 
súlyozott tőr, úgy 
tervezték, hogy 
rövidtávon is mindig a 
hegyével álljon előre, 
ha eldobják. 
 
Harci kalapács –Ez 
egy nagy kalapács, 

aminek a hosszú a nyele. A fején, az egyik oldalon tüske 
van,  míg  a  másik  oldal  sima.  Így  alkalmazható,  mint  
ütőfegyver, de le is lehet vele szúrni az ellenfelet. 
 
Rögtönzött Fegyver– Ez az alkalmi fegyvereknek egy 
gyűjtőneve, itt nem kifejezetten olyan tárgyakra 
gondolunk, amiket harcra tervezetek, hanem 
hétköznapi használati tárgyakra gondolunk. Például: 
törött üveg; székláb; serpenyő; egy kő, vagy letört ág. 
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Fegyvertelen – Ez a „fegyver” kifejezés arra 
vonatkozik, mikor valaki ököllel üt, rúg, fejel, és 
mindenféle olyan formát, ahol nem használ fegyvert, 
hanem csak a saját testét. A sebzés ember méretű 
lényekre vonatkozik, tehát ha harap, karmol, vagy 
öklel, a szarvával ezt az értéket kell figyelembe venni. 
 
Harap/Karmol – Ez természetesen a szörnyekre 
vonatkozó sebzés, egyszeri harapás, és karmolás, de 
ezen kívül alkalmazható még farok csapásra, ütésre, 
szarvval való öklelésre, és minden nem fegyveres 
sebzésre. 
 

 
 

 
 

PÁNCÉLOK 
 
A páncél elengedhetetlen felszerelése sok 
kalandozónak, védelmet nyújt nyilak, kardok, karmok, 
és más hasonló veszélyforrások ellen. A páncél nehéz, 
és elég sok nehézséget tud okozni viselőjének, főképpen 
a varázshasználóknak, kiket a szabad mozgásban igen 
zavar. 
 

 

A  legtöbb  Hős  a  hozzá  illő legerősebb  páncélt  fogja  
bizonyosan hordani. Az alábbi táblázat mutatja meg a 
páncél típusát, amit a Hős maximálisan képes viselni. 
Ezen felül a Hősnek képződnie kell, hogy büntető 
pontok nélkül tudja hordani az adott páncélt (Páncélok 
Képzettség). A Hősnek össze kell adnia a Páncélok 
Képzettség értékét, és az ÜGYESSÉG pontjait, majd a 
felsoroltak közül az összeget meg kell nézni mi az a 
páncél, amit képes még hordani büntetőpontok nélkül. 
 

Összeg Páncél, amit hatásosan lehet viselni 
7 Bőrpáncél, vagy Nagy pajzs 
8 Nagy Bőrpáncél 
9 Láncing, vagy Hosszú Láncing 
10 Mellvért 
11 Lemezvért 

 
Ha  egy  Hős  olyan  páncélt  visel,  ami  megengedett  a  
számára, akkor abban kényelmesen módosítók nélkül 
képes  mozogni.  De  ha  mégis  olyat  vesz  fel,  amit  még  
nem hordhatna, akkor az ÜGYESSÉG módosítót fog 
kapni minden cselekedetére. Például a Hős 
ÜGYESSÉGE 7-es, a Páncélok Képzettsége 1-es, akkor 
tehát ennek az összege 8, maximum Bőr páncélinget 
hordhat, ő mégis úgy dönt, hogy Lemezvértet vesz fel, 
aminek az értéke 10-es. A két szám különbsége -2 ezt 
kell levonni minden ÜGYESSÉG képzettség 
használatakor, és támadáskor. 
 
A Hős kaphat bónuszokat a Védekezés dobáshoz, de 
csakis varázslat, és Papi Isteni Erő segítségével 
növekedhet ez az érték 7, vagy az fölé. 
 
Ha pajzsot használnak a karakterek, akkor a páncél 
védelmét ki kell egészíteni. Így ha a Hős Láncinget 
visel,  és Nagy pajzsot hord, akkor képes az 5-ös dobás 
esetén felfogni 3 pontnyi sebzést (2 a páncél fog fel, 1-et 
a pajzs) Csakis kizárólag egy Védelmi dobást kell dobni 
akkor is, ha Pajzs van a karakternél. 
 
Nem  szükséges  Páncélok  Képzettség  a  kis  pajzs  
használatához, viszont nagy pajzs esetén már kötelező, 
hogy hatékonyan tudja a Hős használni. Ha egy 
karakter nagy pajzsot, és hozzá olyan páncélt visel, 
amiben nem képes jól mozogni, akkor a fent említett 
büntetéshez kap még egy pontot. 
 
 Védelmi dobás 
Páncél 1 2 3 4 5 6 7+ 
 
Bőrpáncél 0 0 0 0 1 1 2 
Nagy Bőrpáncél 0 1 1 1 1 1 2 
Láncing 0 0 0 1 2 2 3 
Hosszú Láncing 0 1 2 2 2 2 3 
Mellvért 0 0 0 1 2 3 4 
Lemezvért 1 1 2 2 3 3 4 
 
Kis Pajzs 0 0 0 0 +1 +1 +2 
Nagy Pajzs 0 0 0 +1 +1 +1 +2 
 
Szörny Könnyű Páncélzat 0 0 0 1 1 1 2 
Szörny Közepes Páncélzat 0 0 1 1 2 2 3 
Szörny Nehéz Páncélzat 0 1 2 2 3 3 4 

Játékos Tipp: A kiválasztott fegyver, lehet a Hős 
egyik meghatározó jellemzője. Minden fegyvernek 
megvan a maga előnye, és hátránya, itt most nem csak 
a sebzés mértékére gondolunk, hanem az árra, a 
használhatóságra, és az elfogadásra. Egy rövid kardot 
általában mindenhol elfogadnak, de a nehezebb 
nagyobb fegyvereket elítélhetik bizonyos városokban. 
Ezen kívül egyes fegyvereknek lehet külön előnye is. A 
buzogány, és a harci kalapács jól jön, ha olyan 
lényekkel harcolnak a Hősök, amik törékenyek. A 
lándzsát, és a kardot lehet használni csapdakeresésre, 
míg a fejszét favágásra, a tőrt meg jól el lehet rejteni. 
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Páncélok leírásai 
 
A Páncélokat a Hősök azért használják, hogy velük 
csökkentsék az ellenfelek által okozott sérülések 
mértékét. Lehetnek Bőrből, fémből, számos formában, 
és méretben. A nehezebb vértek jobban védenek, de 
jóval csökkenti a karakter mozgását, és nagyobb zajt is 
csap benne. 
 
Bőrpáncél olyan, mint egy megerősített bőrdzseki, 
amely a törzset, hasat, csípőt, és a vállat védi. A karok, 
és a lábakat védtelenek, ellenben könnyű és a 
legfontosabb területeket védi. 
 
A Nagy Bőrpáncél teljesen hasonló felépítésű, mint a 
Bőrpáncélé, annyi a különbség, hogy a védelem kiterjed 
a karokra, és a combokra. 
 
Láncing egy  olyan  páncél,  mint  egy  póló,  amit  kis  
lánckarikákból kötöttek össze. Jó védelmet biztosít, de 
igen nehéz páncélzat. 
 
Hosszú Láncing annyiban különbözik a Láncingtől, 
hogy a karokat teljesen fedi, és térdig ér. 
 
A Mellvért egyetlen nagydarab fémlemezbél készül el, 
van  neki  első,  és  hátsó  fele.  Kiválóan  véd  a  fő 
területeken, viszont nagyon nehéz páncél. 
 
Lemezvért páncélzat a mellvért alapjaira épül, és 
kiegészül a karok, és a lábak védelmével. Nagyon 
nehéz, és zajos páncélzat, de azonban ez legjobb 
védelem a karakter számára. 
 
Kis Pajzs, általában kerek, fából vagy bőrből készül és 
van rajta egy fogantyú bőrből. 
 
A Nagy Pajzsok is fából, vagy bőrből készülnek, van 
rajta az alkarnak egy bebújó rész, és egy fogantyú. A 
formája lehet sárkánypikkely, könnycsepp, kerek, vagy 
szögletes. A Nagy Pajzs két helyet foglal egy Hős 
felszerelési listájában. 
 
Szörny Páncél, lehet könnyű, közepes, nehéz. Ez 
vonatkozik a viseletre, ami lehet bőrpáncél, láncing, 
kopott lemezvért, vagy a szörny saját bőre olyan 
kemény, mint egy lemezvért.  
 
 

 
 

A Kalandmester dönt, hogy az adott szörnynek milyen 
páncélja van. 
 

 
 
  

Játékos Tipp: A páncél létfontosságú a legtöbb 
harcos beállítottságú karakternek, ezzel csökkentve a 
sérüléseit.  Az  a  páncél,  amit  hordhat  a  Hős,  függ  a  
Páncélok Képzettségétől, a rendelkezésre álló pénztől. 
A hordott páncél nagyban befolyásolja a karakter 
cselekvéseit. Nehéz páncélok kedvezőtlenül hat a 
mozgás csoportra, mint mászás, úszás, lopakodás, stb. 
Néhány Hős szívesebben, alkalmazza az Elhajolás 
Képességet, hogy így kerüljék el a fegyvereket, 
főképpen a varázslók alkalmazzák, mert ők nem 
viselhetnek páncélt. De csak abban az esetben 
alkalmazhatják a varázslók, és a papok, ha megfelelnek 
a követelményeknek. 
Végül ajánlott, hogy legtöbb kalandozó hordjon 
magánál pajzsot, blokkolhatja vele a támadásokat, és 
egy jó páncéllal kombinálva kitűnő védelmet 
nyújthat, és nem is olyan drága, ezen kívül könnyen 
használható. 
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Kitérés 
 
A Hős az Elhajolás Képesség birtokában és a Kitérés 
Képzettség ismeretében képes csökkenteni a találati 
sérülések mértékét, úgy mintha páncélt viselne. A 
sebzés felfogó értéket a Kitérés Képzettség mutatja. 
 
A  kitérés  nem  használható  ilyen  módon,  ha  a  Hős  
páncélt  visel,  vagy  pajzsot  használ.  A  Hősnél  lehet  
viszont csak pajzs (de nem használhatja), és nem adható 
hozzá a dobáshoz a védőértéke. 
 
 „Védelmi” dobás 
Kitérés Képzettség Értéke 1 2 3 4 5 6 7+ 
 

1 0 0 0 0 0 1 2 
2 0 0 0 0 1 1 2 
3 0 0 0 1 1 2 3 
4 0 0 1 1 2 2 3 
5 0 1 1 2 2 3 4 
6 0 1 2 2 3 4 5 

 

EGYÉB HARCCAL 
KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK 
 
Ahhoz, hogy a játékbon tovább lehessen fokozni a harci 
helyzeteket, a következő szabályokat lehet még 
alkalmazni. Ezek csak bizonyos helyzetekre 
vonatkoznak csak. 
 
Meglepetés 
Ha a Hős (vagy ellenfele) megpróbál rajtaütni az 
ellenségén, akkor először Felismerés és Rejtőzködés 
Képzettség próbát kell tenni egymással szemben, annak 
megállapítása érdekében, hogy felfedezik-e? Ha a lesből 
támadó(k) továbbra is láthatatlan(ok) maradna(k) akkor 
a támadás dobáshoz hozzá adhatnak +6 bónusz pontot. 
Ha a lesből támadó sikeres, akkor a sebzés dobáshoz 
hozzá lehet adni +2 pontot. Ha a védő nyer, akkor 
nincsen sebzés és rajtaütés bónusz. 
 
Fegyvertelen harc 
Ha a Hős arra kényszerül, hogy ököllel, lábbal, térdel, 
tőrrel, törött üveggel, széklábbal, vagy más alkalmi 
fegyverrel harcoljon, szükséges a Verekedés Képzettség. 
Ezen felül, ha a Hős úgy néz szembe ellenfelével, hogy 
fegyvertelen, a másiknál viszont tőrnél nagyobb fegyver 
van, akkor kap -4 pont büntetést a támadásra. 
 
 
Harci Lehetőségek 
Ha a Kalandmester, és a Játékosok a fenti szabályokat 
szívesen használják, akkor az alábbi szabályokat 
bizonyosan szívesen fogják használni. Ezek a szabályok 
lehetővé teszik, hogy a Hős (vagy ellenfele) megnövelje 
a védekezését, vagy a sebzését. A Játékosnak a harci kör 
elején ki kell jelentenie, hogy ezt az opciós szabályt 
szeretné használni, ezek után már nem módosíthat. 
Természetesen lehetőség van arra is, hogy az ellenfelek 

is használják ezeket a lehetőségeket, a Kalandmester e 
téren saját belátása szerint dönthet. 
 

Zúzás 
Ez a harcmodor egy erős, vad támadás 
eredményez. Hiányzik belőle a ravaszság, és a 
stílus, azonban nagyobb sebzést képes vele 
okozni az ellenfelének a Hős. Támadáskor -2 
pont módosítót kap, de a dobott sebzésen felül 1 
ÉLETERŐ pont még pluszban le kell vonnia az 
áldozatnak. 
 
Védekezés 
Ezt a lehetőséget alkalmazva a Hős arra 
összpontosít, hogy a felé irányuló támadásokat 
hárítsa. Ebben az esetben nem sebezheti meg az 
ellenfelét, még akkor, sem ha megnyeri a 
fordulót. A Hős kap +2 a támadás dobáshoz. 
 
Cseles Támadás 
Ezzel a támadással a Hős megpróbálja az 
ellenfelének a figyelmét elvonni, és ezzel 
nagyobb sérülést okozni neki. Ez kissé 
kockázatos stratégia, mert, hogy az ellenfelet 
becsapja a Hős, saját magán is kénytelen hagyni 
támadási felületet. Ha sikeres a támadás, akkor 
kap +1 pontot a sebzés dobáshoz, ha nem akkor 
az ellenfél kapja meg a bónusz pontot. 
 
Gyors Lövés 
Ezt a támadási formát, kizárólag íjakkal, és 
dobótőrrel lehet alkalmazni, a Hős gyorsan 
egymás után egy harci körben kétszer lő, vagy 
dob. Ezen lövedékek energiája kisebb, mint a 
hagyományos lövedékeké. Mindegyik lövésre 
külön  kell  támadást  dobni,  és  két  különböző 
célpont is választható. A támadás dobásokból le 
kell vonni -3 pontot. Ha a lövedékek bármelyike 
talál, akkor a szokásos sebzés dobás helyett ezt 
most 1D3 kell elvégezni. Minden módosítót a 
szokott mód kell alkalmazni, és a többi dobást is. 
 
Lökés 
Ha ezt a támadási formát alkalmazza Hős, 
tisztában kell lennie azzal, hogy az ellenfelének a 
súlya feleakkora, mint a saját súlya, csak akkor 
működik a támadás. Sikeres találatkór 
automatikusan 1 pontot fog sebezni (nem kell 
dobni) de ezen felül az ellenfelét 2 méterrel 
hátralöki. Különösen hatékony hidakon, 
szakadék szélén stb. 
 

 

Játékos Tipp: Ezeket a lehetőségeket, mit most itt 
bemutattunk, a Hős, és szörny egyaránt alkalmazhatja. 
Okos ellenfél meglepheti a karaktereket. A harc 
gyorsítása érdekében gyengébb ellenfeleknél jól 
alkalmazható a Zúzás támadási forma, míg talán ők a 
Védekezés stratégiát alkalmazzák. Ez fordítva is 
lehetséges, mikor a Hős szembetalálkozik egy igen erős 
ellenféllel, akkor dönthet úgy, hogy Védekezik, míg 
csapatársai megérkeznek, és segítenek neki. 
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GYÓGYULÁS ÉS SÉRÜLÉS 
 
 
Elkerülhetetlen következménye annak, hogy a Hősök 
gonosz szörnyekkel csatáznak, és megmentik a világot, 
sérülni fognak, rosszabb esetben meghalnak! De ha ez 
megtörténik, akkor is biztosan lesznek olyanok, akik az 
elesett Hősök nyomába lépnek, és befejezik a küldetést. 
 
Azonban ha a Hős csak csupán csak sérül, akkor vissza 
kell szereznie az erejét. Ezt három féle képen oldható 
meg, de soha nem mehet a Kezdeti érték fölé. 
 
 
 
Halál és Haldoklás 
 
Egy Hős, vagy szörny ÉLETERŐ pontja 0-ra csökken, 
akkor elájulnak, a Hőst -4 pont alatt kell halottnak 
tekinteni. A szörnyek ellenben 0 estén már halottak. 
Eszméletlen Hős percenként veszít 1 SZERENCSE 
pontot, ha elér az érték a 0-át, akkor onnantól kezdve a 
karakter menthetetlenül halott lesz, és soha nem térhet 
vissza… 
 
A Hősnek, ha az ÉLETERŐ pontját visszaállították 1-re, 
vagy magasabb értékre, akkor ismét öntudatos 
állapotba kerül, képes cselekedni, de egy pontot még 
veszíteni fog a SZERENCSE értékéből. 
 
 
 
Elsősegély 
 
A Hős igénybe veheti csata után, egy gyógyító 
segítségét. A harc után elsősegélyben részesítheti, az, 
aki ismeri a Gyógyítás Képzettséget. Sikeres próba 
esetén 2 ÉLETERŐ pontot visszaállíthat a karakter. Ha a 
gyógyító dupla 1-es dob, akkor nagyon jól sikerült az 
elsősegély, és 4 ÉLETERŐ pontot kap az alany. Ellenben 
dupla 6-os esetén valamit elrontott, és még 2 ÉLETERŐ 
pontnyi sebzést okoz. 
 
Kizárólag a Hős csak harc után részesülhet 
elsősegélybe, és csak akkor, ha sérülést szenvedett a 
csatában. Ez elsősegély néhány percet vesz igénybe, és 
saját magát is bekötözheti a Hős. 
 
 
 
Természetes Gyógyulás 
 
Minden Hős az idő múlásával természetes úton 
regenerálódik, alvással, és étkezéssel. A Hős 2 
ÉLETERŐ pontot kap vissza, minden egyes kielégítő 
étkezés után. A Hős annyit ehet amennyit egész nap, 
amennyi  jólesik  neki,  de  csak  az  első két  étkezés  után  
kap vissza ÉLETERŐ pontot. Ha a Karakter nem eszik 
egész nap semmit, akkor veszíteni fog 2 ÉLETERŐ 
pontot. Az esti alvás is helyreállít 4 ÉLETERŐ, de csak 
addig, míg a Hős rendesen ki tudja magát aludni. 
 

Ha a Hős csak minimálisat alszik, vagy egyáltalán nem, 
akkor el fog veszíteni 3 ÉLETERŐ pontot. A karakter, 
aki napi szinten 2-szer étkezik, és kialussza magát, az 8 
ÉLETERŐ pontot kap vissza. 
 
Ha a Hős rendelkezik, Gyorsan Gyógyul Képességgel, 
akkor további 2 ÉLETERŐ pontot kap naponta, 
függetlenül attól, hogy mikor eszik, és alszik. A 
Képesség csak abban ez esetben nem használható, ha a 
karakter nem eszik, és nem alszik. Ebben az esetben 
csak a sérüléseket szenvedi el. 
 
Ha a Hős Robosztus Képességgel rendelkezik, akkor 
extra ÉLETERŐ pontokat kap étkezéskor, és alváskor. 
Így 3 és 5 lesz a regenerálódás értéke. A Hős ezek után 
is csak két étkezés után kap ÉLETREŐ pontot. 
 
A Hős, aki egy nagy sérülést szenvedett el, egy heti 
folyamatos pihenésre van szüksége, hogy visszakapja 
az elvesztett ÜGYESSÉG pontot. 
 
A végső módja annak, hogy a Hős visszaszerezze az 
elvesztett ÉLETERŐ ÜGYESSÉG, és MÁGIA pontokat, 
hogy megiszik egy Ügyesség Italát, vagy egy Életerő 
Italt. Ezek az italok visszaállítják az adott Tulajdonságot 
a Kezdeti értékre. Ezen kívül léteznek még különböző 
varázslatok, és a Papoknak Isteni Erő, amik visszaadják 
az elveszett ÉLETERŐ pontokat. 
 

 
 
  

 
Játékos Tipp: A gyógyulás elengedhetetlen minden 
kalandban, legyen az rövid, vagy hosszú játszódjon 
labirintusban, a pusztában, vagy a vízen. Egy rövid 
kalandban nem kap igazán kiugró szerepet az étkezés, és 
az alvás, mert akkor van igazán jelentősége, mikor több 
napon keresztül kalandoznak a Hősök. A Italok is fontos 
része a játéknak, de igen nehéz rájuk bukkanni, ezen 
kívül igen drágák, ezért fontos, hogy minél több Hős 
elsajátítsa a gyógyítás Képzettséget. 
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4. FEJEZET MÁGIA 
 

em minden Hős acél izomzatú barbár, vagy 
páncélba öltözött harcos. Néhány Hős képes 
használni a misztikus erőket, és használni az 

ősi mágikus művészeteket. Ezzel látványos 
varázslatokat hozva létre. Néhány Hős csak Kisebb 
Mágikus Praktikákat képes alkalmazni, élete folyamán, 
de mások ennél sokkal erősebb varázslatokat is meg 
tudnak megidézni. 
Mágia használatakor a Hős kiszolgáltatottá válik a harc 
közben, de ezt ellensúlyozza hihetetlen nagy ereje.  
 
 

ALAPFOGALMAK 
 
Van néhány alapvető fogalom, ami gyakran felbukkan 
minden mágia fajtánál esetén, először ezeket 
magyarázzuk el, majd a mágia fajtáit. 
 
 

MAGIA Tulajdonság 
 
Minden Hős, aki szeretne mágikus képességek 
birtokába kerülni, legalább egy pontot kell osztania a 
MÁGIA Tulajdonságra. Ez a Tulajdonság határozza 
meg,  az  esélyét  annak,  hogy  sikeresen  el  tudott  
mondani-e egy varázslatot, és meghatározza a 
mágiának az erősségét is. Ha csak Kisebb Trükköket 
szeretne használni a Hős, akkor elég csak egy pár 
pontot rátenni a Tulajdonságra, de ha teljes értékű 
varázsló szeretne lenni, akkor ahhoz viszont sokkal 
több kell. 
 
 

Mágia Pontok 
 
A varázslatok, legyen az Kisebb Mágikus Praktika, vagy 
valódi Varázslói varázslat mindet egy misztikus energia 
hozza  létre,  ami  minden  élőlényben  jelen  van.  Ezt  az  
erőt képviseli a Mágia Pont. Ebből lehet varázslatokat 
létrehozni, és ha szükséges, akkor azokat erősíteni. 
 
Ha valamelyik Hős rendelkezik Kisebb Mágikus 
Praktikák, vagy Varázslói Mágia Képzetséggel, akkor ki 
kell számolni, hogy mennyi a Mágia Pontjuk is van. A 
Mágia Pontokat az alábbi módon számíthatod ki meg: 
 
(MÁGIA Tulajdonság + Varázsló Mágia Képzettség 
értéke) x2 
 
 
Azaz, 2 Mágia Pontot kap a karakter minden egyes 
Tulajdonság,  és  Képzettségpont  után.  Ezek  a  pontok  
minden nap maximális értéken állnak rendelkezésre a 
Hős számára, feltölteni, egy kiadós alvással lehet. Ha a 
Hőst megzavarják, alvás közben, vagy valami okból 
kifolyólag nem képes kipihenni magát, akkor a 
Kalandmester csökkentheti a pontszámot. A Mágia 
Pont soha nem haladhatja meg a Kezdeti értéket, legyen 
az Ital, vagy alvás, ami visszaadja a pontszámokat. Ha 

valamelyik érték növekedik, akkor a magával vonzza a 
Mágia Pontok Maximális értékének a növekedését is. 
 
 

Varázsláskor alkalmazott dobás 
 
A varázslás szabályai nagyban hasonlítnak a fő 
szabályokhoz. Ezt is két hatoldalú kockával kell dobni, 
és a két értéket össze kell adni. Ha ez az összeg kisebb 
vagy egyenlő a Hős MÁGIA Tulajdonságával, plusz a 
megfelelő Mágikus Képzetséggel, akkor a varázslatot 
sikeresen létrehozta. Ha ellenben nagyobb a dobott 
érték, akkor a varázslat nem jött létre. Ha az eredmény 
dupla  6-os  függetlenül  attól,  hogy  mekkora  i  volt  a  
célszám, a varázsló egy végzetes baklövést hajtott 
végre, és ezért dobnia kell a Hoppá! Táblázatból. (Ami 
mindent leír!) 
 
Vannak bizonyos helyzetek, és módosítók, amik 
minden mágia használóra vonatkoznak, de szokás 
szerint a Kalandmesteré a végső szó. 
 
A varázslatok általában egy harci kör alatt létrejönnek, 
de vannak olyanok, amiket sokkal hosszabb ideig tart 
elmondani. Ez alatt a varázslót nem szabad 
megzavarni, mert különben elvész a mágia. Az ellenség 
számára ilyenkor nyilvánvaló, hogy a varázsló, 
varázsolni fog. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoppá… 
 
Még a legjártasabb mágiahasználó is hibázhat, a 
bonyolult mozdulatsorok, és a varázsigék kiejtése 
közben, amik létrehozzák a varázslatot. Ha a varázsló 
dupla  6-os  dob,  akkor  a  varázslat  nem  jön  létre,  és  
dobnia kell a Hoppá! táblázatból. Az alábbi táblázat 
pontosan leírja, hogy mi fog akkor történni, mikor a 
varázsló befejezi a varázslatot. A hatásokat azonnal 
létrejönnek. 
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Hoppá! Varázslatrontás Táblázat 
 
3D6 A rontott varázslat hatása 
3 A varázshasználó átváltozik egy varangyos 

békává 2d6 percig. Minden tekintetben olyan, 
mint  egy  varangy,  de  az  intelligenciája,  mint  a  
varázslónak. 

 
4 A varázsló öregszik 2d6 évet. Állandó, és 

visszafordíthatatlan a hatás. 
 
5 A varázsló környezetében 50m sugarú körben 

heves  esőzés  támad,  és  a  víz  mellett  halak  is  
hullnak az égből. Minden tevékenységre -2 pont, 
mert a talaj síkossá válik. A halak meg lehet 
enni. 

 
6 A  varázsló  nem  képes  összefüggően  beszélni.  

Nem tud kommunikálni, és varázsolni 1 órán át. 
 
7 A varázsló elkezd csuklani. -4 kap a Mágia 

ismeret képzettségre. 1D6 óráig tart. 
 
8 A varázslónak farka nő (Kalandmester dönt, 

hogy milyen). 1 hétig tart a hatás. 
 
9 A varázsló minden aranya lepkévé változik, és 

elrepül. 
 
10 Egy Ork jelenik meg (ÜGYESSÉG 7 / ÉLETERŐ 

8) a varázsló mellett, és nagyon, nagyon dühös. 
 
11 A varázsló haja kékké változik. Nem változik 

vissza, csak ha lenő. 
 
12 A varázsló cipője lángra kap. (lásd Tűz szabály) 

A lábbeli ezután használhatatlanná válik. 
 
13 A  varázsló  fején  nő két  kicsi  kecskeszarv,  ez  1  

napig így is marad. 
 
14 Egy halott óriás tintahal jelenik meg a varázsló, 

vagy az egyik társa feje fölött. A zuhanástól az 
áldozat sérül 1D3 ÉLETERŐ pontot. 

 
15 A varázsló haja egy órán keresztül nőni fog. 

Akár a földet is elérheti. 
 
16 Az összes fegyver a varázsló környezetében 

virágcsokorrá változik. A varázslóból kis 
villámok csapnak ki, és azok változtatják át a 
fegyvereket. A mágikus fegyverek 10 perc múlva 
visszaváltoznak, a többi viszont menthetetlen. 

 
17 A  varázsló  nemet  vált.  Csak  egy  nagy  erejű 

mágus képes csak visszaváltoztatni. 
 
18 A varázsló eltűnik... (A Kalandmester dönt, 

hogy egy kilométeres körzetben hol jelenik meg. 
Öntudatlan állapotban, esetleg hatalmas 
füstfelhő közepette!) 

Mágia Ellenállás 
 
Bizonyos varázslatok hatása ellen a célszemély 
ellenállhat, még akkor is, ha a varázslat sikeresen 
létrejött. Minden varázslat hatása ellen, ellen lehet állni, 
ezt a varázslatok leírása tartalmazza. Ugyanez a helyzet 
a varázstárgyakkal, és a mágikus lények hatásaival. Ha 
nem mondja, ki a leírás egyértelműen mivel lehet ellene 
védekezni, akkor a Kalandmesternek kell döntenie. 
 
Ha a Hőst megcélozzák egy varázslattal, amely ellen, 
ellen  lehet  állni,  és  a  varázslat  is  sikeresen  létrejött,  a  
Hősnek SZERENCSE próbát kell tennie. Ha a próba 
sikeres volt, akkor az azt jelenti, hogy a varázslat nem 
fejtette ki teljes hatását (néhány varázslat akkor is kifejti 
hatását, ha a Hős szerencsés volt) ellenben ha sikertelen 
volt, akkor a varázslat egészében hat. Mint más 
SZERENCSE próba esetén ilyenkor is csökkenteni kell 
az aktuális pontszámot 1 ponttal, függetlenül az 
eredmény sikerétől. A Hős dönthet úgy, hogy önként 
lemond a SZERENCSE próbáról, ezzel vállalva, hogy a 
varázslat teljes egészében kifejti hatását, ebben az 
esetben nem csökken az aktuális SZERENCSE pont 
értéke. 
 
Ha egy szörnynek, vagy egy NJK-nak kell 
SZERENCSEPRÓBÁT végeznie varázslat ellenállás 
esetén, akkor ők az ÜGYESSÉG tulajdonságukat fogják 
használni. Az, hogy a tulajdonság nem csökken minden 
próba után, általában nem okoz problémát, a legtöbb 
esetben. 
 
Az  is  lehetséges,  hogy  a  varázsló  csökkenti  annak  az  
esélyét, hogy az áldozat megdobja a mágia ellenállását. 
Ha a varázshasználó extra Mágia Pontokat (Varázsló), 
vagy ÉLETERŐ (Mágus) költ a varázslat elmondásakor, 
akkor annyival fog csökkeni az esélye annak, hogy 
sikeres lesz az SZERENCSE próba. Például egy varázsló 
Félelem varázslatot mond el, egy harcosra. Azt szeretné, 
hogy a varázslat jóval, nagyobb eséllyel hasson a 
harcosra, ezért elkölt a varázslaton felül 4 extra Mágia 
Pontot. A harcos SZERENCSÉJE 9, de mivelhogy 
erősített a varázslat, ezért nem a fenti értéket kell neki 
megdobni, hanem 5-öt (SZERENCSE 9-4) Az extra 
pontokat  le  kell  vonni,  a  varázslatért  járó  pontokat  is,  
majd utána a varázsló varázslás Képzettség próbát tesz. 
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KISEBB MÁGIKUS 
PRAKTIKÁK 
 
Néhány varázslatot a varázslók, csak azért hoztak létre, 
hogy az életüket könnyebbé tegyék vele. Ezek a Kisebb 
Varázslatok (más néven Trükkök) könnyen 
használhatóak, és nem túl erős varázslatok. A 
kalandozók hasznosnak találják őket, és némely bűvész 
ebből tartja fenn magát, falusiak előtt trükköket mutat 
be. A kisebb varázslatok létrehozásához nem szükséges 
nagy mágikus erő. 
Ha szeretnél Kisebb Varázslatokat használni, akkor 
legalább 1 pontot kell tenni a MÁGIA tulajdonságra, és 
szintén 1 pontot a Kisebb Mágikus Praktikákra. A 
kezdő Hős 3-szor annyi varázslatot választhat 
magának, amekkora a Kisebb Mágikus Praktikák 
Képzettsége. Ezeket mind meg kell határoznia az induló 
karakternek. 
Ha valaki használni szeretne egy kisebb varázslatot, 
akkor ebben az esetben is dobnia kell Varázslás próbát, 
de ezt +6 ponttal teszi. A Trükk mágia ilyen egyszerű. A 
varázshasználó a Kisebb Mágikus Praktikák 
Képzettséget használja a dobáskor, ehhez kell 
hozzáadni a fenti értéket. 
Néhány további módosító: 
 

Varázslási helyzetek Módosító 
Egy kör előkészület +2 
Csendes környezet +3 
Nem támadják 0 
A varázslót 1 valaki távolról támadja -1 
A varázslót >1 valaki távolról támadja -2 
A varázshasználót 1 valaki támadja -2 
A varázshasználót> 1 valaki támadja -4 

 
Ha a varázslat dobás sikeres, akkor a Trükk létre jön, és 
nem  kell  levonni  pontot  a  Mágia  Pontokból.  De  ha  
sikertelen  volt,  akkor  viszont  egy  pontot  veszíteni  fog.  
Dupla 6-os esetén 2 Mágia Ponttal kell, csökkenti az 
Aktuális értéket. 
Ahhoz, hogy a karakter új Trükk varázslatra tegyen 
szert, növelnie kell a Kisebb Mágikus Praktikák 
Képzettséget. Minden további egy pont, három új 
varázslatot jelent a Hős számára, amit akár azonnal ki is 
választhat magának, vagy valamikor a jövőben 
szerezheti meg azt. A Hősnek nem lehet több Trükk 
varázslata, minta a Kisebb Mágikus Praktikák 
Képzettség háromszorosa. 

 

Kisebb Mágikus Trükkök 
 
Az alábbi felsorolásban a közös Kisebb Varázslatokat 
mutatjuk be. Ezt a listát a Kalandmester nyugodtan 
bővítheti saját belátása szerint. 
 
Vonzerő 
Ezzel a Kisebb varázslattal vonzalmat lehet ébreszteni 
egy másik személyben. A varázshasználónak meg kell 
érintenie az alanyt, vagy meg kell itatnia vele az elbájolt 
italt.  A vonzódás alanyának nem kell  jelen lennie,  de a 
Varázslónak ismernie kell a személyt. A hatás, egy 
óráig tart, vagy ha viszonozzák az érzéseit, akkor ez 
által természetessé is válhat. A varázslattal nem lehet 
kényszeríteni semmire sem az alanyt. 
 
Láng 
Ezzel a Kisebb varázslattal létre lehet hozni, egy kis 
lángot a mágiahasználó tenyerében. A láng egy percig 
ég, ha szükséges. Világítani, mint egy gyertya, lámpás, 
vagy mint egy kisebb tábortűz képes. Egy ÉLETERŐ 
pont sebzést tud okozni. A láng csak a varázsló kezében 
nem tesz kárt, minden másban igen. Megszüntetni meg 
lehet bármikor, csak ökölbe kell zárnia a karakternek a 
kezét. 
 
Hűtés 
Ezzel a Kisebb varázslattal le lehet hűteni tárgyakat, 
vagy személyeket. Használatakor, ha élőlényre 
alkalmazzák, nem okoz fagyási sérüléseket, hanem az 
alany hőérzetét módosítja hidegre, függetlenül attól, 
milyen a környezet hőfoka. Ha tárgyra, vagy élettelen 
dologra mondják rá, akkor azt képes lesz 
megfagyasztani. Mint minden esetben az alany dobhat 
SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a hatást. 3D6 percig 
tart (Kalandmester dobjon titokban) utána lassan 
visszaáll a környezet hőmérséklete. 
 
Szárítás 
Ezzel a Kisebb varázslattal azonnal el lehet párologtatni 
a vizet egy tárgyból, például egy ruhából, könyvből. A 
varázslat nem képes olajt eltávolítani, a hatás, csak a víz 
alapú szennyeződésekre vonatkozik. 
 
Látvány Javítás 
Ezzel a kis illúzióval fel lehet javítani egy tárgy, vagy 
egy kisebb tárgycsoport látványát. Például egy romlott 
ételt,  friss  gőzölgő levessé  változtat  át,  míg  egy  ütött  
kopott tárgyat csillogóvá, újjá varázsol. A sikeres 
varázslat ellen Felismerés Képzettséggel, vagy 
SZERENCSE próbával lehet védekezni, hogy az alany 
átlát-e az illúzión. A hatás 1D6 percig tart. (titokban kell 
dobni) 
 
Szórakoztatás 
Ezzel a Kisebb varázslattal, a varázsló illúziót tud 
létrehozni a kinyújtott tenyerében. Az illúzió igen 
részletes lesz, és mindent végrehajt, amit a varázsló 
parancsol  neki,  de  csak  a  kezeiben  tud  létezni.  Az  
illúzió 2D6 percig tart, főleg utazó bűvészek használják, 
hogy ezzel keressen pár ezüsttallért. 
  

Játékos Tipp: A Kisebb varázslatok, Trükkök 
általában nem arra valóak, hogy az ellenséget 
legyőzzük, ezeknek a hatása nem ilyen erős. Igazából a 
használók életét könnyíti meg. Az induló varázslatokat 
nagy gonddal kell kiválasztani, mivel sok olyan 
varázslat van, ami jól tud jönni, és hasznosnak 
bizonyulhat, egyedi helyzetekben. Ezek a Trükkök, még 
akkor is hasznosak lehetnek majd a jövőben, ha a 
Hősnek az elsajátításhoz más Képzettségekről kell 
lemondania. Később mikor éppen a szükség úgy 
kívánja, tudja alkalmazni a Kisebb varázslatokat, és 
akkor már egy jó választásnak fog tűnni. 
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Oltás 
Ez a Kisebb varázslat képes kioltani egy kis tüzet, ami 
akkora, mint egy gyertya, vagy egy lámpásban a láng. 
Amikor a varázslat sikeresen létrejön, akkor a láng 
egyszerűen elalszik. Nagyobb tüzeket is el lehet vele 
oltani, mint egy kisebb tábortűz, de erre már kap -1 
vagy -3 pont büntetést a varázslás próbára. A tűz nem 
biztos, hogy azonnal elalszik, és visszamaradhat izzó 
parázs. Ezt a varázslatot nem lehet alkalmazni mágikus 
tüzek és lángok ellen. 
 
Pislákoló Fény 
Ezzel a Kisebb varázslattal egy kis fényforrást hoz létre, 
ami igen hasznos lehet a kalandozóknak, sőt törpéknek, 
és elfeknek is. A varázslói Fény varázslat arra képes, 
hogy olvasni lehet mellette, megvilágítani az utat, de ha 
szükséges, akkor halvány pislogó fényforrássá 
zsugorodik. Ez a varázslat, egy halvány pontot hoz 
létre, ami létrejöhet a varázsló kezében, vagy 
rámondható egy tárgyra. 2D6 percig világít. A fényereje 
egyenértékű, egy izzó parázs fényével, képes egy nem 
túl nagy területet megvilágítani, de csak a formákat 
lehet kivenni a homályba, részleteket nem. 
 
Hallgatódzás 
Lehetővé teszi a varázslat használójának, hogy 
kihallgassa mások beszélgetését. Az áldozatoknak 
látótávolságon belül kell lenniük, de nem szükséges a 
hallótávolság. Amíg a varázslat tart (ami egy 
beszélgetésig, vagy 2 perc) a varázsló hallja a 
beszélgetést. Ha a beszélgető felek suttognak, akkor kap 
a varázslat dobásra -2 pontot büntetést. 
 
Melegítés 
Ez a Kisebb varázslat képes felmelegíteni egy tárgyat, 
vagy személyt. Csakúgy, mint a Hűtés varázslat ez sem 
okoz semmiféle sérülést. Ha tárgyra, vagy élettelen 
dologra mondják rá, akkor az „nagyon forró” lesz, ha 
kézben fogják. Ha élőlényre alkalmazzák, akkor úgy 
fogja érezni, mintha egy teljes napot valamilyen trópusi 
sivatagban töltött volna. Az áldozat, hogy elkerülje a 
hatást, dobnia kell SZERENCSE próbát. A hatás úgy 
mint a Hűtés varázslatnál ennél is 3D6 percig tart 
(titokban kell dobni). 
 
Ragasztás 
Ez a varázslat odaragaszt egy kis tárgyat a helyére, 30 
másodpercre. Képes egy kardot a hüvelyében tartani, 
vagy egy csizmát hozzáragasztani a földhöz, egy 
nyereghez a lovas nadrágját hozzárögzíteni! A céltárgy 
használójának kell dobnia SZERENCSE próbát, hogy a 
hatás ne jöjjön létre. 
 
Igazmondás 
A Kisebb varázslat alkalmazásakor a varázslónak meg 
kell érintenie az áldozatot, aki ezek után beismeri a 
legutóbbi hazugságát. Az alanynak dobnia kell 
SZERENCSE próbát, hogy elkerülje az igazmondást, és 
a hazugsága rejtve maradjon. Ha egyszerre több 
különböző hazugságot mondott, akkor a 
Kalandmesternek kell eldöntenie, hogy melyiket is fogja 
beismerni. 

Részegítés 
Ezzel a Kisebb varázslattal a varázsló képes lesz 
nagyon-nagyon részegé tenni az áldozatot, akit meg 
kell érintenie, hogy a hatás létrejöjjön. Az áldozatnak 
dobnia kell SZERENCSE próbát, ha sikertelen, akkor 
minden egyes cselekvésére -2 pont büntetést kap. A 
Részegség varázslat egy óráig hat, vagy addig, míg 
Józanítás nem mondanak ré, vagy Mágiasemlegesítést. 
A Beültetés varázslattal kombinálva elő lehet állítani 
nagyon erős sört, vagy rövid italt, amitől azonnal berúg 
az áldozat! 
 
Beültetés 
Ez egy nagyon hasznos Kisebb Varázslat, amivel a 
varázsló egy ételbe, vagy egy italba beleültethet egy 
Kisebb Trükköt. Ugyanakkor kell elmondani ezt a 
varázslatot, mikor a másikat, amit be szeretne ültetni. A 
varázslat 1D3 napig lesz aktív. Akkor fejti ki a hatását, 
mikor megeszik az ételt, vagy megisszák az italt.  
 
Ütés 
Amikor ezt a Kisebb varázslatot használja a varázsló, 
akkor meg kell érintenie az áldozatot, úgy hogy ráteszi 
a kezét kitárt újjakkal. Az áldozat ekkor egy ütést fog 
érezni, ami olyan, mintha megütötték volna egy bottal. 
A varázslat 1 ÉLETERŐ pont sebzést fog okozni (olyan 
mintha 1D6-tal 6-ost dobott volna). A páncélok védelme 
ebben az esetben nem számít. Ha a varázsló szeretné, 
alkalmazhatja távolról is varázslatot, ez 5m lehet, de 
ekkor -2 módosítót kap a varázslat dobásakor. 
 
Javítás 
A  Javítás  Kisebb  varázslat  megjavít  egy  kis  lyukat  fa,  
fém, vagy szövet tárgyon. A megfelelő javításhoz 
szükséges egy darab folt, ami kitölti a lyukat. A 
varázslat csupán biztonságosan rögzíti a foltot. Mivel ez 
a varázslat, csak betapaszt lyukakat, nem képes 
megjavítani törött kardot, és reped pajzsot. 
 

 
 
Hiba 
Ennek a Kisebb varázslatnak, a célpontjának 
látótávolságban kell lennie, és hogy elkerülje a hatást, 
SZERENCSE próbát kell tennie. Ha sikertelen, akkor az 
áldozat egy kis hibát fog véteni. Harcban ez nem 
befolyásol semmit, de viszont írás közben elírhat 
valamit, vagy kísérletezés közben rossz folyadékokat 
önt össze. Vásárláskor, vagy eladáskor elmérheti az 
árut. A Kalandmester dönthet úgy, hogy a varázslat 
nem  jön  létre,  ha  túl  erős  a  hatása,  vagy  kiszabhat  
módosítókat a varázslásra. 



A SZEREPJÁTÉK 71 

Zajkeltés 
Ez a Kisebb varázslat hallható illúziókat kelt, homályos, 
de megfelelő zajokat képes kelteni hallható távolságban. 
Ezek lehetnek léptek hangjai, zúgolódás, susogó 
bokrok, vagy nyikorgó ajtók. Az alany nem képes 
SZERENCSE próbával védekezni, ellene, mivel a 
hangok valóságosak, valóban léteznek! 
 
Férgek Idézése 
Ez a Kisebb varázslat képes kényszeríteni bizonyos 
férgeket, hogy kövessék a varázslót 2D6 percig 
(titokban kell dobni), bár a varázsló másképpen nem 
tudja  irányítani  őket.  Ha  a  varázslat  véget  ér,  akkor  a  
férgek visszatérnek eredeti életükhöz. A kisebb 
varázslattal 10 patkányt, 100 vagy 500 bogarat lehet így 
irányítani. Ha a megjelenők számát növelni szeretné a 
varázsló, akkor a varázslás dobáshoz kap majd 
büntetést, Ha kétszeresét szeretné, akkor -2, 
háromszoros létszám esetén -4 büntetést kap, -6, pedig 
ha a fenti négyszeresét szeretné megidézni. 
 
Szájzár 
Ez egy igen bosszantó Kisebb varázslat, az áldozat 10m 
távolságra lehet, az arcán az izmok megmerevednek, és 
beszűkül a szája. Ha sikeres SZERENCSE próbát tesz az 
áldozat, akkor elkerülheti a hatást, ha nem, akkor nem 
lesz képes rendesen beszélni, enni, inni. Minden 
szociális Képzettség próbára kap -2-t, és ugyanúgy a 
varázslatok használatakor. A varázslat 1D3 percig tart. 
 
Lökés 
Ez a Kisebb varázslat, egy egyszerű cselekvést utánoz 
le, meg lehet vele lökni, egy tárgyat, vagy személyt. A 
célszemély, vagy tárgy maximum 10m távolságra lehet, 
a lökés ereje megfelel a varázsló erejének. Az áldozat 
dobhat SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a hatást. Ha 
viszont sikertelen, akkor el fog szenvedni egy kis fizikai 
büntetést az adott fordulóban (-1 vagy -2), de a 
legnagyobb veszélyt akkor jelenti, ha az áldozat egy 
szikla peremén, vagy egy folyó partján áll. 
 
Utálat 
Ez a Kisebb varázslat az ellenkezője a Vonzás 
Trükknek. Ebben az esetben a cél, hogy az áldozat 
utálatot, undort érezzen egy adott személy iránt. Nem 
feltétlenül erőszakban nyilvánul meg, hanem általában 
érzelmekben. A varázslónak meg kell érintenie az 
alanyt (vagy a Beültetés varázslatot alkalmaz). Az utálat 
tárgyának jelen kell lennie (vagy ismernie kell a 
varázslónak). A hatás 1 óráig tart. 
 
Érlelés 
Ezzel a Kisebb varázslattal ehetetlen ételeket lehet 
ehetővé tenni. Például éretlen gyümölcsből érettet 
készít, penészes kenyérből friss robogósat, romlott 
húsból ismét frisset. Csakis kizárólag egyetlen ételre 
van hatással, mint pl. egy alma, egy hússzelet. Az ételt 
meg  kell  érintenie  a  varázslónak,  hogy  működjön.  A  
mágia visszafordítja a Savanyítás varázslatot. 
 
Eltüntetés 
Ez a Kisebb varázslat segít a varázslónak, hogy úgy 
lopjon  el  kisebb  tárgyakat,  hogy  nem  érinti  meg.  Elég  

közel kell hozzá lennie, de nem annyira, hogy meg 
tudja  érinteni,  a  tárgy  eltűnik.  Aki  látja  nem  képes  
felfogni, hova is lett. Az eltűntetett tárgy a varázsló 
zsebében, vagy tarsolyában jelenik meg, ott ahol 
szeretné. 
 
Csúszás 
Ezzel a Kisebb varázslattal a célszemélyt el lehet 
csúsztatni, olyan mintha banánhéjra lépett volna. 
Maximálisan 10m lehet az áldozat. Az áldozatnak 
dobnia kell SZERENCSE próbát, ha sikertelen, akkor -2 
pont büntetést kap minden fizikai cselekvésére. Ha az 
alany fut, akkor még ÜGYESSÉG próbát kell tennie, 
vagy különben elesik. 
 
Maszatolás 
Ezzel a Kisebb varázslattal, egy írott oldalt teljesen 
olvashatatlanná lehet tenni. A varázsló mikor elmondja 
a varázslatot, meg kell érintenie az adott 
dokumentumot. A Maszatolás hatását vissza lehet 
állítani a Mágiasemlegesítéssel, egyébként a hatás 
állandó marad. 
 
Józanítás 
Ezt a Kisebb varázslatot nagyon szeretik az olyan 
kalandozók, akik túl sok időt töltenek törpék 
társaságában. Azonnal józanná képes tenni egy részeg 
embert. Egyszerűen meg kell érinteni az alanyt, vagy a 
Beültetés varázslattal létre lehet hozni egy italt, ami 
kijózanít. 
 
Rothasztás 
Ezzel a Kisebb varázslattal el lehet rontani egy 
tárolóedényi ételt, vagy ital. Maximum mérete egy 
hordó lehet. A tartóedényt kell megérintenie a 
varázslónak, és a tartalma azonnal savanyúvá változik. 
Nem mérgező, de súlyos gyomorrontást képes okozni, 
ha megeszik, vagy isszák. Ezzel a varázslattal nem lehet 
mágikus italt, és ételt módosítani. 
 
Szikra 
A Kisebb varázslat hatására, egy kicsi, de fájdalmas 
szikra pattan ki a varázsló ujjából, maximum 10cm 
távolságra. Bár a szikra nem okoz semmiféle sérülést, 
éles fájdalmat okoz, és az alany ugrik egyet. Hasznos 
lehet, háziállatok noszogatására, vagy egy lusta embert 
arrébb tessékelni az útból. 
 
Dadogás 
Ezzel a Kisebb varázslattal az áldozatot 
kontrolálhatatlan dadogásba lehet kényszeríteni. 
Dadogni az áldozat, csak egy adott témánál kezd el. 
(varázsló  dönt)  A  hatás  két  percig  tart,  és  teljesen  
megakadályozza az áldozatot, hogy beszéljen. A 
célpont 10m távolságra lehet maximum. Beültetés 
varázslattal összevonva nem működik. 
 
Időjárás elleni védelem 
Ez a hasznos Kisebb varázslat megvédi az időjárás 
hatásaitól a varázslót 1 órán át. A zuhogó esőben, csak 
egy kicsit lesz nedves, a hidegben kicsit fog fázni, a 
nagy melegben pedig csak kipirosodik. Erős időjárás 
hatásától mással is kell védekezni. Utazáskor növeli a 
komfortérzetet. 
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VARÁZSLÁS 
 
 
A varázslást mindenki egy varázslóiskolában sajátítja 
el, Allansiában igen népszerűek az ilyen iskolák. Itt 
tapasztalt varázshasználók okítják a tanulókat. 
Bizonyos nagy erejű varázslók is felállították a saját 
maguk iskoláját, ahol 3 vagy 4 tanulóval foglalkoznak 
egyszerre. A leghíresebb ezek közül a Yore-i Erdőben 
lévő varázslóiskola, amit Holdűző Vermithrax alapított. 
Az iskolák gyakran az alapján választanak tanulót, 
hogy ki tud többet fizetni, de nem mindig van így. 
 
A varázsló a varázslatok létrehozásához egy láthatatlan 
misztikus erőből merít, ami átjárja az egész Titánt. 
Hosszú gyakorlási idő kell ahhoz, hogy egy varázsló 
elsajátítsa a több évezredes tudást, és megfelelően 
használni is tudja azt. A játékban megnyilvánuló 
mágikus erőt a Mágia Pontok határozzák meg. Ebből az 
pontokból gazdálkodhat a varázsló nap mint nap. 
Minden alvás után visszaáll az Kezdeti értékre. 
 
 
 
 
Varázslatok használata 
 
Egy varázslat használata ugyanazokon az alapelveken 
nyugszik, mint az alapszabályok. A Varázslónak 
próbadobást kell végeznie a MÁGIA Tulajdonsága, 
plusz a Varázslói Mágia Képzettséggel, ez a „Misztikus 
Erő” amely egy számként jelenik meg a karakterlapon. 
 
A varázslatok erősség szerint vannak csoportosítva, egy 
varázslat annyi Mágia Pontba kerül, amilyen erős. Így a 
legegyszerűbb varázslat erőssége 1 ami 1 Mágia Pontba 
kerül, míg a legerősebb 8-as aminek a Mágia Pont 
költsége 8. A varázsláskor alkalmazható módosítók 
alább találhatóak. Ezen kívül a varázsló dönthet úgy, 
hogy +1 Mágia ponttal elősegíti a varázslás 
próbadobást. Minden felhasznát pont hozzáadódik a 
dobáshoz. 
 
 

Varázslási helyzetek Módosító 
Előkészület körönként +2 
Csendes környezet +3 
Nincsen támadás 0 
A varázslót lőfegyverrel támadják -1 
A varázslót közelharcban támadják -2 

 
 
A varázsló további Mágia Pontokkal csökkentheti, az 
áldozat SZERENCSE próbájának a sikerét. Minden 
egyes Mágia Pont, amit elkölt a varázslaton felül, -1 
ponttal  csökkenti,  a  sikeres  SZERENCSE  próba  esélyét  
A plusz Mágia Pontok használatát előre be kell 
jelenteni, mielőtt varázslás próbát dob. 
 
Ha  egy  varázsló  páncélt  visel,  akkor  minden  egyes  
varázsláskór, a következő Mágia Pontokat kell még 
pluszba elköltenie. 

Páncélért járó plusz költség Extra MP 
Bőrpáncél +1MP 
Nagy Bőrpáncél / Láncing +2MP 
Hosszú Láncing / Mellvért +3MP 
Lemezvért +4MP 

 
Egy kezdő varázsló induláskor, csak néhány varázslatot 
ismer, olyanokat, amik nem tartoznak a legerősebb 
kategóriába. Egy bizonyos ponton, minden varázsló 
életében eljön az a pillanat, mikor új varázslatokat 
szeretne tanulni. Egyik követelménye, a rendelkezésre 
álló tapasztalati pontok mennyisége, ami a 2. Fejezetben 
van leírva. Ha nincs meg a megfelelő mennyiségű 
tapasztalati pont, akkor nem képes megtanulni az új 
varázslatot. Ha viszont rendben van a pontszám, akkor 
szüksége  lesz  egy  tanító  mesterre,  aki  ismeri  a  
megtanulni kívánt varázslatot. 2 nap intenzív oktatás 
szükséges, szorozva a varázslat erősségével. A tanár 
valószínűleg nem ingyen dolgozik, hanem valamilyen 
fizetség fejében oktat, ez lehet pénz, áru, vagy 
szolgáltatás. A második tanulási forma, az autodidakta 
tanulási forma. Mikor a varázsló talál egy 
varázslókönyvet, ami tartalmazz az adott varázslat 
teljes leírását. Így öt nap szór a varázslat erősége a 
tanulási idő. 
 

 
 

 

Játékos Tipp: A kezdő varázsló Hős induláskor 
csak pár kisebb varázslatot ismer, és közelharcban sem 
igazán erős. A birtokában van az erőnek, amivel akár 
nagyobb pusztítóbb erejű varázslatokat is 
megidézhetne, de induláskor, csak kisebbeket ismer. 
Azonban figyelembe kell venni, ha elfogyott a mágikus 
erő, akkor az aznapra ténylegesen elfogyott. A varázsló 
Hősnek oda kell figyelni, hogy mikor is használja 
varázslatait, ha elpazarolja, akkor a kaland végén a 
főellenséggel vívott csatában nem lesz képes részt 
vállalni, így nem tud segíteni a csapatársainak. 
 
A varázsló jó választás olyan kezdő játékosnak, aki 
szeretne egy olyan Hőst, aki képes varázsolni, és az idő 
múlásával egyre erősebbé válhat. 
 
Azt is fontos megjegyezni, hogy a Kalandmester oda 
kell figyelnie, hogy milyen varázslatokat válogat össze 
megának a játékos, és fontos még, hogy milyen új 
varázslatokat ad a Hős kezébe. Milyen varázsló 
könyveket talál a játék közben, és milyen varázslókkal 
tud megegyezni. Például a játékos nagyon szeretné 
megtanulni a Halálvarázst, a Kalandmester nem 
mondja, hogy nem, hanem olyan helyzeteket teremt, 
amiben nem képes megtanulni sose, addig, míg érett 
nem lesz rá. 
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Varázslói Varázslatok 
 
Az alább felsorolt varázslatok a leggyakoribbak 
Allansia Varázslóképző iskoláiban. Léteznek viszont 
más iskolák is, és más varázslatok, a Kalandmester 
nyugodtan hozzáadhat a játékhoz új varázslatokat, 
szükség szerint. Az egyes varázslatok után a szám a 
erősséget jelenti, ennyi Mágia Pontot kell elkölteni, 
hogy a varázslat létrejöjjön. Bizonyos varázslatok 
leírásában külön ki van emelve, hogy az alap Mágia 
Pontokon felül el lehet költeni még módosítókra külön 
pontokat. Ezek pontos használatát a leírások 
tartalmazzák. 
 
Részegítés (1) 
Ennek a varázslatnak a 
hatása 1 személyre terjed ki, 
akinek SZERENCSE próbát 
kell végeznie, hogy 
sikeresen létrejött-e a mágia. 
A hatás 1 percig tart, ez alatt 
az idő alatt az áldozat úgy 
fog viselkedni, mint egy 
nagyon részeg ember. 
Minden egyes 
próbadobásához, legyen az 
szociális, zárnyitás, 
varázslás stb. kap -6 pont 
büntetést.  Viszont,  ha  a  
célszemélynek van 
lehetősége, akkor egy 
biztonságos helyre 
vonulhat, ahol kivárhatja, 
míg elmúlik a hatás. 
 
Sötétség (1) 
Amikor ezt a varázslatot 
elmondják, akkor 5 méteres 
sugarú körben abszolút 
sötét jön létre. A területen a 
sötétség nem mozog. Képes 
kioltani minden természetes 
fényt, még a sötétben látást 
sem használható. A sötétség 
varázslatot egy könnyű 
ellenvarázslattal 
semlegesíteni lehet. A hatás 
3 percig tart. 
 
Félelem Keltés (1) 
Ez a varázslat egy személyben iszonyatos félelmet fog 
ébreszteni a varázslóval szemben. SZERENCSE 
próbával lehet ellene védekezni. Ha a varázslat 
sikeresen létrejön, akkor két percig az áldozat 
megpróbál minél távolabb kerülni varázslótól 
félelmében. Ha a hatás véget ér, akkor minden visszaáll 
a normális kerékvágásba. 
 
Tűzlövedék (1) 
Ez a varázslat egy kis lángnyelvet lövell ki a varázsló 
ujjából az áldozat felé, aki 100m távolságra is lehet A kis 
tüzes  nyilat  el  lehet  kerülni  SZERENCSE  próbával,  
vagy Kitérés Képzettség próbával. Ebben az esetben 

nem sebez, de ha nem sikerül, akkor 1D6 ÉLETERŐ 
pont sebzést okoz, és begyújt minden éghető dolgot. 
 
Villanás! (1) 
Ennek a varázslatnak a hatása, hogy egy nagyon erős 
fényvillanást hoz létre, aminek a központja a varázsló 
áll. Aki látja, az 1D6 percre megvakul (mindenkinek 
külön  kell  dobni),  ha  azt  mondják,  hogy  a  szemük  
csukva volt a villanáskor, akkor dobniuk kell 
SZERENCSE próbát. A varázsló dönthet úgy, hogy 
becsukja a szemét a varázslat létrejötte előtt. Akinek 
nem  sikerül,  az  -4  pont  büntetést  kap  minden  
cselekedetére, az adott harci körben. Az egyetlen, akire 

nem hat a varázslat, az a 
varázsló, aki megidézte. A 
Mágikus Sötétségben 
elmondva, egy kör erejéig 
olyan lesz a látvány, mintha 
ködben állnának, majd a 
következő körben visszaáll 
minden az eredeti 
sötétségre. 
 
Parázsló Szemek (1) 
Ez a népszerű varázslat a 
varázslónak (vagy egy 
megérintett személynek) a 
szemeit izzó parázsló 
szemekké változtatja át. A 
hatás öt percig tart, vagy 
míg  a  varázsló  meg  nem  
szünteti. A varázslat 
egyenértékű a Pislákoló 
Fény kisebb varázslattal, de 
ez a fajta megfélemlítésre ad 
plusz  egy  módosítót,  a  
primitív embereket 
lenyűgözi a látvány. 
 
Gyújtás (1) 
A varázslat hatása, hogy 
képes meggyújtani 
bármilyen gyúlékony 
anyagot (a lángként 
kezdődik) amely ezt 
követően, mint kis tűzként 
fog égni. A céltárgyat meg 
kell érinteni, ha távolról 

szeretné valaki használni, akkor minden plusz egy 
Mágia Pont után 5m távolságra tudja ellőni a lángot. 
Ezzel a varázsalttal nem lehet élőlényeket meggyújtani, 
de csak akkor, ha gyúlékonyak. 
 
Illúzió (1) 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz létrehozni 
meghatározott vizuális illúziót. Az illúzió nem fizikai 
jelenség, ha valaki hozzá ér, akkor azonnal eltűnik, 
három percig fog létezni, utána semmivé foszlik. Az 
áldozat nem tud SZERENCSE próbával védekezni, 
hogy elkerülje az illúziót, bár vannak speciális 
helyzetek. Például: egy illúzió híd húzódik egy 
szakadék felett, ami azonnal eltűnik, mikor a karakter 
rálép. Nem képes SZERENCSE próbával felismerni a 
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veszélyt, hogy elkerülje azt. A SZERENCSE próbát arra 
lehet használni ebben az esetben, hogy elkerülje a 
karakter a szakadékba zuhanást a „hídról”. 
 
Acél kéz (1) 
Ez egy nagyon egyszerű varázslat, amit elmondhat a 
varázsló saját magára, és másra is. A hatása, hogy 1 
ponttal megnöveli az ÜGYESSÉG tulajdonságot. Az 
ÜGYESSÉG növelés minden egyes olyan próbára 
vonatkozik, mikor azt kell használni. A hatás 3 percig 
tart. Egyszerre csak egy varázslat lehet aktív egy 
célponton. 
 
Fény (1) 
Ezt a varázslatot, egy 
tárgyra kell rámondani, 
például egy másik Hős 
kardjára, vagy pajzsára. 
Ez a varázslat egy 
mágikus területet hoz 
létre a tárgyon (kb. 
akkorát, mint egy 
emberi ököl), ez 
folyamatosan világít, 
olyan intenzitással, 
mint egy fáklya. A fény 
varázslat 15 percig tart, 
de bármikor 
megszüntetheti a 
varázsló. A fény véget 
vet a mágikus 
sötétségnek, de ahogy 
ez  megtörténik  ki  is  
alszik. 
 
Zárás (1) 
Ezzel a varázslattal 
azonnal le lehet zárni 
ládákat, vagy ajtókat 
fizikai kulcs nélkül. A 
Nyitás varázslat 
semlegesíti a hatást, de 
ezzel csak a varázslatot 
távolította el, a láda 
vagy ajtó még zárva 
marad. Ezek után a 
fizikai zárakat kell 
feltörni. 
 
Nyitás (1) 
Ezzel a varázslattal ki 
lehet nyitni, mindenféle 
fizikai zárakat, vagy fel lehet vele törni a Zárás 
varázslatot. Az ajtót, a ládát, vagy a zárat meg kell 
érintenie a varázslónak. 
 
Béke (1) 
Ennek a varázslatnak a hatására, két vitás felet le lehet 
nyugtatni. A személyeknek 5m távolságon belül kell 
lenniük. Hogy elkerüljék a hatást, SZERENCSE 
próbával lehet ellene védekezni. A békülés, csak akkor 
jön  létre,  ha  nem  harcolnak  egymással,  és  a  nem  
akadályozzák meg mások a békülést, valamilyen 

formában. Minden elköltött plusz egy Mágia Pont 2 
további fővel bővítheti a varázslat hatását. 2D6 perci áll 
fent ez a törékeny egyensúly, ami az idő leteltével 
elmúlik,  és  akkor  is  ha  valamilyen  külső hatás  ezt  
megszakítja, pl. egy támadás. 
 
Varázslatok Testre szabása (+1) 
Ez az 1-es erősségű varázslat igen népszerű a feltűnést 
kereső varázslók körében, a hatásával képesek lesznek 
mindenféle más varázslatokat látványilag felerősíteni. 
Így a Félelem varázslat használatakor, pl. egy sötét 
ködszerű alak jelenik meg, aki körbefonja az áldozatot, 

és pörögni kezd 
körülötte.  Vagy  a  
Megfékezés varázslat 
elmondásakor egy 
arany lánc tekeredik az 
áldozat teste köré. 
Annak ellenére, hogy 1 
pontba kerül, 
lehetséges többet 1-6 
között rákölteni. A 
Mágia Pont nagyságát a 
Kalandmester dönti el a 
játékos leírása alapján. 
A Varázslatotok Testre 
szabását, hozzá kell 
fűzni egy másik 
varázslathoz, és csak 
egyszer kell dobni 
varázslás próbát. 
 
Erő (1) 
Ez a varázslat 
felruházza a varázslót, 
vagy azt, akit 
megérintett, egy Troll 
erejével. A hatás egy 
percig tart. Ez olyan 
mintha +2 Erő 

Képzettséggel 
rendelkezne. 

Közelharcban hozzá 
lehet adni a fenti 
értéket a sebzés 
dobáshoz. 
 
Mennydörgést (1) 
Bizonyos szempontból 
hasonlít ez a varázslat a 
Villanás! varázslathoz, 
ugyanúgy egy adott 

pillanatban  jön  létre  a  hatás.  Ebben  az  esetben  egy  
fülsiketítő mennydörgés. Ez a hatalmas hangrobbanás 
akár egy kilométer távolságból is hallható, és 
megsüketít mindenkit 20m körben, aki nem dob sikeres 
SZERENCSE próbát. A varázslót nem érinti a hatás. 
1D6 percig tart, és az áldozatokat ez idő alatt teljesen 
süketnek kell tekinteni. Ha a varázsló ismeri a Villanás! 
varázslatot, akkor képes kombinálni a kettőt (egy harci 
kör  a varázslat elmondása, a varázslás próbát is 
egyszer kell végrehajtani, de 2 Mágia Pontba kerül) a 
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hatás, egy erős hangrobbanás, és egy vakító villanás 
lesz. 
 
Nyelv Vihar (1) 
A varázslat létrejöttekor, az áldozatok nem lesznek 
képesek ideiglenesen rendesen beszélni, egy percen 
keresztül. Keverik a szavakat, és a betűket. Az 
alanyoknak SZERENCSE próbát kell tenniük, hogy 
elkerüljék a hatást. A varázsló a körülötte lévő 5m 
sugarú körben tartózkodókat képes elvarázsolni, 
minden egyes ráfordított egy Mágiapont fejében 
növelhető a távolság 5m-rel. 
 
Eltérítés (1) 
Ez a varázslat a többitől eltérően működik. Használható 
abban a körben is, mikor a varázsló már cselekedett, 
vagy varázsolt már egyet. Ez a varázslat képes eltéríteni 
egy kilőtt, vagy eldobott tárgyat, legyen az nyíl, lándzsa 
stb. A varázslót egy lövedéktől képes megmenteni egy 
körben, tehát nem alkalmazható többször. A varázsalt 
nem működik mágikus lövedékekkel, vagy varázslatok 
lövedékeivel szemben. 
 
Gyengítés (1) 
Ennek a varázslatnak, a célpontjának maximum 5 méter 
távolságba kell lennie. A hatás, csak akkor jön létre, ha 
elbukja az áldozat a SZERENCSE próbát. Ekkor veszít 1 
ÜGYESSÉG pontot, és minden sebzés dobásból le kell 
vonnia egyet. A hatás 5 percig tart. 
 

 
 
Animálása (2) 
Ez egy hihetetlenül hasznos varázsalt, sokan 
alkalmazzák, de legfőbb használói a déli varázslók, akik 
lenyűgöző mód képesek egy kötelet animálni. Ez a 
varázslat egy kis tárgyra mondható el, vagy 5m belül 
egy nagyon kis tárgyra. A tárgy nem képes repülni, 
csak „ugrani” a levegőbe, a földön csúszni. Sokkal 
erősebb lesz, mint azt a formája sugallja. Rugalmasak, 
és formálhatóak lesznek, pl.: egy kötél könnyedén köt 
magán egy csomót, míg egy köpeny teljesen rá tud 
tekeredni, egy tárgyra, vagy személyre. A animált 
tárgyat fel lehet használni harcra is, ebben az esetbe a 
Támadó értéke megegyezik a MÁGIA alaptulajdonság, 
plusz a Varázsló Mágia Képzettség értékével. Ha 
azonban elveszít egy harci kört, akkor a varázsalt 
azonnal megszűnik, a tárgy elveszti minden 
tulajdonságát. 
 
A  varázsalt  alapesetben  két  percig  tart,  ezt  meg  lehet  
hosszabbítani percenként egy Mágia Ponttért. Közepes 
méretű tárgyak animálásakor további 2 Mágia Pontot , 
nagy tárgyak esetén 4, míg nagyon nagy tárgyakkor 6 
Mágia Pontot kel elkölteni. 

Zúzás (2) 
Ez a varázslat a nyers erőt szabadítja fel, képes egy 
tárgyat, például falat, vagy ajtót darabokra zúzni. A 
varázslón és a tárgy között maximum 5m lehet a táv. A 
hatást köbméterben mérjük, ezt képes szétzúzni 
törmelékké, vagy szilánkká. Minden további egy 
köbméter 1 Mágia Pontba kerül. A törmelék ezek után, 
már csak részben állja el az utat, de ezt már kézzel kell 
eltávolítani. 
 
Légzés (2) 
Amikor  a  varázslat  létrejön,  lehetővé  teszi,  hogy  a  
varázsló, vagy egy másik személy, akihez hozzáér 15 
percen keresztül képes lélegezni, függetlenül a 
környezet állagától, vagy a levegő teljes hiányától. 
Ezáltal akin rajta van a varázslat képes lélegezni a víz 
alatt, sűrű füsttel teli helyiségben, vagy akár légüres 
térben is. Normál környezetben is képes levegőt venni, 
az kin rajta van a varázslat. 
 
Egyesítése (+2) 
Ez  a  hasznos  varázslat  lehetővé  teszi,  hogy  két  másik  
varázslatot kombináljon a varázsló egymással. A 
varázslatok egy forduló alatt létrejönnek, és csak 
egyszer kell dobni varázslás próbát. Viszont mind a két 
varázslatért járó Mágia Pontot le kell vonni, és ezen 
felül az Egyesítés költségét is. Ha a pórba sikeres, akkor 
az össze varázslat sikeresen létrejött. Hasonlóképpen. 
ha a dobás dupla 6-os, akkor csak egyszer kell a Hoppá! 
táblázatból használni! 
 
Koncentrálás (+2) 
Ezt a varázslatot, egy másik varázslattal együtt kell 
használni. Ha ezt alkalmazza a varázsló, akkor, ha 
rontotta a varázslás próbát, újra dobhatja még egyszer. 
A varázslat felemészti mind a két varázslatért járó 
Mágia pontot, akkor is, ha mindkét dobás sikertelen 
volt. 
 
Lángok (2) 
Ezzel a varázslattal tűzbe lehet porítani, egy személyt, 
vagy egy tárgyat.  Az áldozat úgy kezd el égni,  mintha 
egy nagy tűzben állna. A célpontnak 5 m távolságon 
belül kell lennie. Sikerese SZERENCSE próbával 
elkerülhető a hatás. Ha viszont nem sikerül, akkor az 
áldozat, vagy a céltárgy begyullad, (addig ég, míg 
éghető dolog  van  rajta)  nagy  tűzként  ég,  aminek  a  
leírása a 3. fejezeten megtalálható..  
 
Ellenvarázslat (2) 
A varázsló képes ezzel a varázslattal törölni egy másik 
varázslat hatását, vagy egy folyamatban lévő hatást 
megállítani. Bár a Ellenvarázslat 2 erősségű, ami igen 
olcsónak tekinthető, hozzá kell még adni a törölni 
kívánt varázslat erősségét. Kisebb Mágikus Trükk 
esetén ez az érték 0. A varázslat próba dobáskor pedig a 
varázs erősségét le kell vonni a MÁGIA pontból. 
 
Az Ellenvarázslat alkalmazásakor figyelembe kell 
venni,  hogy  igen  nagy  lesz  a  negatív  módosító.  Ha  a  
varázslat létrejön, akkor megsemmisíti az adott 
varázslatot (egy már meglévő mágikus hatást töröl 
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ezzel), vagy meggátolja a létrejöttét (egy másik varázsló 
varázslatát semmisíti meg).  
 
Azt javasoljuk, hogy a cselekvési körben a varázsló 
megváltoztathassa a döntését, annak tekintetében, hogy 
ellenség milyen varázslatot vet be. Ezzel lemond az 
eredeti tervéről 
 
Sötétben látás (2) 
Ez egy egyszerű varázslat, a varázsló, vagy az akit 
megérint megkapja 20 percre a Sötétben Látás 
Képességet. 
 
Biztosítás (2) 
Ennek a varázslatnak az erőssége 2. Képes 
megakadályozni a varázslatpróbakor fellépő kritikus 
hibát.  Ezt  a  varázst  együtt  kell  elmondani  egy  másik  
varázsalttal, a két varázslat Mágia pont értékét kell 
levonni. Egyszer kell viszont dobni varázslás próbát, de 
ebben az  esetben  dupla  6-os  esetén  nem kell  a  Hoppá!  
táblázatot használni. A költség nagyobb, de így 
mindenképpen elkerülheti a varázsló végzetes hibát. 
 
ESP (2) 
Ezzel a varázslattal, a varázsló képessé válik más 
értelmes lények elméjében olvasni, akiknek 10m 
távolságon belül kell lenniük. Sikeres SZERENCSE 
próbával ellenállhat az áldozat, de ha elbukja, akkor a 
varázsló látni fogja az érzelmeit, vágyait, célja. Magát a 
gondolatokat nem látja, csak érzéseket tud azonosítani 
mint például dühöt, barátságot, félelmet, vagy éppen 
támadási szándékot. A hatás 1 percig tart, de ez idő 
alatt folyamatosan koncentrálnia kell. 
 
Éleslátás (2) 
Ez a varázslat, a varázslónak 15 percre olyan jó látást 
biztosít, mintha egy sas szemével nézne. Minden látás 
alapú próbadobáshoz hozzá adhat +3 pontot. Képes 
akár kilométerekről észrevenni dolgokat, 
természetesen, ha az a látómezejében van. 
 
Köd (2) 
Ez a varázslat bizonyos szempontból hasonlít a Sötétség 
varázslathoz, de ennek nagyobb a hatóterülete 15m 
sugarú  kőr,  és  tovább  is  tart  15  percig.  A  területet  
nagyon sűrű szürke köd fedi be,  amiben a látótávolság 
alig egy méter. Minden fizikai cselekvésre -6 pont 
büntetés kap, aki a ködben tartózkodik. Távolsági 
fegyverek használhatatlanok lesznek. A sötétben Látás 
Képesség nem használható a mágikus ködben. 
 
Energia Lövedék (2) 
Ez a varázslat nagyon hasonlít a Tűzlövedék 
varázslathoz. A különbség, csak annyi, hogy elektromos 
energiát hoz létre, ami 1-6 pontnyi sebzést okoz a 
célponton. A páncélzat nem befolyásolja a sérülést. A 
lövedék annyira gyors, hogy nem lehet elkerülni, vagy 
kitérni előle, csakis a Mágiasemlegesítés és a Fal varázs 
képes kivédeni. 
 
Nyelvek (2) 
Ez a varázslat, a varázslót, vagy egy kiválasztott 
személyt felruházza egy nyelv ismeretével, olyan lesz, 

mintha 4-es Képzettségi szinten értene hozzá. Nem 
képes se írni, se olvasni, csak beszélni a választott 
nyelven. A varázslat 1 óráig tart. 
 
Levitáció (2) 
Ez a varázslat megszünteti a gravitációs erőt, a 
varázslón, egy másik személyen, vagy egy tárgyon. Ha 
az alany nem akarja, akkor SZERENCSE próbát kell 
végeznie. Ha a varázslat aktív, akkor képes lebegni 
felfelé, illetve lefelé (sétálási sebességgel) a varázsló 
irányítja a mozgást. A lebegtettet lény képes magát 
oldalirányba mozgatni, de csak akkor, ha van 
kapaszkodója. Egy erős szél is arrébb mozdíthatja. A 
varázslat 5 percig tart, és mikor véget ér, akkor a tárgy, 
vagy személy szép lassan visszalebeg a földre. 
 
Tükörképek (2) 
A varázslat hatásaként két illúzió képe jelenik, meg akik 
teljesen ugyanúgy néznek ki, mint a varázsló. Harcban 
használt varázslat, azt jelenti, hogy 1 a 3-hoz az esély, 
hogy az eredeti varázslót találják el. A másolatok saját 
maguk cselekednek, (minden módosítót, ami a 
varázslót illeti, megkapnak) de nem képesek kárt 
okozni senkiben sem. Ha bármiféle sérülés éri a 
másolatokat, akkor azonnal eltűnnek. A varázslat 3 
percig tart. 
 
Átlátás (2) 
Ez a varázslat lehetővé teszi a varázslónak, hogy 
átnézzen szilárd tárgyakon, és meglássa, mi van azon 
túl. Maximálisan 1 méter vastag anyagon képes átlátni. 
Ha a tárgy vastagabb 1 méternél, akkor a varázsló 
dönthet úgy, hogy elkölt több Mágia Pontot. Minden 
egyes pont után nő a vastagság 1 méterrel. A varázslat 1 
percig  tart,  és  a  varázslónak  meg  kell  érintenie  a  
tárgyat. 
 
 
 

 
 
 
 
Őrszem (2) 
Ideális ez a varázslat, ha tábort ver a varázsló, vagy 
nyugodtan szeretne pihenni. 20m távolságban létrehoz 
egy őrszemet, ami azonnal jelez, ha valaki belép az 
adott területre. A varázsló dönt, hogy ki számára a 
betolakodó. Az őrszem 90 ° érzékel csak, így 4 őrszemre 
van szükség egy nyílt terepen a teljes lefedettséghez. A 
riasztás lehet hallható hang (ami az őrszem helye felöl, 
jön) vagy mentális, amit csak a varázsló érzékel. Az 
őrszem képes érzékelni a rejtőzködő, és láthatatlan 
betolakodót is. 
A varázslatot rá lehet mondani egy erszény szájára, 
vagy egy láda fedelére is, ami akkor jelezzen, ha 
kinyitják. Az időtartam 24 óra, miután a varázsló 
eltávolodik 20m-nél messzebbre, az őrszem helyétől. 
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Altatás (2) 
A varázslat egy személyre hat azonnal, az alany 5 
percig fog majd aludni. Az áldozatra csak akkor alszik 
el, ha nem dobja meg SZERENCSE próbát. Az alvás 
normális. Hangos zajok, sérülés, remegés mind-mind 
felébreszti. 
 
Fénylő gömb (2) 
Ez a varázslat létrehoz egy csodálatosan fénylő gömböt, 
aminek a felszínét lángnyelvek futnak végig: A 
varázslótól maximum 10m jöhet létre a levegőben 
lebegve.  A  gömböt  aki  látja,  és  3  m-nél  közelebb  ál,  
annak elvonja a figyelmét. Az átlagos Intelligenciával, 
vagy kisebb értékkel rendelkező lényeket teljesen 
magával ragadja, állnak és csak bámulják a gömböt 1-4 
D6 esetén ez meg is történik. Az intelligensebb lények 
(mint a Hősök) SZERENCSE próbával, vagy 
ÜGYESSÉG próbával kerülhetik el a hipnotizálást. A 
hatás  1  percig  tart.  A  gömböt  nem  lehet  elmozdítani  
eredeti helyéről. 
 
Erős kar (2) 
Ez a praktikus és népszerű varázslat megnöveli a 
varázsló, vagy egy megérintett másik személy 
fegyveres képzettségét 2 ponttal. A Képzettséget előre 
ki kell választani, hogy melyik legyen az, amit a 
varázslat megnövel. Az időtartama 10 perc. 
 
Biztos célzás (2) 
Ez a varázslat hasonlít az Erős Kar varázslathoz, de 
ebben az esetben lő, és dobófegyver Képzettségre lehet 
alkalmazni. 
 
Útbaigazítás (2) 
Ez a varázslat megakadályozza a varázslót abban, hogy 
eltévedjen. A varázslat elmondása után a varázsló 
azonnal tisztában lesz, melyik irányba is kell elindulnia 
egy bizonyos útcél felé.  Ez lehet a varázsló otthona, de 
lehet  bármilyen  más  célpont  is,  ahol  már  előtte  járt  a  
varázsló, vagy térképen látta a pontos helyet. Az irány 
nem  jelenti,  hogy  a  biztonságos,  vagy  járható  az  út.  A  
hatás csak pár másodpercig tart. 
 

 

 
 
Kígyó Nyíl (4) 
Ennek a csúnya varázslatnak a hatására, egy kilövésre 
váró nyílvesszőt át lehet alakítani mérges kígyóvá! A 
kígyó találatkor automatikusan beleharap az áldozatba 
(használd a kis harapás sebzéstáblázatot) ezen kívül 2 
pont sebzést okoz a méreg. A kígyó tovább fogja 
támadni az áldozatot (ÜGYESSÉG 7 és ÉLETERŐ 3). A 
varázsló 10m távolságban képes elmondani a 
varázslatot. AZ áldozat nem tud ellen védekezni 
SZERENCSE  próbával,  mert  pontosan  nem  érinti  a  
varázs. 
 
Parancs (4) 
Ez az erős varázslat lehetővé teszi a varázslónak, hogy 
parancsot adjon egy másik lénynek. Az áldozatnak 

természetesen SZERENCSE próbát kell végeznie, hogy 
elkerülje a hatást.  Ha nem sikerül neki,  akkor teljesíti  a 
parancsot. A parancs nem lehet az alany számára 
végzetes. Például a Goblinnak nem lehet azt mondani, 
hogy ejtse el  a fegyverét,  vagy csukja be a szemét harc 
közben.  Nem lehet  öngyilkos  a  parancs,  hogy szúrd  le  
magad, vagy ugorj le a szikláról a mélybe. Fontos, hogy 
a varázslónak nem kell beszélnie az áldozat nyelvét. A 
hatás 30 másodpercig tart. A Kalandmester dönti el, 
hogy mi számít érvényes parancsnak. 
 
Robbantás (4) 
Ez a varázslat hasonlít a Zúzás varázslathoz, de a 
hatása a teljesen más. Ebben az esetben egy hatalmas 
robbanással semmisül meg a célpont. 50m is lehet a 
hatótáv. Az alap varázslat 1 köbméter térfogatú anyagot 
képes felrobbantani. Minden ráfordított 4 Mágia Pont 
fejében plusz egy köbméter anyagot lehet felrobbantani. 
A  varázslat  igen  lassú,  5  percig  tart,  míg  előkészíti  a  
varázsló, és elmondja / köbméter. Ha befejeződik, akkor 
az anyag belülről kifele fog robbanni, megrongálva 
ezzel a környezetét, minden köbméter után a távolság 
nő 2 méterrel.  A pontos sebzés függ a távolságtól,  és a 
felrobbantott anyagtól. Ha egy élőlényt akar a varázsló 
felrobbantani, akkor az áldozatnak dobnia kell 
SZERENCSE próbát, hogy ellenálljon a hatásnak. 
 
Keresés (4) 
Ennek a varázslatnak a hatása hasonlít az Útbaigazítás 
varázslatéhoz, csak ebben az esetben nem egy hely, 
hanem egy tárgy a célpont. A varázslat megmutatja a az 
irányt a legközelebbi céltárgyhoz. Például, „mutasd az 
aranyat!”, és a varázslat egyszerűen megadja az irányt a 
legközelebbi aranyhoz. A varázslat nem ad semmiféle 
más segítséges, nem lehet vele kikeveredni egy 
labirintusból, mert csak a legközelebbi kijáratot mutatja 
meg,  az  hogy  mi  van  közte  azt  nem.  Mint  az  
Útbaigazítás varázsaltnál, ebben az esetben is csak egy 
rövid ideig áll fen az érzés, jelen esetben egy percig. 
 
Repülés (4) 
Ez a varázslat egy erősebb variációja a Levitáció 
varázslatnak, lehetővé teszi a varázslónak, vagy egy 
másik személynek, vagy tárgynak, hogy tetszőleges 
irányba futó tempóban repüljön. Az alany mozgása 
teljes mértékben kontrolálva van, amit a varázsló 
határoz meg. A hatás 5 percig tart, és mint a Levitáció 
esetében  itt  is,  ha  véget  ér,  akkor  finoman  lassan  ér  
földet. A varázsló nehezebb tárgyakat is mozgathat, de 
csak gyalogló sebességgel. 
 
Kopoltyú varázs (4) 
Ennek a varázslatnak a hatása, a varázslóra, vagy egy 
megérintett másik személyre hat. A vonakodó célpont 
dobhat SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a varázslat 
hatását. A varázslat létrehoz egy pár kopoltyút a 
nyakon, ami lehetővé teszi az alanynak, hogy 
lélegezzen a víz alatt. Azonban ez a kopoltyú nem 
kiegészíti a légzést, hanem átveszi azt. Tehát ha az 
alany nincsen víz alatt, akkor megfullad. A varázslat 
hatása állandó, csak a varázsló törheti meg, vagy 
Ellenvarázslattal lehet még megsemmisíteni. 
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Fejlesztett Illúzió (4) 
Ez a varázslat egy erősebb verziója az 1-es erősségű 
Illúzió varázslatnak. Ezt úgy kell érteni, hogy nem csak 
látni lehet, hanem hallani, érezni a szagát, és meg is 
lehet  fogni.  Ez  azt  is  jelenti,  ha  az  illúzió  megsebesíti,  
akkor azt valóságosnak fogja érezni. Az illúzió támadó 
értéke, a varázsló MÁGIA Tulajdonsága, plusz a 
Varázslói varázslat Képzettség értéke. Minden sérülés, 
amit okoz illúzió lesz. Akit „megöl” egy ilyen illúzió 
kép, az csak eszméletlen lesz, majd mikor magához tér, 
felismeri az illúziót, és hogy mi történt vele. A varázslat 
hatása máskülönben 3 percig tart. 
 
Növesztés (4) 
Ez  a  varázslat  lehetővé  teszi,  hogy  egy  személy,  vagy  
egy tárgy a másfélszeresére növekedjen. Így egy két 
méter magas férfi három méter magas lesz! Ha egy 
személyre mondják rá, akkor a növekedés mellett, olyan 
mintha az Erő varázslatot is rámondták volna. A 
növekedéssel a felszerelési tárgyak, ruha, fegyverek stb. 
is  vele  nő.  A  varázslat  3  percig  tart,  egymás  után  több  
Növesztést is lehet alkalmazni. A fenti példát tovább 
folytatva, a férfi most már 4 és fél méter magas lesz, és 
olyan mintha két Erő varázslatot mondtak volna el rá. 
Az olyan alanyok, akik nem egyeznek bele az 
átváltoztatásba, tehetnek SZERENCSE próbát. 
 
Láthatatlanság (4) 
Ez a praktikus varázslat képes láthatatlanná tenni a 
varázslót, vagy egy másik személyt, valamint az összes 
felszerelési tárgyát, ruháját és egyéb eszközeit, ami nála 
van. Ezzel a varázslattal nem lehet csendben járni, és az 
ajtókat is ki  kell  nyitni.  A hatása 3 perc,  vagy míg meg 
nem sebesítik valamivel, esetleg eltalálja egy varázslat. 
 
Villám (4) 
Ez az erőteljes támadó varázslat, létrehoz egy hatalmas 
nagy villámot, ami automatikusan eltalálja a célpontot 
5m távolságon belül. A varázslat 2D6+2 ÉLETERŐ 
pontot  fog  sebezni  az  áldozaton,  amit  nem  lehet  
páncéllal csökkenteni. A varázslat elől nem lehet 
kitérni, vagy bármi féle képpen elkerülni. Csakis 
kizárólag egy Ellenmágia, vagy egy Fal tudja blokkolni. 
Az alap hatótávolság növelhető, ami minden további 
5m után 2 Mágia Pontba kerül. 
 
Mágikus Híd (4) 
Ez a  varázslat  képes  létrehozni  egy  mágikus  hidat  egy  
szakadék, folyó, vagy más járhatatlan terület felett. A 
hídnak mindkét végén szilárd talajra van szüksége, a 
hossza 5m, de minden 4 Mágia pont után ez növekszik. 
A híd elég széles ahhoz, hogy egy ember kényelmesen 
elférjen rajta, ez növelhet személyenként egy Mágia 
Ponttal. A híd 5 percig áll, a negyedik percben elkezd 
halványulni, majd végleg eltűnik.  
 
Méreg (4) 
Ez a varázslat képes létrehozni egy igen erős mérget, kis 
mennyiségű folyadékban, vagy ételben. Kombinálható, 
a Köd varázslattal, ebben az esetben egy mérgező felhőt 
lehet létrehozni. Közvetlenül az áldozatba is juttatható, 
de csak akkor, ha a varázsló képes megérinteni az 
áldozat csupasz testét. A méreg gyorsan hat, azonnal 

kifejti a hatását, annyi ÉLETERŐ pont veszteséget okoz, 
mint a varázslatra elköltött Mágia Pont +2. Ha a 
varázsló még 6 pontot költ a varázslatra, akkor 12 
ÉLETERŐ pontot képes sebezni a méreg. 
 
Merevítés (4) 
A varázslat hatásaként a varázsló mágikus energiát 
képes bocsátani, egy tárgyara, személyre, vagy egy 
csoportra, miután az, vagy azok megmerevednek, a 
helyükön maradnak. Még akkor is ha a levegőben 
vannak. Így egy lezuhanó sziklatömböt meg lehet 
állítani a levegőben, vagy egy éppen ugró harcost. A 
mozgató  izmok  mind  lebénulnak,  csak  a  
létfontosságúak képesek mozogni, mint légzés, pislogás 
stb. A varázslat 3 percig tart, utána ismét visszaveszi a 
fizika a hatalmat. Maximum 3 köbméteres területre hat 
a varázslat. 
 
Kicsinyítés (4) 
Ez a varázslat fordítottja a Növesztés varázslatnak. 
Ebben az esetben az alany a felére fog összemenni. Mint 
a Növesztés estén ezt is el lehet többször mondani egy 
személyre. Mellékhatásaként minden egyes Kicsinyítő 
varázslatkor egyben a Gyengítés varázslatot is 
alkalmazni kell az alanyra, a méretcsökkenés miatt. A 
varázslat 3 percig tart, de a varázsló bármikor 
megszakíthatja a hatást. 
 
Beszéd az Állatokkal (4) 
Hasonlít a Nyelvek varázslathoz, annyi különbséggel, 
hogy a varázsló ezzel a mágiával képessé válik 
megérteni az állatokat 10 percen keresztül. Az hogy 
képes  a  nyelvükön  megszólalni,  még  nem  jelenti  azt,  
hogy az állatot érdekli is a mondandó, ha pedig igen, 
akkor nem mindegyik képes megfelelően koncentrálni. 
 
Fal (4) 
Ez a varázslat létrehoz egy 5m átmérőjű körben egy 
falat, aminek középpontja a varázsló, vagy egy kijelölt 
tárgy. A fal 5 percig tart, és teljesen áthatolhatatlan, se 
tárgy, se élőlény, és varázslat nem képes áttörni rajta. 
Csakis kizárólag Ellenvarázslat törheti meg, és ha 
belülről valaki megérinti. A fal nem mozog a 
varázslóval.  
 
Időjárás Irányítás (4) 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes egyszerre több 
elemet is az ellenőrzése alatt tartani, az akarata szerint 
irányíthatja az időjárást. Közvetlenül a feje fölött kezd 
kialakulni a hatás, és akkor a területen fog létrejönni, 
mint  egy  kisebb  falu,  vagy  egy  mező.  Az  adott  időhöz  
képest szokatlan időjárást is elő lehet, idézni, mint 
szakadó esőt, kisebb forgószelet, vagy hóesést. Esetleg 
az ellenkezőjét, megnyugtatni azokat. Mindazonáltal a 
hatásokat, csak akkor lehet elérni, alap értéken, ha 
valamilyen mértékben adott az időjárási körülmény. 
Tehát  felhős  égből  könnyebb  esőt,  és  havat  fakasztani,  
mint tiszta égboltból. Például egy forró nyári napon, 
hóesést varázsolni, 8 extra Mágia Pont fejében lehet. Az 
alap formák megidézése 5 percig tart, de minden egyes 
plusz 5 percért 2 Mágia Pontot kell még elkölteni. 
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Élőholt Űzés (6) 
Ezzel a varázslattal el lehet pusztítani egy élőholtadban 
az erőt, ami mozgásra kényszeríti, hogy utána ismét 
békében nyugodhasson. Az áldozat bizonyosan 
megpróbál ellenállni, ez egy normál próba, amit 
csökkenteni kell a varázsló MÁGIA Tulajdonságával. A 
élőholt lényt Űzés után soha többet nem lehet 
feltámasztani, így akadályozzák meg a nagy Hősöknél, 
hogy valaki is visszahívja őket. 
 
Csótány (6) 
Ez a különösen csúnya varázslat ismert lehet számos 
legendából, és népmeséből, ahol a Hőst átváltoztatták 
békává, csótánnyá, vagy egérré. Tehát, ha az áldozat 
nem dobja meg a SZERENCSE próbát, akkor örökre 
átváltozik, egy kis állattá, aminek a formáját a varázsló 
dönti el. A ruhák, és az egyéb felszerelési tárgyak nem 
változnak át, azok a fölre esnek, ahol az áldozat áll. Az 
áldozat megtartja minden tudását, beszélni, csak az 
adott állat nyelvén képes. A varázsló érintéssel 
semlegesítheti a varázslatát, egyébként Ellenvarázslatra 
van szükség, a maradandó hatás semlegesítésére. 
 

 
 

Testcsere (6) 
Ez a varázslat megköveteli a varázslótól, hogy amíg 
varázsol, meg kell érintenie az áldozatot, aki dobhat 
SZERENCSE próbát a hatás ellen. Ha sikertelen, akkor 
testet cserélnek a varázslóval. A varázsló minden 
tudását átviszi, de testi adottságai, átkokat, mérgezést, 
betegséget stb. nem visz tovább, amit a régi szervezet 
elszenvedett. A hatás örök, csakis kizárólag 
Ellenvarázslattal lehet visszafordítani, arra kényszerítve 
a varázslót, hogy bárhol is legyen, visszatérjen az 
eredeti testébe. Ha a varázsló eredeti teste meghal, 
akkor az Ellenvarázslat számára végzetes lesz. A 
varázsló az új test minden speciális képességét képes 
birtokolni. Például, a varázsló helyet cserél egy 
Madáremberrel, akkor a varázsló nem lesz képes 
azonnal repülni, hanem gyakorolnia kell egy kicsit, és 
majd utána. 
 
Hurrikán (6) 
Ez egy speciális változata az Időjárás Irányítás 
varázslatnak, 30 méter sugarú körben vihart kelt, vad 
széllel, jégesővel. Ha hideg az éghajlat, akkor hó esik. 
Mindenki, aki az adott területen belül tartózkodik, 
(kivéve a varázslót) dobnia kell SZERENCSE vagy 
ÜGYESSÉG próbát, vagy ledönti-e a lábáról a vihar, és 
1D3 ÉLETERŐ pontot fog sérülni. Felállni, vagy 
bármiféle cselekedetet végrehajtani csakis sikeres 
próbadobással lehet. Harcolni, varázsolni, és beszélni 
teljesen lehetetlen az adott területen belül. A Hurrikán 5 

percig tombol. A varázslónak folyamatosan 
koncentrálnia kell, mást nem képes mást cselekedni. 
Előfordulhat, hogy tárgyak, és épületek a nagy szél 
hatására károsodhatnak a hatóterületen belül. 
 
Kővé választás (6) 
Ez az erőteljes varázslat több kör alatt fejti ki a hatását. 
Az áldozatnak 5 méteren belül kell tartózkodnia. A 
varázslat hatására megmerevedik, és a lábánál kezdve 
elkezd kővé változni. Folyamatosan halad a testen 
felfelé  a  hatás,  ezzel  két  harci  körünkét  sebezve  1  
ÜGYESSÉG, és 1 ÉLETERŐ pontot. Amikor az áldozat 
ÉLETERŐ pontja eléri a 0-át (ÜGYESSÉG eléri a 0 akkor 
nem) amikor ez megtörténik, akkor az áldozat teljes 
felszerelésével, és ruhájával kővé változik. A folyamat 
visszafordítható Ellenvarázslattal, de csak akkor, ha 
még nem fejeződött be a folyamat. Ha az áldozat 
teljesen kővé változik, akkor soha többet nem lehet 
visszahozni. 
 
Élőholt Teremtés (6) 
Ez a Necromanták egyik kedvenc varázslata, amivel 
képesek  a  halott  testeket  újra  éleszteni,  és  arra  
kényszeríteni őket, hogy a szolgájuk legyen, teljesítve 
minden parancsukat. A varázslat végrehajtásához egy 
órára van szükség, ezen kívül egy holtestre, vagy 
csontvázra. Ha a hulla hiányos, akkor a hiányzó 
testrésze nélkül fog életre kelni. 
 
A ráfordított Mágia Pontok mennyiségétől függ, hogy 
milyen típusú lesz az élőholt, az alábbi felsorolás segít 
ebben: Kripta Őrző (7); Csontváz Harcos (7); Zombi (7); 
Decayer (8); vagy Ghoul (8). A Necromatának 
maximum négy magas szintű (8-as) élőholtja lehet 
egyszerre egy időben. A többi esetén a MÁGIA 
tulajdonság, és a Varázsló Varázslatok Képzettség 
összege lesz a mérvadó. 
 
Meg kell itt jegyezni, hogy az Élőholt Teremtés egy 
gonosz cselekedet, a legtöbb helyen büntettet 
cselekedet. 
 
Jövőbe látás (6) 
Ez a varázslat lehetővé teszi a a varázsló számára, hogy 
rövid idő belenézzen a jövőbe. Ez lehet a sajátja, vagy 
valamelyik közeli ismerőséjé. Maximum 2 napra előre 
képes látni a jövőt, a látomás gyakran zavaros, és 
homályos. A látott események létrejöttének 
valószínűsége, nagyban függ a környező eseményektől. 
Ez a varázslat sok fejfájást okozhat a Kalandmesternek, 
hogy a jóslatot miképpen illessze bele a történetbe. 
 
Teleportálás (6) 
Ez a varázslat egy igen erős mágia. Lehetővé teszi, hogy 
a varázsló 10 km sugarú körben bárhova átutazzon a 
térben. A varázslónak ismernie kell a helyet, ahova 
megérkezik, vagy pontos leírást kell róla adnia róla 
annak, aki ismeri. Nem csak a varázsló képes utazni, 
hanem  minden  mást  is  képes  magával  vinni,  ami  a  
kezében fog (ez lehet egy másik személy is) a kiszemelt 
célhelyre. Sikeres varázslat esetén a varázsló azonnal 
eltűnik, és megjelenik a kiszemelt helyen. 
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Erőfal (6) 
Ez a varázslat a Fal varázslat erősebb változata, hasonló 
akadályt hoz létre, csak ebben az esetben, kupola 
formában, aminek a mérete növelhető. 3 Mágia 
Pontonként nő a félgömb mérete 5 métert. Ez a fal nem 
csak meggátolja, hogy az ellenség áthatoljon rajta, 
hanem sérüléseket is okoz annak, aki át akar rajta 
menni. Bárki aki megérinti valamilyen formában a falt, 
sérülni fog 3D6 ÉLETERŐ pontot (páncélok 
sebzésfelfogó értéke levonható ebből a sebzésből) 
Annak ellenére, hogy nem lesz képes áthatolni, minden 
harci körben sebződni 
fog, amig érintkezésben 
van  a  fallal.  A  hatás  5  
percig tart, és csak 
Ellenvarázslattal 
semlegesíthető, vagy egy 
újabb Erő Fal 
varázslattal. (ami 
semlegesíti az elsőt) 
 
Háló (6) 
Ez a varázslat képes akár 
5 méter átmérőjű 
területet betölteni 
nagyon erős, és ragadós 
pókhálóval. Bárki, aki 
csak hozzáér, azonnal 
belegabalyodik, és 
beleragad. Nagyon erős 
áldozatok, mint pl. Troll, 
vagy Óriás képes csak 
kiszabadulni belőle két 
harci kör alatt. Minden 
Hősnek, aki rendelkezik 
Erő Képzettséggel, két 
sikeres próbadobás 
szükséges egymás után, 
hogy kigabalyodjon a 
hálóból. Akinek nincsen 
Erő Képzettsége, az 
kénytelen megvárni a 
varázslat végét, ami 5 
percig tart. 
 
Gyilkos Tőr (8) 
Ezt a varázslatot nagyon 
szeretik a gonosz 
varázslók alkalmazni 
azok a Hősök ellen, akik 
kicsúsztak a markából. A 
feltétele, a varázslatnak, 
hogy ismernie kell az 
áldozatot. A varázsló létrehoz egy kísértetkezet, ami 
egy tőrt fog. A kéz azonnal elindul, egyenesen a 
célszemély felé, a tempója átlagos gyalogos sebesség. 
Igaz  nem  gyors,  de  soha  nem  áll  meg,  nem  kell  
pihennie. A levegőben úszik az áldozat felé. A kezet 
csapdába lehet csalni, el lehet zárni, de ez csak 
rövidtávon segít a szerencsétlen áldozaton. Ha utoléri a 
célszemélyt, akkor azonnal megtámadja. ÜGYESSÉG 
10,  de  ha  elveszít  egy  harci  fordulót,  nem  fog  sérülni.  
Az egyetlen módja, hogy megszabaduljon az áldozat a 

Gyilkos Tőrtől, egy Ellenvarázslat. (ez csak akkor 
sikeres, ha a kéz jelen van) 
 
Halálvarázs (8) 
Ez a varázslat nagyon erős, képes azonnal megölni 
bárkit 5 méteren belül. A hatás ellen nincsen semmiféle 
védekezés, még SZERENCSE próba sem! A varázslat 
valójában 12 Mágia Pontba kerül (nem 8) és aki 
használja, véglegesen öregedik egy évet, bár ez kevés 
vigasz szerencsétlen áldozatnak. 
 

Földrengés (8) 
Ezzel a varázslattal egy 
erős földrengést lehet 
létrehozni, egy adott 
területen. Alap esetben 
ez a terület 30 m 
átmérőjű kőr. A föld 
mozogni kezd, rázkódik, 
megkárosítva ezzel 
épületeket, rozogábbak 
össze is dőlhetnek. Nagy 
repedések jelennek meg 
a földön, és 
mindenkinek, aki a 
hatóterületen belül 
tartózkodik, dobnia kell 
SZERENCSE próbát, 
különben belezuhan az 
egyik hasadékba. A 
földrengés 3 percig tart, 
aki beleesett egy 
repedésbe, az addig ott 
marad,  míg  enyhül  a  
rengés. Azok, akiket nem 
nyelt el a föld, minden 
fordulóban dobniuk kell 
ÜGYESSÉG próbát, 
különben nem képesek 
talpon maradni, és 
elesnek. Csak a 
varázslóra nem terjed ki 
a hatás. A terület mérete 
10 méterenként 
növelhető egy Mágia 
Ponttal. 
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BOSZORKÁNYSÁG 
 
A Boszorkányság, egy másik mágiafajta, eredetileg az 
Óvilágban használták, de mostanában az egész Titánon 
fellelhető már. A Boszorkányság ugyanazokat a 
misztikus erőket használja, mint a Varázslói Mágia. 
Ahelyett, hogy a környezetéből venné el az energiát a 
Boszorkány Mágia alkalmazói a saját testükből vonják 
ki az varázslatért járó erőt. Így a Boszorkányság 
varázslatok mind ÉLETERŐ pontba kerülnek, Mágia 
Pont helyett. Egy Boszorkány mágiaismerő, csak abban 
az esetben használ Mágia Pontot, ha ismeri a kisebb 
Mágikus Praktikák Képzettséget. 
Egyik lényeges különbség a varázslatok között, hogy 
egyes varázslatokhoz szükség van fizikai fókuszra, 
vagy komponensre, hogy a varázslat működjön. 
Bizonyos tárgyakat könnyen be lehet szerezni, néhányat 
viszont igen nehéz. Az elsődleges következménye a 
varázslatok használatának, hogy kimerítik a varázslót 
fizikailag, és könnyen sebezhetővé teszik az ellenséggel 
szemben. Ellentétben a Varázslói Mágia használóival, 
ők az összes varázslatot elsajátítják az iskolájukban. 
 
Boszorkányág Mágia Alkalmazása 
 
A Boszorkányság varázshasználói követik a szokásos 
eljárást, a varázslás alkalmazásakor. A MÁGIA 
Tulajdonsághoz hozzá kell adni a Boszorkányság Mágia 
Képzettséget. Ennek az értéke lesz mostantól a varázsló 
„Belső Energiája”. Mint a többi mágiahasználó esetén 
bizonyos módosítókat kell alkalmazni egyes 
helyzetekre: 
 

Boszorkányság Varázslási helyzetek Módosító 
Egy kör előkészület +2 
Csendes környezet +3 
Nem támadják 0 
A varázslót 1 valaki távolról támadja -1 
A varázslót >1 valaki távolról támadja -2 
A varázshasználót 1 valaki támadja -2 
A varázshasználót> 1 valaki támadja -4 

 
Ahogyan a Varázslói Mágiák esetén a dupla 6-os itt is 
automatikus kudarcot jelent, és szükséges ebben az 
esetben használni a Hoppá! táblázatot. Mindazonáltal 
ellentétben a Varázslói Mágia használóival a páncélok 
nem befolyásolják a Boszorkány Mágia használatát. 
Megjegyzésként, a páncélokhoz szükséges a Páncélok 
Képzettség, hogy megkapja a mágiahasználó a teljes 
előnyt. 
 

Komponensek 
 
A Boszorkányság varázslatoknak többnyire van 
valamilyen komponense, amit semmiféle képen nem 
lehet kiváltani. A varázslat használatok a szükséges 
ÉLETERŐ pontok azonnal levonásra kerülnek, így 
előfordulhat, hogy egy varázsló erősebb varázslat 
alkalmazásakor ájultan esik össze. Érdemes 
megjegyezni, hogy a Boszorkányság varázslatok nem 
okoznak semmiféle külsérelmi nyomokat a varázsló 
testén, csak az életerőt gyengíti. Így a Gyógyítás 

Képzettséggel nem lehet ÉLETERŐ pontokat 
visszaadni. Élelmiszer, alvás, gyógyitalok, vagy Papi 
Isteni Erő viszont igen. 
 
Még egy szó a komponensekről. Egyeseket, mint 
például Arany Hátú Tükör, Viharkürt, vagy Gyöngy 
Gyűrű megvásárolhatóak, alkalmas helyeken, vagy a 
kincs között lehet rájuk bukkanni. Mást, mint pl. 
homokot vagy kavicsot bárhol lehet találni. Egyéb 
tárgyakat, mint Méhviaszt, vagy Goblin fogat lehet 
begyűjteni egy kaptárból, vagy a fogat egy halott 
Goblin testéből. A Kalandmesternek azt javasoljuk ilyen 
alkalmakkor mindig csak egy adagot, vagy darabot adj. 
Néhány komponens a varázslat létrejöttekor 
elhasználódik,  míg  másokat  újra,  és  újra  fel  lehet  
használni a végtelenségig. 
 
 
A rendelkezésre álló komponensek, egyik fő eleme 
annak, hogy a Kalandmester korlátozza a 
Boszorkányság varázslatok használatát, a 
karaktereknek. Ez egy igen nagy hátránya a 
Boszorkányság varázslatoknak.  
 
 

 
 

 
  

Játékos Tipp: Vannak bizonyos előnyei és 
hátrányai annak, hogy egy karakter Boszorkány Mágiát 
használ. A varázslókkal ellentétben nem kell új 
varázslatokat megtanulnia. Bizonyos varázslatok csak 
komponensekkel működnek, ezek száma az idők 
folyamán, kalandokon át egyre bővül majd. A 
Boszorkány mágia használói kevésbé függnek a MÁGIA 
Tulajdonságtól, mint a varázslók. Bár ők is ezt a 
Tulajdonságot használják a varázslat használatakor, de 
nem Mágia Pontból varázsolnak. Azzal a speciális 
előnyükkel, hogy viselhetnek, páncélt, bölcsen kell 
alkalmazni ezt a harci helyzetekben. Hátrányok, hogy a 
varázslatokat ÉLETERŐ pontból alkalmazzák, ami azt 
jelenti, hogy ésszerűen kell beosztania az 
ÉLETEREJÉT. Több nagyobb erejű varázslat nagyon 
legyengítheti, és már kisebb sérülések is végzetesek 
lehetnek számára a harcban. Mivel hordhat páncélt így 
többször fog közelharca keveredni. 
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BOSZORKÁNYSÁG VARÁZSLATOK 
LEÍRÁSA 
 
Az alábbiakban felsoroljuk az összes Boszorkányság 
varázslatot, amit minden Varázsló ismer. Minden 
varázslat 3 betűkóddal van jelölve, a korábbi könyvek 
alapján, ez alatt pedig megtalálható a komponens, 
utána pedig a varázslat leírása. Ha másképpen nincsen 
jelölve, akkor a komponens nem használódik el. Sok 
varázslat hatása függ a varázsló „Belső Energiájától”. A 
varázslatok alkalmazásakor a Boszorkányság 
Képzettséget, és a MÁGIA Tulajdonság összegét kell 
megdobni. 
 
EME (4) ZAP Villám varázslat 
Komponens: Nincs 
Az EME egy igen erős varázslat, amivel a varázsló egy 
nagy villámot képes kilőni célpont felé az ujjából, 
akinek 30 m belül kell lennie. 3D6 ÉLETERŐ pont 
sebzést okoz. A páncél sebzésfelfogó értéke nem 
használható, és nem lehet SZERENCSE próbával 
védekezni ellene. 
 
MEL (4) HOT Tűzgolyó varázslat 
Komponens: Nincs 
Ez a MEL varázslattal a varázsló egy hatalmas 
tűzgolyót képes kilőni egy célpontra, ami 30 m 
távolságra lehet. Mikor célba ér felrobban 3 m sugarú 
körben, és ott sebezve mindenkin 1D6+1 ÉLETERŐ 
pontot. A gyúlékony tárgyak, mint a ruhák egyből 
lángra kapnak. 
 
ERŐ (4) FOF Erőtér 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat létrehoz egy személyes, és 
áthatolhatatlan erőteret a varázslón testétől pár 
centiméterre. Ez az erőtér blokkol mindenféle hatást, 
kifele, és befele, legyen az fegyveres támadás, vagy 
varázslat. A varázslat annyi percig tart, amennyi a 
varázsló belső energiája. Ha mozog, az erőtér vele 
együtt mozog. 
 
FAL (4) WAL Fal 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat létrehoz egy 3m x 3m falat, amin nem 
képes semmi áthatolni, semelyik irányba. Ezt a falat 
nem lehet mozgatni. Minden fizikai tárgyat megállít, 
legyen az egy összedőlő épület, vagy egy 
földcsuszamlás. 
 
 
TIV (4) LAW Teremtmény Irányító Varázslat 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat csak akkor működik, ha lénynek 
alacsony, vagy egyáltalán nincsen intelligenciája. A 
hatóideje annyi kör amennyi a varázsló belső energiája. 
A hatóidő alatt a varázsló teljesen képes uralkodik az 
áldozat felett. Az áldozat természetesen SZERENCSE 
próbával védekezhet, és nem szükséges egy nyelvet 
beszélnie a varázslóval. A varázslattal képes lesz 
irányítani az áldozatot, és minden olyan cselekedetet 
kérhet tőle, ami nem okoz számára sérülést. A 

varázslónak látnia kell áldozatát folyamatosan, míg 
irányítja. 
 
BUT (4) DUM Butítás 
Komponens. Nincs 
Ennek a varázslatnak a hatásaként az áldozat (ha nem 
dobja meg a SZERENCSE próbát) esetlenné, ügyetlenné 
válik. Mint sok Boszorkányság varázslat ez is annyi 
körig tart, mint a varázsló belső energiája. Harc közben 
az áldozatnak minden körbe dobnia kell D6, és ha 1-3 
dob,  akkor  kiesik  a  kezéből  a  fegyver.  Ezt  meg  kell  
dobnia minden körben, míg tart a varázslat. Harcolni is 
csak -2 pont büntetéssel tud. Ha az áldozat dupla 6-ost 
dob, akkor kétszer kell dobnia a Balsiker táblázatból. 
 
 
 

 
 
 
 
NÖV (2) BIG Növesztés 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat képes a varázslót azonnal a kétszeresére 
növelni. Minden sebzése, amit közelharcban okoz a 
duplája lesz, ellenben mindenféle fizika próbatételből le 
kell  vonnia  -2  pontot  (kivéve  az  Erő)  mert  olyan  
ormótlanná, és lomhává válik a teste. A varázslat annyi 
körig tart, mint a varázsló belső energiája. 
 
LÁP (1) WOK Láthatatlan Pajzs 
Komponens: Egy aranytallér 
A varázsló az érmét a csuklójára helyezi, ami átváltozik, 
egy láthatatlan pajzzsá. A pajzs mérete nagy, és nincsen 
súlya. Minden olyan módosítót megkap a varázsló, ami 
egy nagy pajzsért jár. A varázslat hatóideje annyi perc, 
amennyi a varázsló belső energiája. 
 
NYI (2) DOP Nyitóvarázs 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat ki fog nyitni mindenféle ajtót, vagy ládát. 
Még akkor is ha azok zárva vannak. Csak úgy lehet 
aktiválni a nyitóvarázslatot, ha a varázsló megérinti a 
zárt ajtót, vagy ládát. 
 
PÉL (1) RAZ Penge Élesítés 
Komponens: Méhviasz 
A varázslónak be kell vonnia a méhviasszal az élesíteni 
kívánt fegyver élét. A fegyver ezek után nagyon élessé 
változik át, és annyi harci körig marad, így mint a 
varázsló belső energiája. A fegyver sebzéséhez ez idő 
alatt hozzá lehet adni +2 pontot a dobáshoz. A hatás 
végével a méhviasz is eltűnik.  
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CSA (2) SUS Csapdaészlelés 
Komponens: Nincs 
A varázslat hatására a varázsló képes lesz érzékelni 
10m belül csapdákat, és lesben állókat. A csapda 
típusát, és a lesben álló szándékait nem tudja 
megmondani. Csakis az irányt tudja megmutatni, és azt 
hogy az egy csapda-e, vagy a lesben álló ellenfél-e. 
 
HAT (2) SIX Hasonmások 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat létrehoz 5 ugyanolyan illúzióalakot, mint 
maga a varázsló, ugyanúgy mozognak. Harcba 1 a 6-
hoz az esély, hogy az igazi varázslót találják el. Ha az 
egyik másolatot találják el, akkor az azonnal 
szertefoszlik, és ez után már 1 az 5-höz az esélye az 
ellenfélnek, és így tovább. Ezek a másolatok nem 
számítanak harc közben külön személynek, mert csak a 
varázsló cselekedetit másolják le. Nem képesek sebezni, 
és varázsolni sem. Az illúzió alakok, annyi harci körig 
maradnak, amennyi a varázsló belső energiája. 
 
TÁN (1) JIG Táncoltatás 
Komponens: Egy Bambusz Furulya 
A varázslónak játszania kell egy bambusz furulyán, 
miközben alkalmazza ezt a varázslatot. Az áldozat 
ellenállhatatlan vágyat érez, hogy táncra perdüljön. 
Ahogy a többi varázslatnál, ennél is sikeres 
SZERENCSE próba dobással elkerülhető a hatás. Ha 
megtámadják a táncolót, akkor az védekezni fog, és 
vissza  is  fog  támadni,  de  folyamatosan  táncolni  fog,  
ezért minden támadás dobásából le kell vonni -2 pontot, 
és ha megnyer egy fordulót, nem képes érdemileg sebet 
ejteni az ellenfelén. A varázslat annyi harci körig tart, 
amennyi a varázsló belső energiája, vagy ha közben 
abbahagyj a furulyázást. 
 
GOB (1) GOB Goblin Hívás 
Komponens: Egy Goblin Fog 
Ez a  varázslat  képes  egy  Goblin  foggal  megidézni  egy  
Goblin  Harcost  (ÜGYESSÉG  5  /  ÉLETERŐ 5)  aki  a  
Varázsló oldalán fog harcolni. A Goblin mindenben 
engedelmeskedik a varázsló parancsainak, akár 
öngyilkos is lesz. Annyi percig marad amennyi a 
varázsló belső energiája, vagy míg meg nem hal. A 
Goblin normál felszereléssel jelenik meg, ami eltűnik 
akkor, ha a Goblin meghal, vagy lejár az ideje. 
 

 

YOB (1) YOB Óriás Idézés 
Komponens: Óriás Fog 
Ez a varázslat hasonlít a GOB varázslathoz, kivéve, 
hogy Óriás Fogra van szükség, és egy képes megidézni 
egy Barlangi Óriást (ÜGYESSÉG 9 / ÉLETERŐ 10) ami 2 
méter magas. Mint a GOB varázslat esetén ez a 
teremtmény is alap felszereléssel jelenik meg, és 
minden parancsát teljesíti a varázslónak. Probléma 
lehet, ha kicsi a belmagasság. Az Óriás annyi harci 
körig marad, mint a varázsló belső energiája. 
 
GUM (1) GUM Ragasztóvarázs 
Komponens: Egy üvegcse ragasztó 
Amikor ezt a varázslatot alkalmazza a varázsló, egy 
üvegcse ragasztót kell dobnia az áldozat lába elé. Az 
üveg széttörése után a ragasztó szétterjed, és egy 
szupererős ragasztóvá változik át, amibe beleragadva 
nagyon nehézzé válik benne a mozgás. Az áldozat 
dobhat SZERENCSE próbát,hogy elkerülje a hatást. Ha 
bukja, akkor minden fizikai cselekedete a felére csökken 
(felfele kerekítve), beleértve a harcot is. A hatás annyi 
harci körig tart, mint a varázsló belső energiája. A 
varázslatkor az üveg ragasztó elhasználódik. 
 
MEN (2) HOW Menekülés 
Komponens: Nincs 
Ezt a varázslatot akkor lehet használni, mikor a 
varázsló igen szorult helyzetben van. A varázslat 
hatására egyetlen gondolat kezd formálódni a varázsló 
agyában, hogy merre lehet a leggyorsabban, és a 
leghamarabb elmenekülni. Az elméjében megjelenik az 
irány, és legbiztonságosabb hely körvonala. A 
Kalandmester döntése, hogy melyik út a legrövidebb, és 
a legmegfelelőbb. 
 
DOK (1) DOC Gyógyítás Varázslat 
Komponens: Egy gyógyital 
Ezt a varázslatot akkor lehet alkalmazni, mikor valaki 
megiszik egy gyógyitalt, ekkor az italnak a hatása a 
duplájára nő. A varázslatot nem képes a Varázsló saját 
magán alkalmazni. Emellett bizonyos növényi főzetek 
hatását meg lehet növelni, hogy így semlegesítsenek 
mérgeket, vagy betegségeket. A Kalandmesternek kell 
döntenie, hogy a hatás mekkora lesz. 
 
ALV (2) DOZ Alvajárás 
Komponens: Nincs 
A varázslat hatására az áldozat mozgása nagyon 
lassúvá és nehézkesé válik, de csak akkor, ha nem dobja 
meg a SZERENCSE próbát. Az áldozat minden fizikai 
cselekvésére beleértve a harcot is -4 pont büntetést kap, 
és minden páros fordulóban képes csak sebezni. Ha az 
áldozat megnyer egy páratlan fordulót, akkor nem 
képes sérülést okozni. A hatása annyi harci körig tart, 
mint a varázsló belső energiája. 
 
KIN (2) DUD Kincsteremtés 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat képes átváltoztatni köveket, botokat, 
kisebb törmelék halmot kinccsé, ami 1D6x10 
aranytallért ér. A kincs csak illúzió és el fog tűnni annyi 
óra múlva, mint a varázsló belső energiája. A hamis 
kincs egy halvány mágikus aurát sugároz magából, és 
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sikeres Felismerés próbával rá lehet jönni a csalásra, 
hogy nem minden az, aminek látszik. 
 
VAR (2) MAG Varázsvédelem 
Komponens: Nincs 
Ez a varázslat úgy működik, mint egy megelőző 
Ellenvarázslat, ami semlegesíti a következő támadó 
mágiát, amit a varázslóra mondanak le. Ez a varázslat 
annyi harci körig marad aktív, amennyi a varázsló belső 
energiája. A varázslatot függetlenül annak az 
erősségétől azonnal semlegesíteni fogja. 
 
POP (1) POP Robbanó kavics 
Komponens: Kis kő 
Ezt a varázslatot akkor alkalmazhatja a varázsló, ha 
kezében egy követ. Ez a kő mágikus erőt szív magába, 
és akihez hozzádobják vagy valamihez, akkor sebez 
1D3 ÉLETERŐ pontot. A kő magában tartja a 
varázserőt, és annyi harci körig megtartja ezt, mint a 
varázsló belső energiája. Így bárki eldobhatja a követ. 
 
ZUH (2) FAL Tollpihe varázs (Zuhanás) 
Komponens. Nincs 
Ez a varázslat megvédi a varázslót attól, hogy 
összezúzza magát egy zuhanás által. Zuhanás közben, 
csak akkor alkalmazható, ha 15m vagy az fellettről esik 
le a varázsló. Ezzel a varázslattal nem képes repülni a 
varázsló, hanem mágikus ejtőernyőt kell elképzelni, ami 
csökkenti az esés sebességét, és óvatosan segíti földet 
érni. 
 
ZAV (2) DIM Zavarás 
Komponens: Nincs 
A  varázslat  képes  egy  maximum  5m  távolságba  lévő 
személyt teljesen összezavarni, ha nem dobja meg a 
SZERENCSE próbáját. A hatás annyi harci körig tart, 
mint a varázsló belső energiájának a fele. Minden 
körben dobni kell az alábbi táblázatból, hogy a áldozat 
mit is fog cselekedni az adott körben: 
 
 
 

1 Az Áldozat megtámadja a Varázslót 
2 Az Áldozat a sajátjaira támad. 
3 Az Áldozat valamelyik ellenfelére támad. 
4 Az Áldozat nem csinál semmit. 
5 Az Áldozat egy körig menekül. 
6 Az Áldozat dönt mit is tesz. 

 
 
 
 
KÖD (2) FOG Ködvarázs 
Komponens: Nincs 
Ezt a varázslatot kizárólag zárt térben lehet alkalmazni, 
amit azonnal megtölt valamilyen sűrű köd. Aki benne 
tartózkodik a helyiségben, olyan lesz mintha minden 
láthatatlanná vált volna. Az orráig se fog látni. Minden 
fizikai cselekvésre -4 pont büntetést kapnak, (kivétel ez 
alól  a  varázsló  mert  ő csak  -1-et).  A  köd  annyi  harci  
forduló után oszlik el, amennyi a varázsló belső 
energiája. 
 

HOM (1) MUD Futóhomok 
Komponens: Egy marék homok 
A varázslónak egy marék homokot kell dobnia arra, 
területre, amit szeretne elvarázsolni. A varázslat 
hatására az adott helyen egy 3m átmérőjű mély 
futóhomok jön létre. Minden lény, aki belelép, azonnal 
süllyedni kezd. Az áldozat dobhat SZERENCSE próbát, 
hogy képes-e elkerülni a csapdát, ha sikerült neki, akkor 
abba az irányba menekül meg ahonnan érkezett. A 
szerencsétlenül járt áldozat körönként lejjebb, és lejjebb 
fog süllyedni, míg végül megfullad. Annyi körig 
süllyed, mint az ÜGYESSÉG pontjai. Az áldozat 
harcolhat is, de minden körben 1 pont büntetést fog 
kapni a támadó értékéhez, mert egyre jobban ellepi a 
homok.  A  homok  fogságából  mindenkit  ki  lehet  
menteni, de ehhez az adott helyen egy tervre van 
szükség. 
A futóhomok annyi percig tart, amennyi a varázsló 
belső energiája. 
 
BŰZ (1) NIF Bűzvarázs 
Komponens: Orrdugó 
Ez a varázslat egyedülálló, annak függvényében, hogy 
az anyagi komponens nem a varázslat megidézéséhez 
szükséges, hanem arra, hogy a varázsló elkerülje a 
hatást. A hatása, az, hogy egy zárt teret azonnal 
megtölti gyomorforgató bűzzel. Mindenki, aki benne 
tartózkodik, kap -2 pont büntetést, vagy többet minden 
cselekedetére. Minden átlagos lény -2 pont büntetést 
kap, azok, akiknek a Felismerés Képzettsége 3 vagy 
nagyobb, nekik a Képzettség értékét kell alkalmazni 
módosítónak. Az alap elv,  hogy a jobb szaglású lények 
nagyobb büntetést kapnak. Például a Farkasnak jó 
szaglása van, így -4 lesz a módosítója. A szag annyi 
harci körig marad a levegőben, mint a varázsló belső 
energiája. 
 
TEL (1) TEL Gondolatolvasás 
Komponens: Egy kerek papi sapka 
A varázslónak a fején kell viselni a papi sapkát, és képes 
lesz más lények gondolataiban olvasni. A varázslat 
hatása megegyezik az ESP (2) Varázsló varázslattal. 
Konkrét gondolatokat nem, csak érzelmeket láthat. A 
célszemély maximum 5m távolságra lehet. A varázslat 
annyi harci körig tart, amennyi a varázsló belső 
energiája. 
 
GAK (1) GAK Félelemkeltés 
Komponens: Egy Fekete Álarc 
Amikor a varázsló elmondja ezt a varázslatot, az arca 
elé kell tennie a Fekete Maszkot. Az áldozatnak dobnia 
kell SZERENCSE próbát, különben a látványtól 
iszonyatos nagy félelem fogja hatalmába keríteni, és 
azonnal elmenekül. A hatóidő megegyezik 12 mínusz 
az áldozat ÜGYESSÉGE, harci körök számával. 
 
DEM (2) SAP Demoralizálás 
Komponens: Nincs 
A varázslat hatására a harcoló ellenfélből, elszáll 
minden harci kedv, nem biztos a győzelmében, 
motiválatlan lesz. az ilyen ellenfél veszit 1 pontot a 
támadásából, 1 pontot a sebzés dobásból, és 1 pontot a 
páncél sebzés felfogó dobásból. Az áldozat 
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természetesen dobhat SZERENCSE próbát, hogy 
elkerülje a hatást, ami annyi harci körig tart, amennyi a 
varázsló belső energiája. 
 
ANY (1) GOD Barátság varázslat 
Komponens: Egy Arany Ékszer 
A varázslat hatására, mindenki, aki a varázsló 
környezetében tartózkodik egyszerre barátságosabban 
fog hozzá viszonyulni. Ennek hatására a reakciójuk 
(lásd 2. Fejezet) egy szinttel feljebb lép, Ellenséges> 
Barátságtalan> Semleges> Barátságos. Ezen felül 
minden szociális próbadobáshoz hozzá adhat +2 pontot. 
Azok, akik a varázsló ellenségei, támadják, vagy 
szeretnék megtámadni, őrök, bérgyilkosok stb. 
dobhatnak SZERENCSE próbát, hogy elkerüljék a 
hatást. A varázslat felemészti a komponenst, az Arany 
Ékszert. 
 
TÜK (1) KIN Tükörkép 
Komponens: Egy Aranyhátú Tükör 
A varázslónak mindenképpen rendelkeznie kell egy 
aranyhátú tükörrel. Az áldozat felé tartva létrehozza 
annak pontos mását. SZERENCSE próbával képes 
ellenállni a hatásnak, de ha nem sikerül, akkor a 
tükörképe azonnal megtámadja. A tükörképnek 
ugyanozok,  lesznek  a  felszerelés  tárgyai,  és  a  
tulajdonságai ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ, de nem lesznek 
Képességei, és varázsolni sem tud. 
 
TÜV (1) PEP Erőnövelő varázslat 
Komponens: Egy adag Tüzes Víz 
Ez a varázslat megnöveli a varázsló erejét, akinek meg 
kell innia egy adag tüzes vizet a varázslat végeztével. A 
varázsló kap +3 pontot minden sebzés dobáshoz, annyi 
harci körön át amennyi a varázsló belső energiája. 
Olyan mintha a +3 Erő Képzettsége lenne, ez idő alatt. 
 
POR (1) ROK Kővé választás 
Komponens: Kőpor 
Ez a varázslat képes kővé választani egy személyt 
azonnal, akire a varázslónak kőport kell szórnia. 
Természetesen sikeres SZERENCSE próbával 
elkerülheti a hatást. Ha viszont sikertelen, akkor az 
összes felszerelési tárgyával együtt kővé válik. A 
varázslat 3 percig tart, és utána azonnal visszaváltozik 
az áldozat, addig pedig olyan erős kőszobor lesz belőle, 
amiben nem lehet kárt tenni. Viszont a mágikus 
támadások hatásáról a Kalandmesternek kell döntenie. 
A varázslat egy adag kőporba kerül. 
 
SÁR (1) NIP Sebesség Növelés 
Komponens: Sárga Por 
A varázslatot a varázsló csak saját magán képes 
alkalmazni, és előtte fel kell szippantania egy kis sárga 
port. A hatás annyi harci körig tart amennyi a varázsló 
belső energiájának a fele (lefelé kerekítve). Így a 
varázsló képes lesz egy harci körben kétszer támadni, 
varázsolni, kétszeres sebességgel mozogni. A 
cselekedeteteket lehet keverni, egyszer varázsolhat, és 
támadhat ugyanazon körben. 

FÚJ (1) HUF Szélvihar 
Komponens: Egy Viharkürt 
Amikor ezt a varázslatot alkalmazza a varázsló meg 
kell fújnia egy viharkürtöt az ellenfelei felé tartva. 
Mikor a varázslat létrejön egy hatalmas nagy széllökés 
csap ki a kürtből, ami 3 méter körzetben minden ember 
méretű teremtményt ledönt a lábáról. Az érintett lények 
nem képesek az adott körben semmit sem cselekedni, 
kivétel ez alól a felállás. Nem támadhatnak, 
varázsolhatnak, és nem használhatnak lőfegyvert a 
nagy szél miatt. 
 
FIX (1) FIX Fixállás 
Komponens: Egy Tölgyfacsemete bot 
Ezzel a varázslattal meg lehet merevíteni bármit, ami a 
varázsló megérint a Tölgyfacsemete bottal, ami azonnal 
ottmarad a helyén. Személy esetén dobhat SZERENCSE 
próbát, hogy elkerülje a hatást, tárgyaknál, azonnal hat 
varázslat. Az áldozatokra nem hatnak a természet 
törvényei, mint a gravitáció, ezen kívül a varázslatok se 
képesek elmozdítani a helyéről. A hatás mindaddig 
fennél, míg a varázsló jelen van, és koncentrál. Mihelyst 
a koncentráció csökken, vagy történik valami a 
varázslóval a hatás elmúlik, és az áldozat ismét képes 
lesz mozogni. Fojtathatja az elkezdett cselekedetet. 
 
ALT (1) NAP Altatás 
Komponens: Egy Rézinga 
A varázslathoz szükség van réz ingára, amit az áldozat 
előtt kell lengetni, míg ő hipnotikus álomba merül ettől. 
Az alanynak dobnia kell SZERENCSE próbát, hogy 
elkerülje a hatást, de ha nem sikerül, akkor azonnal 
elalszik. Az alvás természetes, és bármiféle zajra, 
hangos beszédre azonnal felébred. 
 
REP (1) ZEN Repülés varázslat 
Komponens: Ékszerberakásos Medál 
Ez a varázslat egyben kombinálja a Levitálás, és a 
Repülés varázslatokat. Miután elmondta a varázslatot, 
képes  lesz  a  levegőben  mozogni  minden  irányba,  
körönként 2 métert haladva. Semmilyen más 
varázslatot  nem  képes  elmondani,  míg  repül,  és  nem  
képes támadni sem. Addig marad a levegőben, amíg 
akar, vagy míg le nem száll valamilyen szilárd talajra. 
 
ELT (1) YAZ Láthatatlanság 
Komponens: Egy Gyöngy Gyűrű 
Ennek a varázslatnak a hatására a varázsló képes 
láthatatlanná válni, minden felszerelésével együtt. 
Annyi percig tart a varázslat, amennyi a varázsló belső 
energiája. A hatás véget ér, ha a varázsló varázsól, vagy 
megtámad valakit. 
 
NAP (1) SUN Napvarázs 
Komponens: Egy Sárga Napékszer 
Ennek a varázslatnak a hatásár a napékszer olyan 
fényesen kezd világítani, ahogy azt a varázsló akarja. 
Ha el szeretné vakítani vele az ellenséget, akkor olyan 
fényesen kezd izzani, hogy minden egyes élőlény, aki 
látja kap -1 pont büntetést minden cselekedetére. Olyan 
lények, akiket bánt a az erős fény Orkok, Trollok, 
Goblinok -2 pont büntetést kapnak. Világíthat olyan 
erősen is, mint egy fáklya, ha egy szobát kell 
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bevilágítania. Az napékszer annyi óráig képes 
világítani, amennyi a varázsló belső energiája, a 
varázslatot viszont bármikor félbeszakíthatja. 
 
TIL (1) KID Teremtményelleni Illúzió 
Komponens: Csont Karperec 
A karperecet viselnie kell a varázslónak, mikor 
alkalmazza ezt a mágiát. Egy konkrét személyt képes 
csak az illúzióval megtéveszteni. Az áldozat addig úgy 
fogja érezni, hogy az illúzió valóságos, míg valami rá 
nem cáfol. Például ha a varázsló azt az illúziót kelti, 
hogy a padlózat izzó parázsból áll, az áldozat érezni 
fogja a meleget, a füstöt, és a parázsból áradó izzást. Ha 
rálép érezni, fogja, mint a talpa megég. Azonban ha 
olyas valaki lépked a „parázson” aki nem látja az 
illúziót, ergó természetesen jár, anélkül, hogy megégne, 
az illúzió szertefoszlik. A hatás annyi percig tart, 
amennyi a varázsló belső energiája. 
 
TÉR (1) RAP Teremtmény Értő Varázslat 
Komponens: Egy Zöld Paróka 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz megérteni 
minden féle humanoid lény beszédét. A varázslat alatt 
viselnie  kell  a  zöld  parókát,  a  hatás  addig  tart,  míg  a  
fején van. 
 
ÁTÉ (1) YAP Állat Értő Varázslat 
Komponens: Egy Zöld Paróka 
Ez a varázslat ugyanúgy működik, mint a TÉR 
varázslat, kivétel, hogy nem humanoidokkal képes 
varázsló beszélni, hanem álatokkal. 
 
FÉM (1) ZIP 
Komponens: Egy Zöld Fém Gyűrű (Sziklás Hegységből) 
Ez a hasznos varázslat lehetővé teszi a varázsló 
számára, hogy teleportáljon akár 100m távolságba 
egyenes vonalban. A varázslat minden puha tárgyon 
átviszi a varázslót, de fémen, és sziklán már nem képes 
áthatolni. Ha a varázshasználatra dulpa 6-os dob a 
varázsló, akkor nem csak a Hoppá! táblázatból kell 
dobnia, előfordulhat, hogy beleragad valamelyik 
anyagba…A Kalandmester dönt. 
 
TÁV (1) FAR Jövőbelátás 
Komponens: Egy Kristály Gömb 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz a jövőbe látni. 
A varázsló nem tudja befolyásolni a látottakat, a 
jövőkép mindig olyan dologra vonatkozik, ami 
valószínűleg meg fog történni. A látomás gyakran 
elvont, és sokszor félrevezető. 
 
FEL (1) RES Feltámasztás 
Komponens: Egy adag szenteltvíz 
Ezzel a varázslattal vissza lehet hozni az élők soraiba, 
egy nemrég meghalt karaktert. A varázslat több 
fordulóig tart, ami megegyezik a feltámasztani kívánt 
lény ÜGYESSÉGÉNEK a felével (lefelé kerekítve), 
közben egy üveg szentelt vizet kell a halott testre 
önteni. Például a Hős akit fel szeretne a varázsló 
támasztani 8-as ÜGYESSÉGGEL rendelkezett, akkor Ő 
fölött 4 körig kell mondani a varázslatot. A 
Feltámasztás után a Hősnek az ÉLETERŐ pontja 1 lesz, 
amit 24 óráig nem képes növelni. Ez után kezd majd 

csak regenerálódni, és kapja vissza az ÉLETERŐ 
pontjait. 
 
ZED (7) ZED 
Komponens: Nincs 
Ezt a varázslatot minden fiatal varázsló elsajátítja, bár 
soha nem hagyják, hogy az iskolában bármilyen 
formában is alkalmazza, és soha nem mutatják meg, 
hogy milyen hatása is van. Azt tanítják az öreg 
varázslók, hogy ezt a varázslatot, csak a legvégső estben 
szabad csak használni, mikor már nincsen más kiút. A 
Kalandmester  dönti  el,  hogy  mi  lesz  a  varázslat  végső 
hatása, bár jó varázsló nem biztos, hogy önszántából 
alkalmazni fogja. Úgy hírlik, hogy egyszer egy throbeni 
varázsló használta ezt a mágiát, és átvándorolt téren, és 
időn. Amit a feljegyzéseiből sikerült kikövetkeztetni a 
többi varázslónak. Azóta nem hallani felőle, bizonyosan 
valahol egy másik időben, és helyen tartózkodik 
jelenleg, hogy a varázslat még mire képes,  az még egy 
nyitott kérdés. 
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5. FEJEZET A VALLÁS 
 

z Istenek valamikor régen az egész Titán 
felszínén jártak keltek, és formálták azt. 
Ugyanakkor az Első Háború után az Istenek 

visszavonultak az égbe, és elhagyták a világot, átadták 
a halandóknak. Az Istenek az égben folytatják napi 
teendőiket. Papjaik segítségével érik el céljaikat, és ők 
segítenek nekik minél több hívet toborozni. 
 
A vallás a Titánon minden formában előfordul, kezdve 
az állatok isteneitől, akiknek nincsen konkrétan 
hivatalos vallásuk, egészen a fő istenségekéig, kinek 
rengeteg követőik vannak, és igen szervezettek. Az 
istenek követői legtöbbször papok. Néhányan 
remeteként élnek, vagy magányos vándorok. Bizonyos 
papok harcos kalandozó életet folytatnak, míg mások 
egy templomban segítik a helyi lakosokat. A Hősök 
valószínűleg vándorolnak, nem pedig egy templomba 
tevékenykednek. 
 
A legtöbb ember tudomásul veszi az Istenek létezését, 
és tiszteli  őket,  de mindig van olyan Isten amit a többi 
fölé emel. Egy személy úgy választhatja ki Istenét, ha 
követi a családja vallását, vagy egy közösségét, amiben 
él. Bizonyos emberek úgy választank Istent, hogy 
összekötik azzal, amit csinálnak. Például a matrózok a 
Tenger istenét fogják imádni, míg egy Harcosok a 
háború istenéhez fohászkodnak. A papok viszont csakis 
kizárólag egy Istent követnek. 
 

 
 

PAPOK 
 
A papok mindig maguknál hordják szent 
szimbólumokat, ami viselése egy ellenséges területen 
számukra akár végzetessé is válhat. A papok ezen kívül 
a vallásukhoz hű ruhát fognak hordani ezzel is hirdetve 
elkötelezettségüket és hűségüket a választott Istenség 
iránt. 
 
A pap Hősök ellentétben a legtöbb kalandozóval 
nagyobb társadalmi értékkel rendelkeznek, és ez 
számukra nagyobb felelősséget jelent. A papoknak 
magasabb a társadalmi értékük (lásd 1 Fejezet), és így 
könnyebben kapnak bebocsájtást más templomokba, 
hogy ott szállást kérjenek, vagy elszigetelt 
közösségekbe könnyebben kapnak információt. 
Másrészt a papnak Istenéhez híven, vallásának 
megfelelően kell viselkednie. A Kalandmesternek, és a 

Játékosnak meg kell beszélniük, mik azok a viselkedési 
formák, amik tilosak, ezek korlátozzák a pap karakter 
cselekvéseit. Ha egy pap megsérti ezeket a korlátokat, 
néha, vagy gyakran, az Istene visszavonhatja a 
papjának adott erőt átmenetileg, tartósan, vagy akár 
örökre is.  
 

TEMPLOMOK 
 
A nagyobb, ismertebb istenek imádatát általában a neki 
épített és felszentelt templomokban végzik. A 
városokban lehetnek hatalmas lenyűgöző katedrálisok, 
ami  akár  több  ezer  hívőt  is  képes  befogadni.  Míg  a  
falvakban fából készült kis templomokban fogadják a 
embereket, ahol a papok kunyhóban laknak. Például a 
Természet Istenének bizonyosan egy ligetben, vagy egy 
tisztáson van felállítva a szentélye. Minden megfelelően 
felszentelt templomban az Istenség ellenségei nem 
léphetnek be, ezzel oltalmazva híveit. Bizonyos 
templomok lehetnek barlangokban, erdőkben, vagy 
tisztásokon. 
 
Vannak ősi templomok, ahol a régi idők Isteneit 
imádták, az ott fellehető tudással óvatosan kell bánni. 
 
A  legnagyobb  templomokban  több  pap  él,  mellettük  
őrök, és az őket kiszolgáló személyzettel együtt. Egy 
ilyen helyen mindent megtalálni, és ami fontos, a 
Hősöknek mindig akad egy menedék egy jó Isten 
templomában. Egy ilyen óriási templom hatalmas nagy 
beruházás a vallási közösségnek, és magának a 
városnak is. A Főpap egy ilyen helyen köztiszteletben 
álló személy! 
 
A Hősökkel, előfordulhat, hogy felkeresik a 
templomokat, gyógyítás, vagy egyéb szolgáltatás 
érdekében. A papok segítenek, bizonyos mértékű 
adomány  fejében,  csak  képes  legyen  megfizetni  azt  a  
Hős. 
 

PAPI KÉPESSÉGEK 
 
Minden isten ad az ő követőinek bizonyos 
képességeket, hogy segítsen neki terjeszteni az igét 
szerte a Titánon, és hogy legyőzze ellenségeit. Ezek a 
képességek bizonyos tekintetben hasonlítanak a 
varázslatokhoz. De míg a Varázsló, és a Boszorkány, 
elmond egy varázsigét, mellé a megfelelő mozdulatokat 
használ. Addig a pap, csak elmormol egy imát az ő 
Istenére hivatkozva és közli a hatást. 
 
A pap karakternek is szüksége van a „MÁGIA” alap 
Tulajdonságra, de ellentétben a varázshasználókkal 
nem kell próbát dobnia, ha használja az erejét. A 
papnak a MÁGIA tulajdonsága, és a Papi-Mágia 
Képzettségének az összege fogja megmutatni, hogy 
mekkora az „áhítata” a karakterben, Ez az érték 
határozza meg mekkora ereje van a papnak (Papi Erő) 
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A papoknak hogy alkalmazni tudják képességeiket 
elegendő egy harci kör a hatás létrejöttéhez. Tény, hogy 
egyetlen egy dolog van, ami képes megakadályozni a 
papi által használt Isteni erőt. Az az, ha kegyvesztetté 
válik, és az Istene megvonta tőle a képességeit. 
 
A papoknak nincsen szüksége Mágia Pontra, mert a 
hatalmuk az Istentől ered. Azonban a papok egy nap 
annyiszor képesek használni hatalmukat, amekkora a 
papi erejük. Minden nap éjfélkor nullázódik le a 
használt képességek száma. Előfordulhat bizonyos 
helyzetekben, hogy a megengedet, szám felett kell 
használnia erejét. Ebben az esetben használhatja, de le 
kell  vonnia  egy  SZERENCSE  pontot,  másodszor  is  
alkalmazhatja, szintén egy SZERENCSE pont fejében. 
Harmadjára már SZERENCSE próbát kell tennie, és ha 
sikertelen, akkor nem jött létre a kívánt hatás.  
 
Minden pap készíteni fog magán egy szent 
szimbólumot, ezzel bizonyítva hőségét, és 
elkötelezettségét az Istene iránt. Ellentétben a népi 
hiedelmekkel egy papnak nem kell a szent szimbólumát 
kézben fognia, hogy használni tudja az erejét. Sok pap 
inkább elrejti a szimbólumát, nem hordja állandóan, 
ezzel is felhívva a figyelmet magára, és hirdetve a világ 
felé „ Hahó, itt egy pap…” 
 
Minden Isten ad a papjainak egy különleges képességet, 
ami  csak  rá  jellemző,  és  három  olyat,  ami  a  többiek  
számára is ismert lehet. A közös képességeket az alábbi 
felsorolás tartalmazza, míg az egyedieket, a fejezet 
végén az Istenek leírásainál találod meg. 
 
Megváltás 
 
Minden pap életében egyszer képes arra, hogy Istene 
erejével egy hatalmas nagy tettet vigyen véghez. 
Általában akkor szokták alkalmazni, mikor már nincsen 
más kiút, (bár ez nem mindig tudatosan történik) képes 
ezzel megmenteni saját magát, és az adott helyzetet. A 
kalandozó csapat többi tagja is beletartozhat, csak a 
papnak ezt előre ki kell jelentenie. Pontos 
bekövetkezése számos formában történhet. A hatás 
mindig a következő kis mondattal idézhető elő: „Lásd 
az Én Erőmet!” A megmentettek nem gyógyulnak meg, 
beleértve a papot is, csak életbe maradnak… 
 
Nagyon, nagyon ritka esetben egy Istenség adhat még 
egy esélyt a papjának, hogy alkalmazza a Megváltás 
képességet. Még ritkább esetben fordulhat elő, hogy 
akit kisegít, az nem pap. Igazából ebben az esetben a 
túlélők egy epikus küldetést kell, hogy teljesítsenek, 
más nem indokolja a segítséget. 
 

 

GYAKORI ISTENI ERŐK 
LEÍRÁSAI 
 
Csakúgy, mint más helyeken a MÁGIA alap 
Tulajdonság a papoknál is számít, ebből következik a 
Papi  Erő.  Ezt  úgy  kapjuk  meg,  hogy  a  MÁGIA  
Tulajdonságot összeadjuk a Papi-Mágia Képzettséggel. 
 
Minden közös Isteni erő egyedi formában jelenik meg 
más-más Isteneknél. Például Filash a Tűz Isten követője 
az Ütés Isteni Erő alkalmazásakor a kezében lévő kard 
fellángol. 
 
 
Gyógyítás 
 
Szinte minden Isten által adott hatalom egyike, a papok 
talán  legismertebb  képessége,  a  gyógyítás,  és  ez  a  
leghasznosabb képességük is egyben. Használatakor a 
papnak meg kell érintenie az alanyt, és el kell mondania 
egy imát. A célpont azonnal annyi ÉLETERŐ pontot 
kap vissza, mint a papnak a Papi Ereje. Ez által sem 
haladhatja meg a Kezdei értéket az ÉLETERŐ, a 
felesleges pontok kárba vesznek. A gyógyítás Isteni Erő 
nem képes mérget hatástalanítani, vagy betegséget 
meggyógyítani, csakis kizárólag az elvesztett ÉLETERŐ 
pontokat adja vissza. 
 
A Hősön, vagy bármelyik másik karakteren naponta, 
csak egy Gyógyítást lehet végrehajtani. Ha mégis egy 
második Gyógyítást szeretnének alkalmazni a Hősön, 
akkor fel kell áldoznia egy SZERENCSE pontot, hogy a 
hatás létrejöjjön. Az Istenek áldozatot kérnek attól, aki 
túl sokat követel tőlük. 
 
 

Védelem 
 
Ez az Isteni Erő képes megvédeni a papot, és a társait az 
ellenségeivel szemben. Kapnak egy csillogó mágikus 
páncélt. Az alábbi lista minden Istenre vonatkozik, és 
ugyanolyan hatékonyak képesek alkalmazni azt. 
 
A pap annyi társát képes a hatás alá vonni, amekkora a 
Papi Ereje. (a pap saját magát egynek számolja) Növelni 
képes a páncél erősségét az alábbi lista szerint. A 
páncélzat képes felfogni, a fizikai, és a mágikus 
támadásokat is. A hatás egy harc erejéig tart. 
 
 

Jelenlegi Páncél A hatás utáni érték 
Nincs Nagy Bőrpáncél 
Bőrpáncél Láncing 
Nagy Bőrpáncél Hosszú Láncing 
Láncing Mellvért 
Hosszú Láncing Lemezvért +1 a dobáshoz 
Mellvért Lemezvért +2 a dobáshoz 
Lemezvért Lemezvért +3 a dobáshoz 
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Mérgezések / Betegségek Gyógyítása 
 
Ezzel az Isteni Erővel nem lehet ÉLETERŐ pontot 
visszaállítani, csakis kizárólag betegségeket, és 
mérgezéseket gyógyít az áldozatban. A papnak meg 
kell  érintenie  a  beteget,  hogy  a  hatás  létrejöjjön.  Ez  az  
erő felhasználható paraziták eltávolítására, vagy egyéb 
fertőzések gyógyítására. 
 

Étel, és ital 
teremtés 
 
Használata esetén ezzel 
az Isteni Erővel 
egyszerű, de tápláló 
ételeket (mint kenyér, 
gyümölcs, vagy főtt 
zöldség), és tiszta vizet 
lehet teremteni. 
Elegendő mennyiség 
jön létre több embernek 
is, ezek száma egyenlő 
a Papi Erővel. 
Megfelelő edényekkel 
készen kell állni, az 
élelem, és a víz 
felfogására. Az étel 12 
óráig áll el, utána 
semmivé foszlik szét. 
 

Ütés 
 
Ez az Isteni Erő a papot 
képessé teszi arra, hogy 
jóval nagyobb 
sérüléseket okozzon 
ellenségein, a hatás 
megjelenése minden 
Istennél más és más. A 
hatás annyi harci körig 
tart, amennyi a pap 
Papi Ereje. Sebzéskor 2-
szer dobhat D6-ot az 
adott fegyver 
táblázatából. A két 
összeg eredményét 
egyben kell alkalmaznia 
az ellenfelével szemben. 
Ha kap a sebzésdobásra bónuszt, azt akkor mindkét 
dobáshoz hozzáadhatja. 
 

Áldás 
 
Ezzel  az  Isteni  Erővel  a  pap  1  személyt  képes  
megáldani. Az áldás hatásaként minden egyes 
dobáshoz hozzá adhat 1 pontot. A hatás annyi harci 
körig tart, amekkora a pap Papi Ereje. A bónusz 
érvényes támadáskor, varázsláskor, ÜGYESSÉG 
használatakor, sebzés dobáskór, páncél használatkór, és 
SZERENCSE próba esetén. 
 

Bátorság 
 
Ezt az Isteni Erőt mikor alkalmazza a pap képes a 
körülötte álló társaiba bátorságot önteni. A hatóterület 
annyi méter amennyi a Papi erő nagysága. Hatására, 
elszáll minden félelem, rossz hangulat. Mágia és 
szörnyek által okozott félelem se hat a papra, és 
társaira. A hatás egy harc erejéig tart. 
 

Balszerencse 
 
Ez az Isteni Erő 
ellentéte az Áldásnak. 
Az áldozat -1 pont 
büntetést fog kapni 
minden egyes 
dobásához. A hatás 
annyi harci körig tart 
amennyi  a  pap  Papi  
Ereje. Nem lehet ellen 
védekezni SZERENCSE 
próbával, hogy elkerülje 
a hatást. Meg lehet 
szüntetni, egy Áldás 
Isteni Erő 
elmondásával. 
 

Szent Terület 
 
Ez az Isteni Erő egy 3m 
sugarú körben létrehoz 
egy szent területet, 
ahova semmiféle 
élőholt, gonosz szellem, 
és  még  a  démonok  se  
hatolhatnak be. 
Bármelyik lény, aki be 
akar lépni a területre, 
vagy a területen lévőkre 
varázsolni szeretne, 
dobnia kell Ellenfelek 
közötti próbadobást 

(gyakorlatilag 
támadást). A gonosz 
lény az ÜGYESSÉG 
használja, míg a pap a 
Papi Erejével száll ezzel 
szembe amihez 

hozzáadhat +3 pontot. Ha a gonosz lény nyeri meg a 
fordulót, akkor bejut a területre, és megszűnik az. 
 

Elűzés 
 
Ezzel az Isteni Erővel képes a pap elűzni egy élőholtat, 
gonosz szellemet, vagy démont az adott területről. A 
pap, és a gonosz lény egyszerre dob Ellenfelek közötti 
próbát. A lény az ÜGYESSÉGÉVEL küzd meg a pap, 
pedig a Papi Erejével, amihez hozzá adhat +3 pontot. 
Ha  a  pap  nyer,  akkor  a  lény  azonnal  elmenekül,  és  a  
következő naplementéig nem is térhet vissza az adott 
területre. Ha viszont a lény nyer, akkor a papnak nem 
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lesz hatalma felette, csak a következő napon lehet újra 
próbálkozni. Ha az eredmény döntetlen, akkor a 
következő fordulóban újra kell próbálkozni. 
 
 

Gyengítés 
 
Ez  az  Isteni  Erő képes  az  ellenségből  kiszívni  a  
motivációt, a gyorsaságot, és az erőt. A pap külön 
megszabhatja, hogy mekkora módosítókat kapjanak az 
ÜGYESSÉGRE, a sebzés dobásra, és a védelmi dobásra. 
Például a pap 7-es Papi Erővel rendelkezik. A 
Gyengeség Isteni erőt alkalmazza ellenségével szemben. 
A pap úgy dönt, módosítja az ellenség ÜGYESSÉGÉT -3 
ponttal,  a  sebzés  dobását  -2  ponttal,  míg  a  védelmi  
dobását -2 ponttal. Érdemes megjegyezni, hogy az 
ÜGYESSÉGET nem lehet 1 alá csökkenteni, a sebzés, és 
a védelmi dobást viszont lehet 1 alá csökkenteni. Ezek a 
módosítók annyi harci körig tartanak, mint a papnak, a 
Papi Ereje. 
 
 

Kapcsolat 
 
Ezen Isteni Erő használatakor, a pap képes közvetlenül 
az Istenével beszélni. A pap, csak úgy képes feltenni a 
kérdéseit, hogy meditatív állapotba kerül. Az Ugrás 
nyújtotta információk általában csak iránymutatóak, 
rejtélyesek, és homályosak. A Kalandmesternek el kell 
döntenie,  hogy  mennyi  információt  oszt  meg  a  
karakterrel, és hogy mennyire rejtélyes a válasz. 
 
 

Átok 
 
Ez  a  gonosz  Isteni  Erő lehetővé  teszi  a  papnak,  hogy  
megátkozzon 1 személyt, akinek 5m belül kell lennie. A 
pap hangosan átkozza meg az áldozatot, aki ennek 
hatására elveszít annyi ÉLETERŐ pontot, amennyi a 
pap Papi Ereje. Ezeket a pontokat semmilyen mód nem 
lehet visszakapni, míg az átok az áldozaton van. Csak 
akkor szűnik meg az átok, ha az a pap, aki megátkozta 
az áldozatot, meghal, vagy egy Áldással meg nem 
szűntetik. Ez csak akkor működik, az Áldást egy főpap 
mondja el, akinek legalább 3-mal nagyobb a Papi Ereje, 
mint annak, aki az Átkot létrehozta. 
 
 

Alakváltoztatás 
 
Az Állatok Istenei követői között ez egy kiemelkedő 
Isteni Erő, ami lehetővé teszi a pap számára, hogy 
naponta egyszer átváltozzon egy állattá, vagy 
valamilyen más lénnyé, esetleg felvegye az Isten 
formáját. Minden felszerelésével együtt változik át, ami 
egy teljes harci körig tart. Ha a felvett lénynek nagyobb 
az ÜGYESSÉG pontja mint a papé, akkor a pap míg 
ebben a formában van kap +1 ÜGYESSÉG pontot. 
Visszaváltozáskor ezt az egy pontot elveszti. Az 
ÉLETERŐ pontjait megtartja, azok nem változnak. A 
pap birtokolni fogja a felvett lény minden fizikai 

képességét, repülés, extra támadás, páncélzat, rejtőzés 
stb. Mágikus képességeket nem használhat. 
 
Menedékhely 
 
Ez az Isteni Erő megvédi a papot, és a körülötte lévőket 
2m körben,  a  hétköznapi  időjárási  elemektől,  mint  eső,  
hó,  tűző nap,  meleg,  hideg  ,  és  kinzó  rovaroktól.  Nem 
képes megvédeni viszont a papot a támadásoktól, 
varázslatoktól. Viszonylag kényelmesen meghúzhatja 
magát, bizonyos esetekben akár a túlélést is jelentheti a 
Menedék. Hatóideje annyi óra amekkora a pap Papi 
Ereje. 
 

Dühítés 
 
Ezen Isteni Erő alkalmazásakor, a papnak látnia kell az 
áldozatot, aki ez után dühössé, és agresszívvá válik. Az 
áldozat képes irányítani cselekedeteit, de egy 
iszonyatos düh kezd benne dolgozni! Ellentétben az 
eddigi Isteni Erőkkel ebben az esetbe az áldozat dobhat 
SZERENCSE próbát, hogy elkerülje a hatást. A 
Kalandmesternek kell eldöntenie, hogy az áldozat kire 
támadhat nem feltétlenül barátra, de próbálja felvenni a 
harcot valakivel. 
 

 
 

 
 
  

Játékos Tipp: Egy pap felbecsülhetetlen értékű 
lehet egy kalandozó csapatban, képes segíteni a harcban, 
a védekezésben, és ott van társadalmi helyzete, ezen 
felül képes gyógyítani. Jól meg kell gondolni, a 
Játékosnak, hogy melyik Istent is választja, mert a 
későbbiekben nem sajátíthat el új Isteni Erőt. Ezért 
gondosan kell mérlegelni. A papok, ha szükséges jól 
tudnak harcolni, civilizált környezetben mindig a neki 
járó tisztelettel fogadják. 
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A Titán Istenei 
 
Az alábbi listában találhatóak a Titán fő Isteneit. Sok 
más  kisebb  istenség  is  életezik  rajtuk  kívül,  kiket  
törzsek, szekták imádnak. A Kalandmester nyugodtan 
kitalálhat új kisebb Istenségeket. További információkat 
az istenekről a Titán könyvben találsz. Ha ez a könyv 
éppen  nincsen  kéznél,  akkor  a  Kalandmester,  és  a  
Játékos közösen találja ki a Hős vallását. 
 
A gonosz Istenek is szerepelnek a felsorolásban, gonosz 
papokat, csak nagyon szokatlan esetben lehet játszani. 
A gonosz papok általában az ellenségek, nagyon csúnya 
ellenségek. 
 
 

 
 
 

A Jós Istenek 
 

Sindla 
Istennője a Szerencsének, és a Sorsnak 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer, a pap kérheti 

bármely kockadobás ismétlését. Akár 
Játékostól, akár Kalandmestertől. A 
második dobás számít. 

 
Általános Erő: - Áldás 

- Balszerencse 
- Gyógyítás 

 
Sindlát szerte a Titánon imádják, gyakorta más néven 
ismerik. Az egyik Fő Istenek egyike. A szerencse és a 
sors istennője, az ő nevére hivatkoznak mindennapi 
beszédükben az emberek. „Sindla vigyázzon rád!”. 
Titán testvére. Három lánya van: Libra, Asrel, és Usrel. 
A papjai fehérben járnak, szent szimbóluma egy pár 
kocka. 
 

 
 
 
Libra 
Istennője a Jognak, és az Igazságnak 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer, a pap képes annyi 

percig észlelni a hazugságot a 
környezetében, mint amennyi a Papi 
Ereje. Mielőtt beszédbe elegyedik 
bárkivel, hivatkoznia kell erre ez 
erőre, ha észlelni akarja az igazat. 

 
Általános Erő: - Szent Terület 

- Védelem bűnözőktől, és banditáktól 
- Gyógyítás 

 
Libra, Analand mecénása az Óvilágban, ezen kívül sok 
más helyen ismerik még nevét. Egy igen jelentős 
Istennő, aki az igazságot, és a jogot képviseli. Ő mindig 
az igazak, és a helyes utat követők mellett áll. Mint 
Anyjának  őt  is  több  néven  ismerik  világszerte.  Szent  
szimbóluma egy karos mérleg, a papjai szürke színben 
járnak. 
 

 
 
 
Asrel 
Istennője a Szépségnek és Szerelemnek 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer, a pap képes minden 

szociális próbára +4 adni. Az alany 
lehet  saját  maga,  vagy  egy  másik  
személy. A hatás 1 óráig tart. 

 
Általános Erő: - Áldás 

- Kapcsolat 
- Gyógyítás 

 
Sindla másik lánya. Asrel vallása nem túl gyakori az 
emberek között. Viszont gyakran imádkoznak hozzá 
reménytelen szerelmese, és visszautasított kérők. Egy 
rózsa a szent szimbóluma. A papjai piros ruhát 
viselnek. 
 

 
 
 
Usrel 
Istennője a Békének 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer, a pap képes 

létrehozni egy 3m sugarú körben egy 
olyan területet, ahol béke, és 
nyugalom van. Aki ezen a területen 
tartózkodik, beleérte a papot is nem 
fog agresszív cselekedetet 
végrehajtani, annyi harci körig, 
amekkor a pap Papi Ereje. 

 
Általános Erő: - Szent Terület 

- Elűzés 
- Gyógyítás 

 
Sindla harmadik lánya Usrel, ő egy kisebb Istenség, akit 
bárhol imádhatnak a világon, ahol háború dúl. 
Általában úgy ábrázolják, mint egy koros anyát, aki 
kitárt karral áll. Kevés az olyan szervezet, akik őt 
követik, mert legtöbb helyen béke honol a világon. Ezen 
időszak alatt főképpen a templomok építésével 
foglalatoskodnak. Vándorló papjai sokan vannak, 
fehérbe öltözve járnak. Szent szimbólumok egy fehér 
virág. Anyja Courganak, és Fourganak. 
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Courga 
Istennője az Áldásnak 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer, a pap képes saját 

magát, vagy egy másik személyt 
fizikailag megerősíteni, egy áldással. 
A  hatás  annyi  percig  tart,  amennyi  a  
papnak a Papi Ereje. Ezen idő alatt 
kap +1 bónusz pontot minden fizikai 
cselekvésre, (beleértve a harcot is) 
vagy +4 bónusz pontot egyetlen 
fizikai képzettségpróbára, pl. 
akrobatika, tánc stb… 

 
Általános Erő: - Bátorság 

- Gyengítés 
- Gyógyítás 

 
Lánya Usrelnek, és kicsit zavaró, de bátyjának a 
felesége Forganak. Courga egy kisebb istenség. Papjai 
mindig kecsesek, és ügyelnek a fellépésükre, és minden 
szavukra, nincsen megszabott ruhaszínük. A szent 
szimbólumok egy macska. 
 
 

 
 
 
Fourga 
Istene a Büszkeségnek 
 
Egyedi Erő: Amikor a pap Fourga nevére 

hivatkozik, akkor saját magát, vagy 
egy másik személyt szokatlanul erős 
büszkeség tölt el. Így képes 
megnövelni a legmagasabb 
Képzettségét átmenetileg +2-vel. Ha 
több egyforma Képzettsége van, 
akkor az alanynak kell eldöntenie, 
hogy melyik legyen az. Az hatás 
annyi percig tart amennyi a pap Papi 
Ereje. 

 
Általános Erő: - Áldás 

- Bátorság 
- Gyógyítás 

 
A testvére, és egyben a férje Courganak, apja Telaknak. 
Fourga  nem  tekinthető viszonlag  jó  Istennek.  Mivel  a  
Büszkeség mára már nem mondható olyan nagy 
erénynek bizonyos kultúrában mint régen. Nevére 
általában negatív módon hivatkoznak, mint „Te vagy a 
büszke Forga?” ami inkább sértés. Papjai piros ruhát 
hordanak, szent szimbóluma egy vadászkutya. 
 

 

Telak 
Istene a Bátorságnak, és a Harcnak 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer, a pap képes 

megnövelni az ÜGYESSÉGÉT +2-vel, 
míg a sebzését, és védelmi dobását +1 
ponttal. Ezek a bónuszok egy csata 
erejéig tartanak. 

 
Általános Erő: - Bátorság 

- Ütés, Gonoszok ellen 
- Gyógyítás 

 
Fia Courganak, és Fourganak. Telak a védőszentje 
minden katonának, lovagnak, és harcosnak. Telak 
imádják szerte a Titánon, ezen a néven. Papjai általában 
arany díszes páncélt viselnek, szent szimbóluma egy 
arany kard. 
 

 
 

Hamaskis 
Istene a Tanulásnak 
 
Egyedi Erő: A papoknak fotografikus memóriája 

van,  soha  nem  felejtenek  el,  látott,  és  
hallott dolgokat. Minden egyes 
Ismeret Képzettségpróbához kap +1 
bónusz pontot, minden alkalomkór. 

 
Általános Erő: - Kapcsolat 

- Áldás 
- Gyógyítás 

 
Hamaskis az egyik legfontosabb Isten, védőszentje az 
összes tudósnak, tanárnak, és varázslóknak. Általában 
egy idős emberként (vagy fiatalként) van ábrázolva, aki 
előtt egy nyitott könyv van. Papjai lila ruhát viselnek, 
szent szimbóluma egy varázslóbot. Hamaskis papjai 
gyakran vándorolnak, hogy így új dolgokat tanuljanak. 
 

 
 
Galana 
Istennője a Természetnek, és a Termékenységnek 
 
Egyedi Erő: A pap képes 5m sugarú körben 

akadályozni a természet által 
ellenségeit. A hatás mértéke nagyban 
függ a növényzet méreteitől, az adott 
területen. A hatást mindenki 
elszenvedi, aki a hatóterületen 
tartózkodik, ez minden fizikai 
cselekvésre vonatkozik, beleértve a 
támadást  is.  Alacsony  fű esetén  ez  a  
módosító -1 pont, a fű elkezd 
hullámozni az ellenség talpa alatt, 
ezzel gátolva cselekvéseit. Egy sűrű 
dzsungelben viszont már -5 lehet a 
büntetés, ahol teljesen körbefonják a 
növények az áldozatokat. 
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Általános Erő: - Mérgezés / Betegség Gyógyítása 
- Étel Ital Teremtés 
- Gyógyítás 

 
Lánya Titánnak (ő alkotta meg a világot), testvére 
Troffnak. Galana a védőszentje a gazdáknak, és az 
elfeknek, az egyik legfontosabb isten a világon. Számos 
más néven illetik különböző kultúrák. A 
mezőgazdasággal foglalkozó vidéken gyakoriak a neki 
állított Templomok. Tavasszal, és ősszel lásd különleges 
rituálék, áldoznak az oltárán, hogy megnyugtassák, és 
kiengeszteljék, ezzel kérve bőséges termést. A papok 
zöld ruhát viselnek, szent szimbólumuk egy fa. 
 
 

 
 
 
 

Throff 
Istennője a Földnek 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek egy kis földrengést 

létrehozni. A hatás megegyezik a 
Földrengés varázsló varázslattal, 
annyi különbséggel, hogy csak 10 
másodpercig tart. Így az áldozatok, 
akiket  elnyelt  a  föld,  vagy  elestek,  a  
következő körben kimászhatnak, 
vagy felállhatnak. 

 
Általános Erő: - Étel Ital Teremtés 

- Menedékhely 
- Gyógyítás 

 
Lánya Titánnak, és nővére Galanának. Throff, egy igen 
kiemelkedő Istennő, a Törpék védőszentje. A legtöbb 
mítosz szerint Ő teremtette a világot. Felesége volt a 
vizek Istenének, a Hydanának. Gyermekei Aqualis, és 
Farigiss. Második férje Filesh, gyermekei Verlang, és 
Lorodil. Papjai, beleértve a Törpéket is, akik tisztelik Őt, 
ezüst színű ruhát viselnek, egy gyémánt a szent 
szimbóluma. 
 
 
 

 
 
 
 
Filash 
Istene a Tűznek 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek egy kis lángot 

létrehozni 3 méteres távolságon belül. 
A  láng  mérete,  mint  egy  fáklya.  A  
hatás 1 percig tart. Ahol létrehozza a 
pap, ott a gyúlékony tárgyakat 
meggyújtja. Ha ez valamilyen 
személyen van, akkor körönként sérül 
1D3 ÉLETERŐ pontot. 

 
 

Általános Erő: - Elűzés 
- Áldás 
- Gyógyítás 

 
Glantanka a Nap Istennő testvére Filash, aki a tűz, 
meleg, és a lángok Istene. Egész Titánon vannak 
követői, bizonyos helyeken, más és más néven ismerik, 
általában egyféle képen ábrázolják, egy férfi, aki lángol. 
Papjai narancssárga ruhát viselnek, a szent 
szimbólumuk, egy stilizált láng. 
 
 

 
 
 

Glantanka 
Istennője a Napnak 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek erős napfénnyel 

elárasztani egy 5m sugarú területet. 
Minden élőholt lény aki a 
hatóterületen belül tartózkodik, 
veszíteni fog 1 ÉLETERŐ pontot 
minden harci körben, és kap -2 pont 
büntetést, minden cselekedetére. A 
fény erőssége megegyezik a 
Fényvarázs varázslói varázslattal. A 
hatóideje annyi harci kör, amennyi a 
pap Papi Ereje. 

 
Általános Erő: - Menedékhely 

- Ütés Élőholtak ellen 
- Gyógyítás 

 
Glantanka Filash nővére, szerte a Titánon imádják, 
főképpen a hideg területeken. Tavasszal, és az igen 
forró időszakban könyörögnek hozzá. A templomaik 
gyakran nyitottak, lapos tetejű piramisok, ahol a papok 
minél közelebb lehetnek az Istennőhöz. Ő is egy 
nagyobb Istenség, papjai sárga ruhát viselnek. Szent 
szimbólumuk egy nap. A föld alatt élő lények félnek 
tőle, és egyben gyűlölik is Őt. 
 
 

 
 
 

Verlang 
Istene a Kovácsoknak, és a Bányászoknak 
 
Egyedi Erő: Verlang papjai mindig képesek 

felismerni a minőségi kovácsolt 
munkát. Mindig fel tudják ismerni a 
Mágikus fegyverek, és páncélok 
sérülés, illetve védelmi dobásait. (A 
Kalandmesternek kell döntenie, hogy 
képes-e rá.) A hatalom állandó, nem 
kell aktiválni. 

 
Általános Erő: - Kapcsolat 

- Szent Terület 
- Gyógyítás 
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Lorodil  
Istene a Vulkánoknak 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer papja képesek 

kisebb vulkánkitörést megidézni, ha a 
földön állnak. Minden lény, aki a 
kitörés mellett tartózkodik, sérülni fog 
1D6 ÉLETERŐ pontot, mint ahogy 
azok is, akik a lávához érnek. A hatás 
öt körig tart, utána a láva 
megszilárdúl. 

 
Általános Erő: - Dühítés 

- Bátorság 
- Gyógyítás 

 
Lordodil fia Throffnak, és Filashnak, Isten a 
Vulkánoknak, és a Magmának. Azok imádják főképpen, 
aki  vulkánok  közelében  élnek,  és  a  törpék,  akik  azért  
imádkoznak hozzá, hogy Lordodil kegyes legyen 
hozzájuk, és megvédje őket a vulkánkitörésektől. 
Templomaik vulkáni kőzetből épülnek, papjai vörös 
ruhát hordanak, a szent szimbólumuk egy vulkán. 
 
 

 
 

Solinthar 
Istene a Tengerészeknek 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek a víz alatt lélegezni, 

soha sem fulladhatnak meg. A pap 
képes a vízben a saját tömegének a 
kétszeresével a felszínen tartani, 
legyen az páncél, felszerelés, vagy az 
egy kalandozó társ. Ez az erő állandó, 
nem kell aktiválni. 

 
Általános Erő: - Kapcsolat 

- Étel Ital Teremtés 
- Gyógyítás 

 
Testvére Fulkrának. Solinthartnak felszentelt szentélyt 
minden víz közeli helyen kikötőkben, halászfalukban, 
rakparton lehet találni. Minden olyan élőlény, aki a 
tengeren él, dolgozik, hozzá fohászkodik. Ha egy 
Solinthar pap vízre száll, a hajósok szívesen látják, mert 
úgy vélik szerencsét hoz, ha a tengerek istenének a 
papja velük utazik. Csak igen ritkán kérnek tőle pénzt. 
A papok sötétkék ruhát viselnek, a szent szimbólumuk 
egy hajó. 
 

 
 

Fulkra 
Istene az Utazóknak 
 
Egyedi Erő: A papjai ezzel az erővel képessé 

válnak arra, hogy ösztönösen tudják 
merre van a legbiztonságosabb út a 
kijelölt helyre. A hatás kizárólag egy 

napos utazásra vonatkozik, ezért újra 
kell aktiválni minden nap. 

 
Általános Erő: - Áldás 

- Szent Terület 
- Gyógyítás 

 
Testvére Solintharnak, és Fulkrának. Védőszentje 
azoknak, akik napjaikat utazással tölti. Kereskedők, 
házalók, kalandorok. Szentélyei megtalálhatóak minden 
nagyobb város kapujában és főbb kereszteződéseknél. 
Az utazók itt tudnak áldozni az Istenségnek, nyugodt, 
és békés utat kérve tőle. Papjai szürke utazó csuklyát 
viselnek, szent szimbólumuk egy út jelzőtábla. Nagyon 
kevesen élnek állandó helyen, mindig utaznak. 
 

 
 

A Semleges Istenek 
 

Sukh 
Istene a Viharnak 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek egy villámot 

megidézni egy teremtmény ellen. A 
villám sebzése 2D6. Nem szükséges, 
hogy  vihar  legyen  az  égen,  de  a  
villámot kíséri egy mennydörgés is. 

 
Általános Erő: - Étel Ital Teremtés 

- Szentély 
- Gyógyítás 

 
Testére Pangara és Hydana. Suhk egyike a nagy 
Isteneknek. Úgy tartják róla, hogy erőszakos és hirtelen 
haragú,  könnyen  elveszti  önuralmát,  és  dühbe  gurul.  
Ekkor válogatás nélkül bárkire lecsap. Papja sötétszürke 
köntöst viselnek, amin viharfelhők, és egy nyitott szájú 
koponya látható. Őt szolgálják a Lélekrablók, akiről 
mint tudja mindenki, hogy gonosz teremtmények, 
ellenben az Isten maga Semleges. 
 

 
 

Pangara 
Istene a Szeleknek 
 
Egyedi Erő: Papjai ha kitárják a karjukat, akkor 

abba az irányba képesek erős szelet 
létrehozni. A hatás annyi óráig tart, 
amennyi a pap Papi Ereje, de dönthet 
úgy, hogy előbb érjen véget, ezt 
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közölnie kell, akkor mikor az Isteni 
Erőt használja. A szél képes egy 
kisebb vitorlás hajót mozgásra bírni. 
Nagy pusztítás képes okozni olyan 
helyen,  ahol  sok  a  papír,  és  a  könyv.  
Az elejtett fegyverek lövedékké 
válhatnak a szél hatására. Aki az 
adott területen tartózkodik, minden 
cselekedetére -2 büntetést kap. 

 
Általános Erő: - Ütés föld alatt élő lények ellen 

- Szentély 
- Gyógyítás 

 
Fivére Sukh és a Hydana. Pangarához imádkoznak a 
tengerészek és azok akik vízre szállnak a jó szélért, 
vagy az erős szél csillapításáért. Pangara a védőszentje 
a Madár embereknek. Papjai világosszürke ruhát 
viselnek, szent szimbólumuk egy szélroham ábrázolása. 
 
 
 

 
 
 
 

Hydana 
Istene a Vizeknek 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek naponta egyszer a 

vízen járni, úgy mintha a földön 
közlekednének. Annyi óráig képes ezt 
fentatani, amekkora a Papi Ereje. A 
hatásnak  akkor  is  vége  lesz,  mihelyst  
szárazföldre lép a pap. 

 
Általános Erő: - Étel Ital Teremtés 

- Kapcsolat 
- Gyógyítás 

 
Fivére Sukh és Pangara. Hydana a harmadik elem a víz 
Istene a testvérei között. Hydana volt, aki megalkotta az 
óceánok mélyén  az  életet,  és  kialakította  ott  a  saját  kis  
világát. Első férje Throffnak. Mikor vége lett az Első 
Nagy háborúnak, nem tért vissza a Mennyi Udvarba, 
hanem leköltözött az óceán mélyére, ahol a mai napig is 
él.  Hydanát  legfőképpen  a  víz  népek  imádják,  mit  a  
Halemberek, vagy a Sellők. Viszont vannak szentélyei a 
parton is kisebb településeken. Papjai világoskék ruhát 
viselnek, a szent szimbólumuk egy háromágú szigony. 
 
 

 

Aqualis 
Istene a Folyóknak 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek egy folyón, vagy 

patakon megváltoztatni a folyás 
sebességét. Így egy lassú folyású 
folyóból erős sodrásút képes 
létrehozni. Bárki, aki a vízben 
tartózkodik, -4 pont büntetést kap a 
cselekedeteire. A hatás annyi percig 
tart amekkora a pap Papi Ereje. 

 
Általános Erő: - Szent Terület 

- Kapcsolat 
- Gyógyítás 

 
Fia Throffnak, és Hydanának. Aqualist tisztelik a 
földön, és a vízben is egyaránt. Szentélyei számos 
településen megtalálhatóak, ami mellet, vagy amin át 
folyó folyik. Ezen kívül gázlóknál, kompkikötőknél, 
hidaknál. Papjai halványbarna ruhát viselnek, szent 
szimbólumuk egy hattyú. 
 
 

 
 
 

Farigiss 
Istene a Jégnek és a Hidegnek 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek naponta egyszer 

képesek  1  liter  vizet  (vagy  más  
folyadékot) megfagyasztani azonnal. 
Ez az Isteni Erőt használható 
élőlényekkel szemben is. Kis mérető 
lényen 2D6 ÉLETERŐ pontot sebez, 
míg közepes méretőn 1D6-ot, nagyon 
viszont 1D3-at. 

 
Általános Erő: - Kapcsolat 

- Menedékhely 
- Gyógyítás 

 
Szintén fia Throffnak, és a Hydanának. Farigiss az 
Istene a hidegnek, és jégnek. Első sorban a messzi 
északon imádják Allansiában. Nagyon kevesen követik 
Farigiss vallását, főképpen az északi, népek nomádok 
imádják. Papjai fehér ruhát hordanak, a szent 
szimbólumok egy hópehely. 
 
 
 

 
 
 

Az Állatok Urai 
Istenei az Állatoknak, minden egyes fajnak 
 
Egyedi Erő: Papjait soha nem támadja meg a 

választott állat, ezen kívül képes 
velük beszélni. 
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Általános Erő: - Alakváltoztatás 
- Kapcsolat 
- Gyógyítás 

 
Minden állatfajnak megvan a maga isten. A vezető Úr 
Kilanirax a sárkányok ura. Az Állatok Istenei között 
szigorú hierarchia van. A Állatok Urait általában 
kevésbé imádják az emberek között, főképpen a nem 
emberi fajok köreiben terjedt el. 
 
 

 
 
 
 

Logaan 
Istene a Csalóknak 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek naponta egyszer 

visszaforgatni az időt, de csak egy kör 
erejéig. Ha valaki megsebesíti az adott 
körben a papot, vagy varázsolnak rá, 
ami zavarja, akkor nem jön létre a 
hatás. Ugyanabban a körben lehet 
csak használni, amit vissza akar 
forgatni. A következő körben nem 
cselekedhet semmit a pap. Az Isteni 
Erő hatása a pap közelében lévőkre 
hat. 

 
Általános Erő: - Áldás 

- Balszerencse 
- Gyógyítás 

 
Egyike a legrejtélyesebb és a legnagyobb Isteneknek. 
Logaant számos különböző néven ismerik, de főképpen 
úgy emlegetik, mint az ember teremtőjét. Logaan áll a a 
világ kezdete óta óta a jó, és a rossz között. Ő tarja fent 
az egyensúly a törvény és a káosz között.  Követői  úgy 
vélik,  hogy  minden  rendben  van  a  világon,  egyik  fél  
sem dominál. Papjai sokszínű köntöst viselnek, szent 
szimbólumuk egy kétfejű nyíl, vagy egy hatágú csillag, 
ami az egyensúlyt ivatott szimbolizálni. 
 

 
 

A Gonosz Istenek 
 

Slangg 
Istene a Rosszindulatnak 
 
Egyedi Erő: Slangg papjaitól az egész Titánon 

félnek, főképpen azok rettegnek, akik 
egyszer már találkoztak velük. A pap 
képes a látótávolságában egy 
személyt iszonyatos dühre 
gerjeszteni, valaki más ellen, vagy 
valami ellen. Ez a harag annyi körig 
tart amennyi a pap Papi Ereje.  Ez idő 
alatt az áldozat mindent megtesz, 
hogy a gyűlölete tárgyát 
megsemmisítse. SZERENCSE 
dobással nem képes a hatás ellen 
védekezni. A Kalandmesternek kell 
döntenie a végleges hatással 
kapcsolatban. 

 
Általános Erő: - Átok 

- Ütés, csak jókkal szemben 
- Dühítés 

 
Slangg bátyja Tanak, nem egy népszerű Istenség, akit 
csak szűk körben imádnak. Első sorban Khare-ban 
Kakhabad-ban, és a sötét elfek városaiban lehet 
felszentelt templomokat találni a fájdalom, és rettegés 
Istenének. Papjai narancssárga ruhát viselnek, a fejüket 
borotválják, mindig hordanak maguknál fegyvert, 
lehetőleg  többet  is.  Főképpen  olyat,  ami  nagy  
szenvedést, és kínt okoz. Szent szimbóluma egy villás 
kígyónyelv. 
 

 
 
Halál 
Istene, a megtestesült halálnak 
 
Egyedi Erő: A Halál papja, mikor ezt az Isteni Erőt 

használja, akkor a célpontnak 10m 
belül kell lennie. Az áldozat jelenlegi 
ÉLETERŐ pontja kevesebb, mint a 
pap Papi Ereje, akkor azonnal meghal. 
A áldozat, hogy elkerülje a hatást, 
kétszer egymás után sikeres 
SZERENCSE próbát kell dobnia. Ezért 
félnek széles körben a halál papjaitól. 
Ha a fenti szabály nem érvényesül, 
akkor az áldozat -4 ÉLETERŐ pont 
veszít. 

 
Általános Erő: - Átok 

- Ütés bárkivel szemben 
- Balszerencse 

 
A  Halál  volt  felelős  a  Titánon  bekövetkező 
változásokért. Az idő kezdetéért, a régi rend 
megváltozásáért. A Halál az egyik legerősebb, és 
leggonoszabb Isten a világban. Civilizált vidéken 
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nincsen követője. Akik mégis mellé állnak, ők fekete 
talárt viselnek, szent szimbólumuk egy koponya. 
Minden Halál papra kíméletlenül vadásznak, a 
fejlettebb országokban. 
 
 

 
 
 

Kórság 
Istene a betegségeknek 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek megbetegíteni egy 

megérintett személyt. Szervezetét 
azonnal legyengíti a betegség. Minden 
nap beleértve a fertőzés napját, 
dobnia kell a táblázatból. A 
megváltozott tulajdonság állandó, 
amíg a betegség tart.  Az áldozat nem 
képes SZERENCSE próbával 
védekezni a hatás ellen. Egyszerű 
gyógyítás képzetséggel nem lehet a 
betegséget meggyógyítani. Kizárólag 
a Betegség Gyógyítás Isteni Erővel 
lehet eltávolítani. Ha nem segítenek 
az áldozaton, akkor bizonyosan meg 
fog halni. 

 
Általános Erő: - Átok 

- Ütés jókkal szemben 
- Gyengeség 

 
Betegség Táblázat 
1D6 Tulajdonság 
1 ÜGYESSÉG 
2-4 ÉLETERŐ 
5 MÁGIA (vagy SZERENCSE) 
6 SZERENCSE 

 
A Kórságot mint minden betegségek Istenét délen 
követik csak páran, főképpen Khul területén, de az 
égész Titánon megtalálható a vallás. Papjai genny sárga 
ruhát viselnek, a szent szimbólumuk egy bogár. 
 
 

 
 
 

Pusztulás 
Istene a rothadásnak 
 
Egyedi Erő: Papjai képesek naponta egyszer egy 

fa, vagy fém tárgyat szétbomlasztani. 
A fa  azonnal korhadni kezd, a fémet 
pedig teljesen elemészti a rozsda. A 
tárgynak  10  m  belül  kell  lennie,  és  
nem lehet mágikus.  

 
Általános Erő: - Átok 

- Balszerencse 
- Gyógyítás 

 

Testvére a Korságnak, a Pusztulás az Istene mindennek, 
ami rohad, és bomlik. Főképpen koldusok, és pestisesek 
imádják. Igen kevés papja van. Szent szimbóluma egy 
csontváz kéz, a papok csont fehér ruhát viselnek. 
 
 

 
 
 

Arhallogen 
Istene a Pókoknak 
 
Egyedi Erő: Mint az Állatok Urai résznél le van 

írva! 
 
Általános Erő: - Alakváltoztatás 

- Gyengítés 
- Átok 

 
A  Pókok  Ura  a  Halál  követője,  és  ellenfele  Hmurresh.  
Követői csak egy páran vannak. Papjai fekete ruhát 
viselnek, szent szimbólumuk egy pók. Hívei mindig 
mérgezett fegyvert használnak. 
 
 

 
 
 
Hmurresh 
Istene a Legyeknek 
 
Egyedi Erő: Mint az Állatok Urai résznél le van 

írva! 
 
Általános Erő: - Alakváltoztatás 

- Balszerencse 
- Gyengítés 

 
Az egyik gonosz fenevad urak egyike Hmurresh, igen 
gyakran társítják a Kórsággal, és a Pusztulással. Saját 
papjai igen kevesen vannak. Papjai feketében járnak, a 
szent szimbóluma egy légy. 
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Tanit 
Istennője az irigységnek és féltékenységnek 
 
Egyedi Erő: Naponta egyszer a papok képesek egy 

személyt megbabonázni, akinek 10m 
távolságon belül kell lennie. Az 
áldozat ellenálhatatlan vágyat érez 
arra, hogy valaki más birtokában lévő 
tárgyat megszerezzen magának. A 
hatás annyi körig tart, amennyi a pap 
Papi Ereje. Az áldozat minden tőle 
telhetőt megtesz, képes megtámadni 
is,  ha  másképpen  nem  tudja  
megszerezni, a kívánt tárgyat.  

 
Általános Erő: - Átok 

- Dühítés 
- Balszerencse 

 
Testvére Slanggnak, Őt is elsősorban Khareban imádják. 
Közvetlenül Asrel munkásságával áll szemben, aki a 
szerelem, Istene. Tanitnak, csak papnői vannak, kik 
aláásnak minden barátságot, és szeretetet. A papnők 
fekete talárt viselnek, arcuk előtt fátylat hordanak, a 
szent szimbólumuk egy görbe tőr. 
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6. FEJEZET A TITÁN VILÁGA 
 

 
Kaland Játék Kockázat világa a Titán, egészen 
Khul forró sivatagjaitól, Allansia északi 
fagyos hegységeiig. Szerte a világon találhatsz 

nyüzsgő utcákat, csapdákkal teli labirintusokat, ahol 
kegyetlen szörnyek, vagy gyilkos állatok élnek. 
Természetesen vannak olyan városok falvak is, ahol a 
mezőgazdaság, a kereskedelem a vallás a mérvadó, 
ahol rendes hétköznapi emberek élnek. 
 
A Titán, tele van kalanddal, csak a felfedezésre vár, és 
ehhez szükség van Hősökre! 
 

A TITÁN TÖRTÉNELME 
 
Az Istenek Kora 
 
Sokféle történet kering a 
világ teremtéséről a 
Titánon,  ez  attól  függ,  
hogy kivel beszél az 
ember, milyen fajhoz, és 
kultúrához tartozik. 
Általánosan elfogadott 
tény  viszont,  hogy  a  
teremtéskor az Istenek, és 
az őket szolgáló félisten 
mind a világon éltek. Csak 
úgy voltak, semmi dolguk 
nem  volt,  figyelték  a  
teremtményiekt. A világ 
akkor változott meg 
igazán, mikor a Halál a 
segítségével az Idő 
elszabadult a Titánon. 
Ekkor mindennek, a 
növényeknek, az 
állatoknak, és minden 
értelmes lénynek az élete 
végessé vált, kivéve az 
Istenekét. A teremtés 
utáni nagy csatában, ahol 
egyik oldalt a Gonosz állt 
mindenféle csúf 
teremtményeivel, a másik 
oldalon  a  Jók  Istenek,  és  
az ő teremtményeik. A jó 
Istenek nyerték a csatát, és 
a Gonoszokat száműzték a 
külső űrbe,  a  világot  a  
Titánt elhagyták, és 
rábízták az ott élőkre, 
hogy boldoguljanak, ahogy tudnak. 
 
Ebben a korban az Istenek közvetlenül nem avatkoztak 
be az élet folyásába a Titánon. Viszont néha 
előfordulnak kivételek. Főképpen a Gonosz Istenek, és 
Logaan a Cselszövő az aki szereti közvetlenül 
manipulálni a halandókat! 

A Hősök Kora 
 
Ez a korszak közel ezer évet ölel fel. Egyetlen hatalmas 
kontinensből állta a világ minek neve Irritaria. Ezt a 
korszakot Aranykornak is nevezik. Ez időtájt alakultak 
ki az első civilizációk, kultúrák. Ekkor élte virágkorát 
Atlantisz. A Mágia és a Vallás egyre nagyobb teret 
hódít, a törpék egyre mélyebb tárnákat nyitnak, 
megjelennek az első Hősök. A Démonherceg Myurr 
emberi formában Atlantisz uralkodójává válik, rengeteg 
gonosz  tettet  hajt  végre.  Ezt  az  Istenek  nem  nézik  jó  
szemmel, ezért egész Atlantiszt a tenger fenekére 
süllyesztik, majd a nagy kontinenst három részre 
szakítják. 
 
A Varázsló Kora 

 
A Titán élő fajoknak ismét 
egy hosszú időszakon 
kellet átesniük, míg ismét 
a katasztrófa után 
felépítették az új 
civilizációjukat. Országok, 
birodalmak, törzsek jöttek 
létre, az elveszett tudást 
ismét elkezdték felfedezni. 
Közel 2000 évvel a 
katasztrófa után egy 
csoport tudós rálelt egy 
elfeledett templomra, ahol 
ősi varázslók kísérteteire 
találtak. A szellemek 
beleegyeztek abba, hogy 
megtanítják a tudósoknak 
az elfeledett ősi mágiát. 
Ezzel az erővel 
visszaállíthatják az 
emberek régi királyságait. 
 
Alig néhány év elteltével 
varázslóiskolák tömegei 
jelentek meg az egész 
világon. Nem sokkal 
később pár kalandozó 
szabadjára enged egy 
ismeretlen Káosz ivadékot 
egy sírból Khul területén. 
Ez volt az a pont, ami 
elindította a varázslók 
háborúját világszerte. Az 
orkok, a trollok, a 
goblinok, és a Káosz 
lényei egyre nagyobb 

seregbe kezdtek tömörülni. 
 
Az utolsó ütközet Carsepolis városánál történt, ahol az 
emberek seregei egyesülve az elfekkel, és törpékkel 
végső csapást mértek a Káosz fő erőire. A háború miatt 
rengeteg várost pusztult el, és sok életet ért véget. 
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A jelen történelme 
 
A Káosz seregeinek pusztulása után a birodalmak 
megegyeztek abban, hogy ez mostantól egy új kor 
kezdete, és bevezették az új időszámítást. A jelen kor 
284. Allansia továbbra is a nagy kihasználatlan 
területeiről híres. Khult kizárólag a kontinens szélein 
lakják. Az Óvilágban pedig folyamtasak a belviszályok, 
és a kicsinyes háborúk. Ez az idő minden bátor szívű 
kalandozónak tartogat lehetőségeket… 
 

A TITÁN VILÁGA 
 
Egy külön könyv a „Titán” foglalkozik teljes egészében 
a világ leírásával. A következő pár oldalon egy rövid 
áttekintést  adunk  a  fő kontinensekről,  a  földekről,  a  
népekről. A Kalandmester, ha komolyan szeretné a 
világot megismerni, és a hézagokat kitölteni, akkor 
szerezzen be egy példányt. 
 
Kontinensek 
 
Allansia 
 
Allansia kontinensén található a rablóktól, tolvajoktól 
hemzsegő Feketehomok Kikötő, Fang városa, ami a 
Bajnokok Próbájáról híres. A hírhedt Tűzhegy, Yore 
Erdei Varázsló iskola. A hatalmas kiterjedésű Nagy 
Síkság, és a Jégujj Hegység. Vannak a felszínén 
hegységek, sivatagok, erdők, síkságok, mocsarak, 
dombok, és szigetek. Allansia nem semmi egy vidék, 
mindenki csak úgy emlegeti, a Veszélyek Földje! 
 
Sok város és falu található szétszórva a kontinensen, 
amelyek közül néhány jelölve is van a térképen, de 
rengeteg  olyan  kis  település  van,  amit  túl  kicsi  ahhoz  
jelöljék. Bizonyos települések Királyságok, vagy 
Uradalamk laza fennhatósága alá tartoznak. Bizonyos 
apró falvak, és elszigetelt tanyák előfordulhat, hogy 
nem tartoznak senkinek sem hűséggel. 
 
Allansia annak ellenére, hogy civilizált vidék, és a fent 
említettek szerint rengeteg falu, város található rajta. A 
vándor akár napokat is utazhat anélkül, hogy 
találkozna valakivel, ellenben bizonyosan össze fog 
futni valamilyen szörnyel… 
 
 
 

 
 
 

Óvilág 
 
Távol Nyugaton Allansiától, a Viharok óceánján, és a 
Kígyók óceánján túl található az Óvilág. A 
legkülönfélébb emberek, és birodalmak, találhatóak itt, 
beleértve  Analandot,  és  a  híres  falát.  Femphrey,  és  a  
hírhedt királyát Chalanna, nem beszélve Kakhabad-ról 
ahol Khare a csapdák kikötővárosa található. Itt 
található a gonosz mágus Xamen, aki fellegvárában 
szövögeti terveit. A kontinensen nagy birodalmak 
vannak, minden bozótban szörnyek lesnek az arra 
járókra. Egyik Királyságnak sincsen elegendő hadi ereje, 
hogy uralkodni tudjon a többiek felett. 
 
Allansiával szemben az Óvilágban sokkal rendezettebb 
a politikai és a kulturális élet. Ez alól Kakhabad kivétel 
csak, a többi királyság mondhatni kellemes hely, ahol jó 
élni. Vannak persze még mindig nagy kiterjedésű, 
érintetlen helyek, ahova nem férkőzött eddig be 
semmiféle civilizáció. 
 

 
 
Khul 
 
Khul kontinens középpontjában a Káosz Pusztái 
találhatóak. Helyszíne volt a Káosz seregei elleni nagy 
csatának, és az óta a földrész belseje lakhatatlanná vált. 
Csak  hamu  és  por  van  a  felszínén,  és  gyakran  felüti  a  
fejét a vad mágia is. Az emberek, és szörnyek általában 
a  part  mentén  élnek,  itt  találhatóak  a  városok,  és  a  
kikötők. Khul több kisebb királyságra oszlik. Ezt a 
kontinenst kevésbé ismerik Allansiában, és Óvilágban, 
többek közt azért, mert igen veszélyes az átkelés az 
óceánokon. 
 
Khul a Sötét kontinens. A párjainál termékeny területek, 
és lakott vidékek találhatóak. Ősi városokban, nagy 
könyvtárakat, és kővel kirakott utakat lehet találni. A 
legtöbb utazó a part mentén járja a földrészt, nem 
merészkednek a kontinens belsejébe. A hajók is 
ugyanígy közlekednek, a partvonalát követik a 
tengeren. Rengeteg különálló városállam található itt, és 
nem ritkák a kisebb királyságok sem, amik több 
települést ölelnek fel. 
 
Utazni a három kontinens között, hosszú, is igen 
fáradságos, meglehetősen kevés hajót lehet találni, 
amelyik egyáltalán képes ekkora távot megtenni. Igen 
bátor hajóskapitányok a távolság, és a viharok miatt 
életükben csak egyszer vállalkoznak egy ilyen útra 
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Fajok a Titánon 
 
Emberek 
 
Az ember a domináns faj az egész Titánon. A legtöbb 
nemzet és királyság uralkodója ember. Mindkét oldalt 
szolgálják, a jót, és a gonoszat egyaránt. Ritkán váltanak 
jellemet. Mindenhol megtalálhatóak a világban. 
 
Az ember ügyes mindenhez jól ért, mindent képes 
megtanulni, legyen az földművelés, hadviselés, vagy 
akár a mágia. De ezt a tudását befolyásolja rövidke 
életük. A gyors 
alkalmazkodó képessége, 
és a viszonylag gyors 
gyermekáldás, lehetővé 
tette, hogy erőfölényben 
legyenek  a  Titánon  a  többi  
fajhoz képest, ami magával 
vonzza, hogy rengeteg 
legenda és monda kering 
az embereke Hőseiről. 
 
Törpék 
 
A  Törpék  nem  olyan  
elterjedtek a világban, mint 
az ember. Gyakran össze 
lehet velük futni erdőkben, 
bányákban, vagy akár egy 
városban is ahol becsületes 
polgárként dolgozik. Nem 
mindegyik Törpe jó sokan 
gonoszak, akik 
labirintusokban élnek. Őket 
inkább az arany motiválja, 
nem, pedig az erkölcs. 
 
Zömökek, erősek a törpék, 
általában az utolsó 
mentsvára a jóknak a 
gonosz elleni küzdelemben 
a törpe hadsereg. Nem túl 
gyorsak, de igen 
hatékonyak tudnak lenni. 
 
Elfek 
 
Az elfek a harmadik 
legfontosabb faj, aki a jót szolgálja, és egyben a 
legritkábbak. Főleg sűrű erdőkben, falvakban élnek, és 
ezt nagyon ritkán hagyják el. Ha igen, akkor mint 
utazóval lehet találkozni, vagy valamelyik városban, 
mint lakos.  
 
A halál súlya őket kevésbé érinti, mint a többi élőlényt, 
az elfek élete igen hosszú. Másokra úgy tekintenek, 
mint gyerekekre, akik folyamatosan táncolnak, 
énekelnek, lakomákat tartanak, és ünnepelnek. Az 
elfekről a törpék úgy gondolják, hogy igen gőgösek, és 
zárkózottak, amit a hosszú életüknek, és ősi múltjuknak 
vezetnek vissza. 
 

Más Fajok 
 
Vannak más kisebb lélekszámú fajok, akik a jót 
szolgálják, de egyikük sem erős, hogy befolyásolják a 
világ dolgait. Az egyik ilyen faj az Erdei Manó, a másik 
a  Pindúrok  közössége,  igen  ritkán  lehet  velük  
találkozni. 
 
A másik fő lakói a Titánnak a Goblinok, Orkok, 
Óriások, Gyíkemberek, és Kígyóemberek. A gonosz 
szolgái. Előfordulhatnak, civilizált területen, bár ez igen 
ritka, a gyakoribb a primitív törzsekbe tömörülés, és az 

elszigetelődés Bizonyos 
fajok viszont nem igazán 
kedvelik a civilizált 
környezetet, inkább a rossz 
hírű környezetet részesítik 
előnybe.  Az  egyik  ilyen  a  
híres Feketehomok Kikötő 
Trollok, és Orkok élnek itt, 
sőt az uralkodó 
szolgálatába is állnak jó 
páran. 
 
Egyéb Intelligens Fajok 
 
A  fő fajok  mellett  
számtalan más intelligens 
lény él a Titánon. 
 
A hegyekben, és az égen 
lehet találkozni Madár 
emberekkel, és Lélek 
lopókkal. A sivatagban 
Caarth-tal, a vizekben és 

mocsarakban 
Halemberekkel, 

Kokomokoal, Mocsári 
Ugróval, Mermen, és 
Mudclawal  .  A  sötét  
barlangokban a felszín alatt 
Doragarral, Patkány 
Emberrel, Skorn, 
Trogloditával, és Xoroarral. 
A vadonban, vagy 
városokban Kentaurral, 

Óriásokkal, 
Hamakia,Mantis Men, 
Vörös szemüekkel, 

Rinóemberrel. Még a havas fensíkokon is van értelmes 
élet, többek közt a Toa-suo. 
 
Állatok, növények, és minden más 
 
Amellett,  hogy számos értelmes lény él  a Titánon, szót 
kell  ejteni  az  állatokról,  és  a  növényekről  is,  amik  nem 
csak szépek lehetnek, hanem egyenesen varázslatosak. 
Számos futónövény él szobrokon, élőholtak, démonok, 
ragadozók, prémes kisállatok, madarak, halak és 
dinoszauruszok, ők mind-mind megtalálhatóak a Titán 
világában. Némelyik barátságos, de sokkal inkább 
fenyegetve érzik magukat, és ezért érdemes óvatosnak 
lenni velük.  
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ALLANSIA, A VESZÉLYEK 
FÖLDJE 
 
 
Allansia észak nyugati területe, az a tájegység, ahol sok 
híres (és hírhedt) hely található. Hatalmas vadonok, 
fenséges hegyek, szirtekkel szabdalt tengerpartok, 
városok, amik egymással versengenek, 
varázslótornyok, ősi templomok, rejtélyek, és veszélyek. 
Vannak olyan kiemelt helyek, amik részletesen le 
vannak írva alább. Bizonyos helyek ideálisak egy 
kaland kezdetéhez, míg mások egy jó történet végét 
jelenthetik. 
 
 
 

 
 
 
 
Fang 
 
Ez a város a fővárosa Chiang Mai tartománynak, és ad 
helyszínt a híres „Bajnokok Próbája”, minden évben 
megrendezett versenynek. A Kok folyó déli partján 
található a Jégujj Hegység lábánál. Fang a törzshelye 
rengeteg kalandozónak, és kereskedőnek. Számos piac, 
és fogadó található Fang városában. Egy igen nagy 
kereskedelmi központ. Rengeteg áru cserél itt gazdát és 
nap mint nap, viszik mindenfelé a kontinensen. 
 
 
Kőhídfalva 
 
Ez a törpék által lakott város a Fekete Erdő északi végén 
található, uralkodója Gillibran. Rendelkezik egy 
mágikus kalapáccsal, aminek erejével képes a környező 
törzseket  összefogni,  és  visszaverni  az  ősi  ellenség,  a  
Dombi Trollok támadását. 
Kőhídfalva egyike a szokatlan törpe települések közül, 
mert majdnem teljesen a föld felett épült. Ugyanakkor a 
törpék viselkedése mit sem változott. A városban 
mindig szívesen látják az utazókat, érkezzen a Fekete 
Erdő felül, vagy a Holdkő Dombokról. 
 
Salamonis 
 
Ez egy igen régi város, erős fallal körülzárva. Még 
Salamon király alapította, és az óta ez az uralkodó 
család kormányozza. Nevük egészen a Pagon Síkságig 
elér. Híres a város a régi könyvtáráról. 

Salamonis nagyon elszigetelt csak a városon belüli 
dolgokkal foglalkozik, és a szűk környezetében lévő 
megmunkált földekkel. 
 
Annak ellenére, hogy elszigetelt város szívesen látja az 
utazókat. Ha egy kalandozó képes átjutni az éber 
őrökön, és a város kapuján, akkor meleg fogadtatásban 
részesül, főképpen akkor, ha zsákja tömve van 
mindenféle eladásra váró holmival. 
 
 

 
 
 
Feketehomok Kikötő 
 
Ez a nagyváros egy régi híres város romjaira épült, ami 
szintén kikötőváros volt. A Macskahal folyó 
torkolatában áll, és ad otthont a legrosszabb 
söpredéknek Allansiában. Rablóknak, kalózoknak, 
tolvajoknak. A város egy rakás omladozó faépületből 
áll. Feketehomok Kikötő egy veszélyes hely, több okból 
is érdemes elkerülni. 
 
Azúr Nagyúr uralkodik a város felett. Irányítása alatt 
igen sajátságos törvényeket, és rendelkezések vezetett 
be.  Ismert,  hogy  a  városi  őrség  tagjai  legfőképpen  
Ogrék, és Trollok, akik élvezik a lakosok terrorizálását, 
amit „védelemként” értelmeznek. 
 
Tűz Sziget 
 
Eredetileg egy börtön kolóniát hoztak létre a szigeten, 
ahol a rabokat gyíkemberek őrizték. Az őrök átvették a 
hatalmat a sziget felett, mikor huzamosabb ideig nem 
kaptak zsoldot, és kikiáltották uralkodójuknak a 
Gyíkkirályt. Rengeteg vadon élő állat, és gonosz törzs 
lakik a szigeten. A Koponya part felöl, lehet 
megközelíteni a legkönnyebben. Épeszű kereskedő, de 
még a kalózok is nagyívben elkerülik a szigetet. 
 
A fogolytábor maga csak egy kis része a szigetnek, ezen 
kívül mocsarak, hegyek, dombok, és dzsungelek 
találhatóak rajta. 
 
Holdkő dombok 
 
Ez a hatalmas dombság a Fekete Erdőtől keletre 
található. Vad terület, ami rengeteg barbár törzsnek, 
ocsmány teremtménynek, és furcsa kis faluknak ad 
otthont. Kereskedelmi útvonalak vezetnek át rajta 
Kőhídfalvára, Salamonisra, a keleti vidékre, és az északi 
fagyos hegységhez. 
 
Ezek között a kopár, és sziklás dombok között igen 
kevés  a  növényzet,  és  ez  miatt  igen  kevés  állat  is.  
Számos út viszont elkerüli a dombságot, más földeken 
vezet. 
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Nagy Síkság 
 
Ez a hatalmas nyílt síkság húzódik Salamonistól és a 
Holdkő Domboktól nyugatra, egészen a Gyöngy 
Tengerig. Az egész terület mentes a civilizációtól. Kis 
törzsek, lovas nomádok, és mindenféle bandák élnek itt, 
főképpen orkok, és goblinok lakhelye, de rajtuk kívül 
más intelligens lények is megtalálhatóak a síkságon. 
 
A sík vidék miatt kevesen választják lakhelyüknek, 
főképpen oroszlánok, és vad lovak, nagy területen 
megtalálhatóak a Szorítógaz nevű növény is. A 
síkságon messzire ellátni, és ha nem lát senkit az ember, 
az még nem jelenti azt, hogy nincs is ott senki. 
 
 
Tűzhegy 
 
Ez egy magas hegycsúcs a Pagan Síkság északi végében 
található, nevét a hegy tetején lévő vörös növényről 
kapta, ami élénkpiros színű. A helyi szóbeszéd szerint a 
hegy gyomrában egy labirintus található, ami felett egy 
gonosz varázsló uralkodik… 
 
A hegy környékén több kisebb település is található, 
annak ellenére, hogy a hegyben élő gonosz lények 
rendszeresen portyáznak a vidéken. A labirintusnak az 
idők folyamán több uralkodója is volt, de eddig 
mindegyik áldozatául esett egy, vagy több bátor 
kalandozónak. A gonosz miután elesett, mindig akadt 
követője, aki nem hagyta, hogy a hegyben lévő 
labirintus gazdátlanul álljon.  
 
 
Sziklás Hegység 
 
Ez a kis hegység a Salamonis déli tartománya, tele 
gonosz élőlényekkel, goblin törzsekkel. Ez a vidék 
szolgált otthonául a híres harcos-varázslónak Retteget 
Balthusznak. A hegyekben utazni nagyon veszélyes. Az 
egyetlen lelőhelye a mágikus zöld fémnek, ami 
komponensként szolgál az Óvilág varázslóinak.  
 
A hegyekben közlekedni igen nehéz, kopár szirtek, 
völgyek, mocsarak állják az útját a kalandozónak. Van 
némi  élet  a  magaslatokon,  de  az  vagy  rejtve  van,  vagy  
halálos veszélyt jelent. 
 
 
Fekete Erdő 
 
A Macskahal folyó szeli kettő ezt az áthatolhatatlan 
sűrű erdőt, ahol rengetek ocsmány lény él. Szintén híres 
az erdő az alatta található sötét elf városról. Főképpen 
éjszaka merészkednek elő ezek a szörnyek a 
búvóhelyükről, akkor még inkább veszélyes az erdő, 
mint nappal. 
 
Vannak viszont utak az erdőben, amit olyan utazok, 
használhatnak, akiknek nincsen más választásuk. Nem 
minden utazó került elő, az erdőből, de aki átvágott 
rajta, és sikeresen megérkezett úti céljához, az 

beszámolt róla, hogy a sok gonosz teremtmény ellenére, 
vannak jóakaratú élőlények is a Fekete Erdőben. 
 

SZIGETEK, ÉS ÓCEÁNOK 
 
A part menti vizekben, és a kontinenseket körülvevő 
hatalmas nagy óceánokban is bővelkedik az élet, halak, 
bálnák,  cápák,  és  más  állatok  képében.  Értelmes  
civilizációk, és rengeteg olyan lény is megtalálható, a 
vizekben, amik nagyon veszélyesek. 
 
A tengerek adnak otthont néhány igazán félelmetes 
lénynek, minta az Óriás Rák. 5 méter szélesek, és 
felbukkanhatnak tavakban, és folyókban is mivelhogy 
ragadozó életmódot folytatnak. 
 
A vizekben élnek Tengeri Trollok, Vízi Óriások, Vizi 
Elfek, és Sellők, lent a tenger mélyén. Az utóbbi két faj  
igen intelligens, és fejlett civilizációt hoztak létre a 
tengerek fenekén. Egy saját különálló társadalmat 
építettek fel, saját fegyverekkel, hétköznapi használati 
tárgyakkal, amikkel gyakran kereskednek a felszíni 
népekkel. Nem feltétlenül jelenti a kapcsolatuk azt, 
hogy barátságosak is lennének minden élőlénnyel, 
főképpen a matrózokkal, és a hajótöröttekkel nem. 
Bennük is megvannak ugyanazok a hibák, mint a 
szárazföldi rokonaikban, így nem mindig éppen 
barátságos egy-egy találkozás alkalmával. 
 
Az óceánok saját maguk sokkal veszélyesebbek, mint 
bármilyen óriás vízi teremtmény. Hatalmas viharok, és 
hullámok, gyorsan képesek még a legjobban megépített 
hajót is egy pillanat alatt eltörni, mint egy gyufaszálat. 
Nem beszélve a bárhol felbukkanó veszélyes 
örvényekről, amik ellen egy hajóskapitány tapasztalata 
mit se számít. Zátonyok a sekély vizekben, 
tengerparton jelentnek veszélyt a tapasztalatlan hajósra, 
ha túl közel merészkedik a szárazföldhöz. 
 
Még ha a hajó elkerüli a viharokat, és a tengeri 
szörnyeket, még egy nagy veszéllyel kell számolnia, az 
pedig a kalózok. A kalózok mindenhol megtalálhatóak, 
és a legnagyobb veszélyt jelentik békés hajósokra. Egy 
előrelátó hajóskapitány minden útjára szerződtet egy 
Tengeri varázslót, a kikötő lehagyása előtt. 
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Árjegyzés 
 
 
Az egyik fő oka annak, hogy a kalandozó elvállal egy 
küldetést, az a jutalom, és a zsákmány. Persze semmi 
sem indokolja, hogy a pénzt, vagy a kincseket magánál 
tartsa (kivéve, ha egy sárkány a karakter). Itt található 
felszerelési cikkek többsége igen gyakori. 
 
Az árak városokban, és falvakban különböznek, mivel a 
településeket nem egyformán látogatják a kereskedők. 
Azonban, ha fel van tüntetve egy adott tárgy mögött az 
ára, az még nem jelenti azt, hogy meg is lehet vásárolni 
az adott településen. A Kalandmesternek kell 
eldöntenie, hogy mit lehet a településen megvásárolni. 
Egy tanyán bizonyosan könnyel lehet élelmet venni, és 
könnyel el lehet adni luxuscikkeket, fegyvereket. A 
listában szereplő árak csak irányadóak, bármikor meg 
lehet változtatni. 
 
Az árak aranytallérban (at) vagy ezüsttallérban (et) 
vannak meghatározva. Egy aranytallér 10 ezüsttálért ér. 
Minden ország és régió a saját maga által vert érméit 
használja, amit a szomszédos területek elfogadnak, 
kérdezés nélkül. Távoli, ismeretlen érméket 
alacsonyabb árfolyamon válthatnak be a szokottnál. 
 
 
TÁRGY VÁROS 

ÁR 
KISVÁROS 

ÁR 
FALU 

ÁR 

FEGYVER    

Harci Fejsze 35at 50at 75at 

Hosszú íj 15at 12at 25at 

Rövid íj 12at 10at 22at 

Számszeríj 90at 120at 150at 

Tőr 1at 1at 2at 

Lándzsa 6at 8at 12at 

Hosszú Kard 30at 40at 65at 

Rövid Kard 20at 25at 50at 

Harci Kalapács 35at 40at 75at 

Hajnalcsillag 50at 65at 80at 

Pallos 80at 95at 110at 

Harci Bot 5at 3at 1at 

Lándzsa 20at 35at 50at 

Fejsze 15at 25at 40at 

Buzogány 2at 1at 5at 

Alabárd 45at 60at 90at 

Nyílvessző (20) 2at 2at 4at 

 
 
 

   

TÁRGY VÁROS 
ÁR 

KISVÁROS 
ÁR 

FALU 
ÁR 

FEGYVEREK FOLYTATÁSA   

Tegez 20 nyílnak 3at 3at 5at 

Doboz 20 
nyílnak 

6t 9at 15at 

Parittya 3at 3at 2at 

Gerely 5at 6at 10at 

Buzogány 32at 36at 70at 

    

PÁNCÉLOK   

Mellvért 65at 70at 150at 

Láncing 40at 60at 130at 

Bőrpáncél 20at 25at 55at 

Hosszú Láncing 55at 80at 175at 

Nagy Bőrpáncél 25at 30at 65at 

Kis Pajzs 5at 6at 10at 

Nagy Pajzs 12at 15at 25at 

Sisak 20at 25at 40at 

Lemezvért 110at 125at 180at 

    

RUHÁZAT   

Bőr Öv 2at 4at 5at 

Selyem Öv 4at 6at 12at 

Fegyvertartó Öv 4at 6at 9at 

Olcsó Csizma 3at 3at 4at 

Erős Csizma 6at 5at 10at 

Bőr Köpeny 5at 3at 5at 

Gyapjú Köpeny 3at 2at 5at 

Selyem Köpeny 10at 18at 25at 

Fapapucs 3at 2at 1at 

Selyem ruha 14at 23at 35at 

Gyapjú ruha 5at 4at 8at 

Bőr kesztyű 3at 4at 7at 

Selyem kesztyű 7at 10at 14at 

Bőr kalap 3at 3at 5at 

Gyapjú csukja 2at 10at 10at 

Selyem harisnya 5at 6at 9at 

Gyapjú harisnya 2at 1at 2at 
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TÁRGY VÁROS 
ÁR 

KISVÁROS 
ÁR 

FALU 
ÁR 

 
RUHÁZAT FOLYTATÁSA 
 

  

Talár vászon 2at 3at 7at 

Talár Selyem 10att 16at 24at 

Talár Gyapjú 5at 4at 3at 

Selyem Ing 6at 8at 13at 

Szövet Cipő 3at 3at 5at 

Bőrcipő 4at 5at 7at 

Selyemszoknya 9at 15at 22at 

Gyapjú Szoknya 3at 2at 4at 

Kabát 6at 7at 8at 

Bőrnadrág 6at 5at 8at 

Gyapjú Nadrág 4at 3at 6at 

Gyapjú Tunika 2at 3at 5at 

 
 
KÖZLEKEDÉS 
   

Kis Hajó (4fő) 80at 75at 75at 

Nagy Hajó (10fő) 180at 160at 155at 

Zabla 4at 4at 5at 

Kenu 40at 50at 55at 

Fuvardíj 175at 250at 400at 

Szekér 2 kerekes 70at 85at 100at 

Szamár; Öszvér 40at 35at 35at 

Lószerszám 4at 4at 9at 

Ló 40at 40at 50at 

Utazó Ló 80at 60at 50at 

Harci Ló 100at 150at 250at 

Lópatkó 3et 2et 3et 

Ökör 70at 50at 45at 

Nyereg 6at 7at 10at 

Nyeregtáska 4at 4at 5at 

Szánkó 30at 35at 40at 

Szánhúzó Kutya 30at 25at 25at 

Kocsi 100at 100at 120at 

Kocsikerék 10at 9at 10at 

 
 
 
 

TÁRGY VÁROS 
ÁR 

KISVÁROS 
ÁR 

FALU 
ÁR 

 
ÁLLATOK 
 

  

Bika 60at 50at 45at 

Teve 95at 100at 85at 

Macska 3at 4at 5at 

Csirke 2at 1at 1at 

Tehén 55at 50at 45at 

Kutya 6at 8at 10at 

Őrkutya 10at 8at 8at 

Képzett Sólyom 40at 35at 45at 

Kecske 25at 20at 18at 

Disznó 30at 27at 25at 

Birka 30at 25at 20at 

 
 
SZOLGÁLTATÁSOK, ÉS SZÁLLÁSOK 
 

 

Kancsó Sör 4ett 3et 3et 

Étkezés (napi) 3at 2at 1at 

Ügyvéd 20at 35at 50at 

Orvos 10at 12at 20at 

Szoba egy főnek 
(éjszakára) 2at 4at 5at 

Szobarész 
(éjszakára) 1at 15et 2at 

Istálló (24 óra) 1at 8et 2at 

Vendéglői 
étkezés (meleg) 2at 2at 2at 

Vendéglői 
étkezés (hideg) 8et 5et 5et 

Kancsó bor 4et 6et 7et 

 

 
 
ÁLTALÁNOS FELSZERELÉS 
 

 

Hátizsák 1at 15et 2at 

Hordó 2at 1at 2at 

Csengő 5at 5at 8at 

Takaró Nagy 2at 2at 4at 
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TÁRGY VÁROS 
ÁR 

KISVÁROS 
ÁR 

FALU 
ÁR 

 
ÁLTALÁNOS FELSZERELÉS FOLYTATÁSA 
 

Gyertya (12) 1at 1at 4et 

Láda 10at 12at 16at 

Főzőedény 4at 5at 55et 

Étel / Nap (friss) 2at 17et 14et 

Étel / Nap 
(tartós) 4at 35et 3at 

Csáklya 12at 15at 30at 

Köszörűkő 8et 8et 12et 

Gyógynövény 
főzet 

1at 1at 2at 

Szent 
Szimbólum 25at 35at 50at 

Homokóra 20at 25at 25at 

Lámpás 2at 3at 6at 

Zárnyitó készlet 45at 60at 90at 

Tükör 15at 25at 40at 

Hangszer    

Kancsó olaj 5et 7et 1at 

Toll, Tinta, Papír 1at 2at 4at 

Tegez 1at 12et 2at 

Kötél 
méterenként 

6et 7et 15et 

Zsák 2et 3et 5et 

Sátor 3at 4at 6at 

Gyújtódoboz 2at 3at 4at 

Fáklya 1et 1et 7et 

Vizes tömlő 2at 22et 18et 

 
 
BOSZORKÁNYSÁG VARÁZSLÓ KOMPONENSEK 
 
Bambusz 
Furulya 

8at 10at 14at 

Méhviasz(1/4kg) 5at 4at 4at 

Csont Karkötő 8at 12at 12at 

Réz Inga 15at 20at 30at 

Kristály Gömb 75at 90at 125at 

Álarc 25at 30at 45at 

Tüzes víz 20at 25at 35at 

Viharkürt 35at 40at 45at 

 
 

TÁRGY VÁROS 
ÁR 

KISVÁROS 
ÁR 

FALU 
ÁR 

 
BOSZORKÁNYSÁG VARÁZSLÓ KOMPONENSEK 
 
Ragasztó (kis 
üveg) 10at 12at 15at 

Szentelt víz (kis 
üveg) 20at 20at 30at 

Ékszerberakásos 
Medál 

65at 70at 85at 

Arany hátú 
tükör 

50at 65at 80at 

Orrdugó 5at 8at 12at 

Zöld fém gyűrű 25at 32at 38at 

Gyöngy gyűrű 17at 22at 27at 

Kerek papi 
sapka 3at 35et 4at 

Kőpor 25at 30at 40at 

Nap Ékszer 35at 45at 60at 

Zöld Paróka 10at 15at 17at 

Sárga Por 15at 25at 40at 

 
 
MÁGIKUS TÁRGYAK 
 

ÉLETERŐ Itala 30at 35at 40at 

SZERENCSE 
Itala 40at 40at 40at 

MÁGIA Itala 35at 40at 60at 

ÜGYESSÉG Itala 75at 80at 90at 

Szerelmi Bájital 5at 8at 9at 

Hűtés Itala 3at 3at 3at 

Melegítés Itala 3at 3at 3at 

Józanítás Itala 10at 12at 11at 

A Fény Gyűrűje 20at 20at 30at 

Erő Öv 35at 40at 50at 

Tűz Kapszula 3at 3at 4at 

??? Pálca 15at 18at 10at 

Gyógyító Kenőcs 22at 26at 35at 

 
 
 
Ezeket a mágikus tárgyakat meg lehet vásárolni 
varázslóknál, mágusoknál, és boszorkányoknál. Nem 
gyakori tárgyak, és ezért nem biztos, hogy kaphatóak is. 
A részletes leírásukat megtalálod a könyv 10. 
Fejezetében. 
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GYÁRTÁS 
 
Elkerülhetetlen,  hogy  egy  bizonyos  ponton  túl  a  Hős  
saját magának tervezzen, és készítsen tárgyakat. Akkor 
lép fel ez a helyzet, mikor nem tudja megvenni egy 
kereskedőnél sem az áhított tárgyat. Vagy nincsen 
mesterember a közelben, aki elkészítené számára. 
 
Általában a Hősnek rendelkeznie kell a megfelelő 
Szakma Képezettséggel, hogy használható tárgyat 
tudjon készíteni. Szélsőséges 
esetekben a Kalandmester 
engedélyezheti a képzetlen 
Hősnek, hogy próbálkozzon. 
 
A használható tárgy 
elkészítéséhez szükség van 
egy sikeres ÜGYESSÉG 
próbára, amihez hozzá kell 
adni az adott Szakma 
Képzettség értékét. Ez alá 
kell dobni. Hiba esetén a 
felhasznált, nyersanyag 
elveszik. Nem lehet újra 
felhasználni. 
 
Természetesen a 
nyersanyagokon kívül 
fontos még a rendelkezésre 
álló idő, és a környezet. Ez a 
két dolog, nagy hatással van 
még a sikerre. Például, egy 
tutajt könnyedén el lehet 
készíteni egy folyó partján, 
ahol van fa. Viszont egy 
kardot kovácsműhely, és 
egyéb speciális szerszám 
nélkül nem lehet előállítani. 
 
 
Előfordulhat, hogy a Hős 
szeretné a saját maga általa 
készített tárgyakat eladni. 
Ez nem igazán Hősies 
cselekedet, de bizonyos 
Hősöket rávihet, a kényszer 
Ebben az esetben be kell szereznie a megfelelő 
alapanyagokat, és a gyártáshoz szükséges 
szerszámokat. Sikeres szakismeret próba után el tud 
készíteni egy tárgyat, amit a fent felsorolt ár szerint tud 
értékesíteni. Dupla 6-os estén egy különösen szép 
darabot sikerült legyártani, amit egy és félszeres áron 
tud eladni. 
 

KERESKEDELEM 
 
Néhány Hős kihasználhatja a folyamatos vándorlást, 
arra, hogy kis mellékesként saját maga kereskedjen a 
tárgyaival. Természetesen soha nem tud nagyobb 
mennyiséget magánál hordani, csak abban az esetben, 
ha kereskedő mellé szegődik el, mint őr, aki rendelkezik 
szekérrel, mire felrakhatja a portékáit, ha megengedi 
neki. 
 

Nem készítettünk 
semmilyen szabályokat arra 
vonatkozóan, hogy zajlik a 
kereskedelem két fél között, 
mert olyan sok tényező 
befolyásolja a vételt, és az 
eladást. Ehelyett a 
Kalandmester határozza 
meg a vételárakat, az áru 
minősége, mennyisége, és a 
gyakoriságát figyelembe 
véve. 
 
Miután (vagy inkább 
amennyiben) elérték a 
célállomást a karakterek, a 
Kalandmesternek meg kell 
határoznia a termékek 
eladási árát, a kereslet, és a 
kínálat függvényében. 
 
Mindkét fél esélyeit 
javíthatja, ha rendelkeznek 
Alkudozás Képzettséggel. 
 
Mindennel lehet kereskedni, 
akár szörnyeknél talált 
kinccsel, vagy elhagyatott 
tanyákon, vagy 
labirintusokban fellelt 
tárgyakkal. Ez lehet 
falikárpit, vágatlan drágakő, 
szobrok, és sok minden más. 
Minden eladható, ha 
megtalálják a karakterek a 
megfelelő kereskedőt. 

Nagyobb mennyiséget könnyebben el lehet adni. 
 
Kereskedelem tekintetében a nagy városok mágnesként 
vonzzák a mindenféle kereskedőket. Ez azt is jelenti, 
hogy rengeteg pénz forog közkézen. A városok 
kielégíthetetlen étvágyát egyre több és több kereskedő 
próbálja csillapítani, akik bővelkednek a furcsábbnál, 
furcsább portékákban. 
 
Néhány gazdagabb Hős be is fektetheti kemény 
munkával megszerzett értékeit, kereskedő 
karavánoknál, vagy kereskedő hajóknál. Nem csak egy 
jó bevételi forrást biztosítva a Hősnek, hanem 
kalandötleteket is adhat. Egy ilyen karaván gyakran 
célpontja a rablóknak, és a kalózoknak. 
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7. FEJEZET – MESÉLŐI RÉSZ 

 
Kalandmester kulcsfontosságú a Kaland Játék 
Kockázat szerepjátékban. Ő tervezi meg a 
kalandot, segít a Hős elkészítésekor, vezeti a 

harcot, megszemélyesíti az összes többi nem játékos 
karakter. Legyen az ellenség, vagy barát. Irányítja a 
karakterek cselekvéseit, és a kaland végeztével jutalmat 
oszt. Röviden a Kalandmester olyan mint egy Isten. 
Természetesen ez nagy felelősséggel is jár. Egy kaland, 
csak  akkor  lesz  jó,  ha  mindkét  fél  jól  érzi  magát,  a  
Játékosok is, és a Kalandmester is. Ebben a fejezetben az 
a célunk, hogy némi segítséget, és tippeket adjunk az új, 
és a tapasztalt Kalandmestereknek. Mielőtt bele 
vágnánk,  egy  jó  tanács  csak:  Érezd magad jól!.  Te  és  a  
játékosok is jól érezzék magukat! Ez az Elsődleges cél. 
Mint mondtam. Érezd magad jól! 
 
 
 

ÉREZD MAGAD JÓL! 
 
 
 

A Hős elkészítése 
 
A karakter elkészítése a játéknak, a kezdetén történik, és 
csak egy kis részét teszi ki a játéknak. Olyan Hősöket 
érdemes ilyenkor létrehozni, akikkel szívesen játszanak 
a  játékosok,  elégedettek  velük,  még  akkor  is  ha  több  
kalandon  keresztül  érik  csak  el  a  céljaikat.  A  Hős  
minden kalandnak a szerves része. 
 
A Kalandmester szabadon megváltoztathat az induló 
karaktereken bármit, hogy az bizonyosan passzoljon, az 
általa elképzelt történethez. Ha például a kaland egy 
csapat Salamonis Lovag köré épül, akkor a 
Kalandmester teljesen ingyen megadhatja a 
karaktereknek a Lovag Képességet. De az is 
előfordulhat, hogy csak ember karaktereket engedélyez. 
Induláskor csökkentheti a tulajdonságokra szétosztható 
pontok mennyiségét 5-re, vagy a Képzettségek 
mennyiségét korlátozza 4 darab 1-es re. Fontos, hogy a 
változások alkalmazásakor létrehozott új Hősök 
megfeleljenek az aktuális kalandnak. 
 

 

Egy jó Kalandmester lehetővé teszi a játékosai számára, 
hogy olyan Hősöket teremtsenek, amilyet szeretnének. 
Óvatosan rávezetve őket az általa tervezett útra, hogy a 
karakterek megfelelőek legyenek a kidolgozott 
kalandhoz. 
 
Ha egy játékosnak a karaktere valamilyen oknál fogva 
elhalálozik, akkor létre kell hoznia helyette egy másikat. 
A fő probléma, csak az, hogy az új Hős nem olyan 
tapasztalt, mint a többi játékos karaktere. Ezt 
kétfélképpen lehet orvosolni. Az egyik, hogy a játékos 
az 1 Fejezet szabályai szerint megalkotja az új Hőst, és 
majd az idők folyamán a játék közben szerez annyi 
tapasztalatot, hogy szép lassan felzárkózik. A másik 
megoldás, hogy a karakter kidolgozása után kap 
Tapasztalati pontot, de csakis kevesebbet, mint 
amennyit eddig a társai összegyüjtött. Ezzel büntetve, 
és visszatartó erőként használva, hogy a játékosok ne 
engedjék meghalni a karaktereiket. 
 

Harcok 
 
A közvetlen fizikai harc lényeges részét képzi a Kaland 
Játék Kockázat kalandoknak. Elsődleges (de nem 
kizárólagos) módja a problémák megoldásának. A 
játékosoknak természetesen ez lesz a legelső 
gondolatuk, hogy a problémáikat harccal oldják meg. 
Egy Hőssel szemben a Kalandmester vezeti az 
ellenfelét. Neki kell kitalálnia a harci taktikát, ez főleg 
akkor nehéz, ha többen vannak a támadók. 
 

 
 
Gyakran Hasznos alkalmazni kicsi miniatűr figurákat, 
amikkel pontosan be lehet határolni minden ellenfél 
helyét. Számos gyártó készít már mindenféle anygból 
figurákat fémből, műanyagból, vagy papírból, de ha 
ezek nem megengedhetőek, akkor lehet helyettesíteni 
gombokkal, gyöngyökkel, vagy pénzérmékkel. Az 
alaprajzok lehetnek előre gyártott kereskedelmi 
forgalomban kaphatóak, kézzel rajzoltak papírlapra, 
vagy táblára rajzolt. Használatakor könnyebben 
képesek  a  Játékosok,  hogy a  Hősök  hol  tartózkodik,  és  
segíti a Kalandmester munkáját is. Ellentétben bizonyos 
játékokkal a KJK Szerepjáték harcrendszerében nem az 
a fontos, hogy távolságokat milliméter pontossággal 
meghatározzák. Sokkal jobb, ha a Kalandmester olyan 
figurákat választ, amik hasonlítanak a leírásaihoz. Így a 
játékosok könnyebben tudják elképzelni, hogy mi is 
folyik körülöttük. Természetesen bizonyos mesélők 
nem szeretnek figurákat használni. Ebben az esetben 
folyamatosan el kell mondania a Kalandmesternek, mi 
is történik a Hősök környezetében, hogy mindenki 
tudja, hol van pontosan, és mit csinál éppen. 
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A harc leírásain átlépve, a másik fontos, és az egyik 
legnehezebb munkája a Kalandmesternek, a Hősök, és 
az ellenfeleik között lévő egyensúly fenntartása. Ha az 
ellenfél túl erős, az könnyen az egész parti halálához 
vezethet, jobb esetben csak pár Hős halálozik el. Ha 
viszont az ellenség túl gyenge, akkor a játékosok úgy 
érezhetik, hogy engedik őket nyerni. A trükk az, hogy a 
Hősök ellen olyan ellenfeleket kell küldeni, akiknek az 
ÜGYESSÉG értéke nem sokban különbözik, az övéktől. 
Mivel kockadobással lesz meghatározva a 
végeredmény, elég 3-4 ÜGYESSÉG pont módosítás. 
Ugyanakkor fontos és szintén meghatározó tényező a 
támadások száma, az ellenfél páncélzata, sebzése, a 
speciális támadásai, és az ellenfelek száma. Egy egész 
horda gyenge ellenfél igen 
veszélyes tud lenni, viszont 
egy erős, nagy sebzéssel 
rendelkező támadó, már nem 
jelent nagy kihívást egy 
partinak. 
A karakterek képességeinek 
mértékében érdemes minden 
kihívást felállítani, ehhez 
fontos a Kalandmester eddigi 
tapasztalata is. Ha egy ellenfél 
túl keménynek bizonyul a harc 
alatt, és bizonyosan megölné a 
karakterek, ekkor szabadon 
közbeléphet a Kalandmester, 
és mondhatja, hogy foglyul 
ejtik őket, vagy az ellenség 
néhány meggondolatlan 
döntést hoz harc közben! 
 

Varázslók és 
Papok 
 
A mágia használó Hősök 
potenciálisan veszélyesek, és 
igen erősek, képesek olyan 
cselekedeteket végrehajtani, 
amikre más Hősök nem 
képesek. Többek közt 
láthatatlanná válhat, repülhet, 
a víz alatt lélegezhet, és igen 
kiemelkedő sérüléseket tud okozni a harcban. Azonban 
megvannak a maguk korlátai, amit nem lehet minden 
kalandban alkalmazni. Így ha egy csapatban van 
Varázsló, Boszorkány, vagy Pap a Kalandmesternek 
biztosítani kell a megfelelő idejű pihenést, hogy 
feltöltődjenek. Ha ellenfeleik folyamatosan meglepik 
őket, így nem hagyva esélyt a pihenésre, lassan 
elvesztik minden mágikus erejüket, de harcolni még 
tudnak, ha muszáj. Bármilyen varázslat használata a 
Hőst várhatóan ki fogja meríteni. Ez persze lehet 
szándékos a Kalandmester részéről, de nem szabad 
gyakran alkalmazni, mert elveszi a kedvét a varázsló 
Hőst alakító játékosoknak. 
 
Egy probléma, ami általában új Kalandmestereknél 
merül fel, hogy olyan akadályt állít a csapata elé, 

aminek sikere egy varázshasználótól függ. Erre legjobb 
példa,  egy  szakadék,  ami  felett  át  kell  repülnie  a  
varázslónak, hogy a csapóhidat működtető kart 
meghúzza. Az lesz a legnagyobb probléma, ha a 
varázslót, aki ismerte a repülés varázslatot már a 
kaland első felében meghalt. Vagy elhasználta az összes 
Mágia Pontját, mielőtt elérte volna a szakadékot. 
Mindegy melyik történik, mert mindig legyen egy „B” 
terv, ami természetesen veszélyesebb, és sokkal 
nehezebb, mint a mágikus megoldás. 
 

Egyéb Helyzetek 
 

A könyv különböző 
szabályokat használ több 
esetben, de ez nem azt jelenti, 
hogy mindig alkalmazni kell 
őket. Ha egy Hős fára szeretne 
mászni, és a környező vidéken 
nincsen senki, aki meggátolja 
benne, akkor nem szükséges 
ÜGYESSÉG próbát, vagy 
Mászás Képzettség próbát 
végezni. Ha azonban több 
farkas kergeti a Hőst, és azért 
mászik fel a fára, akkor 
bizonyosan dobni kell Mászás 
próbát. Fontos, hogy csak 
abban a helyzetekben használd 
a szabályokat, amikor 
szükségét látod, és ne 
avatkozzon be a játék 
menetébe. Ez alól kivétel a 
HOPPÁ! táblázat, ami mindig 
váratlanul jön, és képes 
felborítani egy bizonyos 
helyzetet teljesen. 
 

Kalandozásai 
helyzetek 
 
Egy jó kaland nem csupán 
abból áll, hogy bizonyos 
területek átutazik a csapat, és 

szörnyeket győz le. Nagy részben csapdákat 
hatástalanítanak (vagy nem), ajtókon hallgatódznak 
zavaró jelek után, ládákat nyitnak. Természetesen a 
kincsek megtalálása ugyanolyan fontos mind a 
játékosoknak, és mind a Hősöknek. Minden ilyen 
helyzetben a Kalandmester feladata, hogy az adott 
helyzethez mérten fenntartsa a hangulatot a kalandban. 
Ha a Hősök elfeledett sír mélyén a sivatagban 
kalandoznak, akkor ott az ajtók hatalmasak, faragott 
kövekből épülnek fel, a szél folyamatosan mindenféle 
sivatagi rovar hangját hozza. A csapdák valamilyen 
hatalmas mozgó kövekből állnak, vagy mozgó pallóból. 
A kincsek amiket találhatnak, ősi rúnákkal díszített 
fegyverek, faragott szobrok, és furcsa érmék. A 
barlangok mélyén a hegyekben bizonyosan nyers fa 
ajtókat lehet majd találni, az ágyak prémmel vannak 
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takarva, ahol az ott élők alszanak. A konyhában 
undorító  ételek  (mi  több  patkányok).  A  rácsok  is  
faágakból, kötéllel vannak összekötve. A hangulat 
nagyban függ a kaland helyszínének, és akadályainak a 
pontos leírásától, amivel a Hősök szembenéznek. 
 
 

Varázstárgyak 
 
A Kaland Játék Kockázat 
szerepjáték általánosan 
kisebb mágikus tárgyakat 
használ, mint a legtöbb 
hasonló játék. Még a 
nagyon tapasztalt Hősök is 
csak egy vagy két erős 
varázstárggyal 
rendelkeznek. A 
legtöbbször a karakterek 
találnak valahol egy 
tárgyat, de az is 
előfordulhat, vásárolnak 
maguknak. Venni 
legtöbbször italt, vagy 
egyszer használatos pálcát, 
vagy gyűrűt szoktak. 
Mágikus fegyvereik 
kizárólag csak egy nagyobb 
erővel bíró ellenfél ellen 
használhatóak csak. A 
Hősök ezek függvényében 
eldönthetik, hogy 
használják-e a 
varázstárgyaikat, vagy 
tartalékolják erejét a végső 
nagy csatára. Nagyobb 
erejű tartós varázstárgyak 
nélkül, a Hősök kénytelen 
lesznek a képzettségeikre, 
és a találékonyságukra 
támaszkodni a kalandok 
alatt. 
 

Reakciók 
 
A nem játékos karakterek reakciója a Hősökkel szemben 
fontos része a játéknak. A kereskedők, a kocsmárosok, a 
nemesek, a városi őrök, a bölcsek, a papok, mind-mind 
valamiképpen reagálni fognak, ha találkoznak a 
karakterekkel. Fontos a Hősök megjelenése, milyen 
ruhát viselnek, és az milyen állapotban van, ez 
főképpen a civilizált területeken számít. Egy csapat jól 
öltözött Hős, akik tiszta, fényes páncélban kér 
bebocsátást, udvariasan, azokat túlnyomó többségben 
be is engedik a városba, faluba. Viszont ha a csapat 
kinézete szakadt véres, és ápolatlan, övök megtűzdelve 
ork skalpokkal, bizonyosan meg fogják tagadni az őrök 
a belépést. Természetesen, ha a város nem a híres 
Feketehomok Kikötő, ahova a fent említett példák 
éppen fordítva érvényesek. 
 

Tapasztalat és Fejlesztés 
 
A játékosok ragaszkodnak bizonyos Hősökhöz, és 
szeretik azokat folymatosan fejleszteni. Ez csak akkor 
lehetséges, ha kalandok közben kapott tapasztalati 
pontokat összegyűjti. Sokan pont ezért szeretik a 
hosszabb több részből álló kalandokat. Nagy a kísértés 
főleg az új Kalandmestereknél, hogy nagylelkűen jóval 

több tapasztalati pontot 
adjon a kelleténél. A másik 
véglet, hogy túl keveset ad, 
ezért bizonyosan 
neheztelni fognak rá a 
játékosok. Ezért fontos 
megtalálni az egyensúlyt. 
A játékosokat kellőképpen 
jutalmazni kell, mikor 
végig visznek egy 
kalandot, de azt is éreztetni 
kell velük, hogy minden 
egyes tapasztalati pontért 
keményen meg is 
dolgoztak. 
 
Az tanácsoljuk, hogy egy 
átlagos kaland ne tartson 
tovább 3-4 óránál. Így a 
kiosztható tapasztalati 
pontok mennyisége 40-50 
lehet sikeresen véghezvitt 
kaland esetén. A sikeres 
kalandon túl lehet még 
jutalmat osztani 10 pont 
értékben.  Ha  a  Hősök  
kudarcot vallottak, akkor is 
kaphatnak pontokat, de 
akkor csak 10-20 ponttal 
kevesebbet. 
 
A Kalandmesternek ezen 
kívül kioszthat 
személyenként is külön 
jutalom  pontokat,  a  jó  
szerepjátékért, ravasz 
tervért, inspiráló 

intézkedésekért, vagy hősies önfeláldozó 
cselekedetekért.  Javasoljuk, hogy ezek a pontok 5 és 10 
között legyenek. 
 

Váratlan helyzetek 
 
Szinte elkerülhetetlen, hogy egy bizonyos ponton a 
játékosok olyan lépést tegyenek, amire a jól felkészült 
kalandmester még álmában sem számít. Egyes 
esetekben ez a döntés teljesen felülírhatja a játék 
menetét, sőt a Kalandmestert, ha nem túl tapasztalt le is 
blokkolhat. Ezeknek a helyzeteknek a kezelése igen 
nehéz  bizonyos  okokból.  A  Kalandmesternek  ekkor  is  
helyt kell állnia, és improvizálnia kell. Elsődlegesen az 
1. szabályt kell mindig szem előtt tartani, és nem úgy 
kell a helyzetet kezelni, mint egy kellemetlen 
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problémát. Ha a játékosok találnak, egy rövidebb utat a 
kaland befejezéséhez, akkor a Kalandmester nem volt 
eléggé felkészült, esetleg kitalál gyorsan új akadályokat, 
vagy egyszerűen azt is mondhatja, hogy „szép volt!” és 
továbblép a következő kalandra. 
 
Más helyzetekben, mikor a játékosok váratlan 
döntéseket hoznak, dönts belátásid szerint, te vagy a 
Kalandmester. Az improvizáció művészete 
kulcsfontosságú egy jó Kalandmester tarsolyában. 
 

Kalandok Tervezése 
 
Ha a Kalandmester saját maga szeretne, kalandot 
készítene, először is készítse el a térképeket. Minél több 
helyszín van lerajzolva, és pontosan elkészítve leírással, 
annál élvezetesebb lesz a kaland minden érintett 
számára. Ideális kalandban a szörnyekkel fenn van 
tartava az egyensúly, a szobák érdekesek, csapdák, 
kincsek, és pontos helyszíni leírások vannak a 
helyszínekről. A bevezető részben megfelelő 
motivációval indulnak el a Hősök kalandozni. Majd 
szépen végigmennek a történet fő pontjain, és végül 
megküzdenek a főellenséggel. A kihívás, a végső csata 
minél  jobb  legyen,  de  nem  szabad,  hogy  a  Hősök  
halálához vezessen. 
 
Kiváló alapul szolgálhat a Kaland Játék Kockázat játék 
könyvek. Ezekben megtalálhatóak a Titán világán 
játszódó kalandok, azok térképei, szörnyei, kincsei, és 
még ezen felül helyszíni leírásokat. Az összehasonlítás 
képen a szerepjátékot a játék könyvekkel szemben 
sokkal több lehetőséget biztosít. Ötleteket lehet gyűjteni 
filmekből, könyvekből, és egyéb más szerepjáték 
kiadványokból, amiket könnyedén át lehet ültetni a 
Titán világába. 
 

Kalandsorozat 
 
A következő pár sorban leírjuk, hogyan tervezz 
kalandokat, és hogyan fűzd őket össze kalandsorozattá. 
Egy kaland akkor lesz egy kalandsorozat részei, ha 
valami képen kapcsolódnak egymáshoz. Lehet például 
egy laza szövetség egy munkaadóval, aki több 
különböző küldetésre béreli fel a Hősöket. A 
kalandsorozatnak  lehet  egy  végső nagy  célja,  mint  a  
Harc és Varázslat sorozat játékkönyveknek, ahol a 
Hősnek vissza kellett szereznie a Királyok Koronáját, a 
gonosz mágustól, aki a Manpangi erődben lakik. 
Általában a játékosok a kaland kezdetekor nem fogják 
ismerni a fő célt, ez csak lassan fog előttük 
kibontakozni, ahogy egyre több kalandot visznek végig. 
A másik lehetőség, hogy a Hősök már induláskor 
megkapják a fő célt, és annak elérése érdekében visznek 
végig kisebb küldetéseket, így érve el a végcélt. A 
Kalandmesternek kell eldöntenie, hogy milyen hosszú 
is lesz a Kalandsorozat, és hány kisebb kalandból fog 
állni, amik alatt egyre csak emelkedik majd a feszültség. 
Az igazán epikus kalandok csak lassan indulnak be, 
kezdetben igazán egyszerű kalandokkal indul, majd a 
végén a világ megmentése lesz a cél! 

Folyamatosan felbukkanó nem játékos karakterek, 
tárgyak, amiket előző kalandokban találtak a 
karakterek, és a későbbiekben kulcsfontosságuk 
lesznek. Információ morzsák, amik előremozdítjuk, és 
lassan feltárják a kalandsorozat igazi mivoltát. Ez mind-
mind egy jó kalandsorozat ismérve. 
 

A Hős halála 
 
Egy Hős halála lehet a legnehezebb helyzet egy 
Kalandmester életében, főleg ha egy olyan Hősről van 
szó, aki több éve tagja egy jó csapatnak. A halál mindig 
valamilyen kockázatos tett következménye, de nem 
szabad  mindig  ezt  szem  előtt  tartani,  mert  úgy  
érezhetik a játékosok, hogy a halandóság valamiféle 
teher lenne. 
 
Ha egy Hős meghal kaland közben, akkor a 
Kalandmesternek és a Játékosnak azonnal ki kell 
dolgoznia  együtt  egy  új  karaktert.  Ideális  esetben  a  
Kalandmesternek ki kell találnia pár háttér információt, 
az új Hősnek, hogy az könnyedén be tudjuk illeszkedni 
a már megkezdett kalandba. Ez után azt kell kitalálnia 
miképpen, vezesse be leghamarabb a kalandba az új 
karaktert, hogy minél előbb részese legyen a kalandnak. 
Ezt gyakran úgy oldják meg gyorsan, hogy valamelyik 
csatánál  besegít  a  csapatnak,  vagy  a  csapat  segít  egy  
másik emberen, akit éppen megtámadtak. Egyéb 
lehetőségként  lehet  még  alkalmazni,  azt,  hogy  az  új  
karakter rab, és ki kell szabadítani, vagy a megbízó 
küldte utánuk, mint segítség. 
Az új Hős bevezetése a kalandba magvalósult, utána 
már csak a csapatba kell beilleszkednie minél előbb, 
hogy úgy érezze, már rég óta együtt vannak. 
 
Egy  utolsó  megjegyzésként  ismételten  áljon  itt  az  1.  
szabály, Érezd jól magad. A Kaland Játék Kockázat 
szerepjáték mit minden más játék a szórakozást 
szolgálja. Végső soron nem igazán számat milyen 
stílusú a játék addig, amíg mindenki jól érzi magát. 
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8. FEJEZET SZÖRNYEK ÉS ELLENFELEK 
 
 

szörnyek szerve részét képzik bármelyik 
Kaland Játék Kockázat kalandnak. Hangulatot 
teremt, kihívásokat állítanak, és 

fenyegetéseket jelentenek a kalandozók számára. A 
Szörnykönyv (Out Of The Pit) egy társkönyv, amiben 
több mint 250 szörny teljes leírása található, a 
legkisebbtől Jib-Jib-en át, a legnagyobb Sárkányokig. A 
Szörnykönyv méreteiben túlmutat ezen a könyvön, 
ezért csak egy kis válogatás közlünk a szörnyekből, és a 
hozzá tartozó szabályokból. 
 
A Kaland Játék Kockázat szörnyei hasonló 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a Hősök, de 
kevésbé részletesen vannak kidolgozva. Az ÉLETERŐ 
pontjaikat ugyanúgy használják, mint a Hős karakterek, 
de nincsen egyiknek sem SZERENCSE tulajdonsága. 
Minden olyan esetben, mikor SZERENCSE próbát kell 
alkalmaznia egy szörnyek. Ez lehet egy csapda 
elkerülése, mágia ellenállás. Ebben az esetben az 
ÜGYESSÉG tulajdonságot kell használni, annyi 
különbséggel, hogy a tulajdonság nem fog csökkeni. A 
szörnyek nem rendelkeznek semmiféle képzetséggel. 
Minden egyes próbát az ÜGYESSÉGÜKKEL oldanak 
meg. 
 

 
 
Bizonyos szörnyek képesek egy körben többször is 
támadni. Ez azt jelenti, hogy több ellenfélre tud támadni 
egy körben. Ha csak egyvalakivel harcol, akkor nem fog 
többször támadni rá, csak akkor lép érvénybe ez a 
szabály, mikor több ellenféllel küzd egy időben. Annyi 
támadót képes megsebesíteni, egy harci körben 
amennyi a támadások száma. 
 
Egyes szörnyek, mint orkok, és goblinok, hasonló 
fegyverekkel fognak küzdeni, mint maguk a Hősök, 
ezen kívül pajzsokat is használhatnak. Ezeknek a 
fegyvereknek a sebzési értéke megtalálható a harc 
fejezetben, ezen kívül erős szörnyek a dobásukhoz 
kapnak még plusz értékeket. Állatok, és egyéb bestiális 
szörnyek a természet adta fegyvereiket használják, mint 
foga karmok, szarvak, vagy farok. Ezen fegyverek 
sebzései a mérettől függenek, úgy vannak jelölve, hogy 
harapás / karmolás és a méret. 
 
Hasonlóképpen, a karakterekhez az intelligens lények is 
viselnek  páncélt.  Ez  lehet  ugyanolyan,  mint  amit  a  
Hősök viselnek, ugyanolyan sebzésfelfogó értékkel, 
lehet egy bőrpáncél, láncing, lemez vért. A páncél 
leírásnál, egyes szörnyeknél, csak az van feltüntetve, 
hogy milyen erősségű páncélt visel. Ez bizonyos 
lényeknél a felépítésükből fakad. Egy könnyű páncél 
alatt, valamilyen bőrvértet lehet érteni, vagy nagyon 

vastag bundát, ami farkasokon, medvéken, vagy 
vaddisznókon  van.  Könnyű páncél  alatt,  egy  vegyes  
vértet lehet használni, mint fém, és bőr kombinációjából 
épülhet fel. Természetes páncélként a Gyíkemberek, és 
a Rinóemberek bőre ilyen vastag. Nehéz páncélzat alatt 
főképpen fémből készült páncélokat értünk, a 
természetben a Sárkányoknak, és a Krokodiloknak van 
ilyen vastag bőre.  
 
Amellett, hogy a megszokott Tulajdonságokon, és 
támadások, fegyverek, és páncélok kívül, bizonyos 
szörnyek rendelkeznek különleges képességekkel. Ezek 
skálája igen széles méreg, mágikus támadás, távolsági 
támadás, láthatatlanság, repülés, félelemkeltés, 
varázslás, vagy akár képes ellenállni minden féle 
normál fegyvernek. A Szörnykönyv leírja pontosan 
ezeket a különleges képességeket minden szörnynél 
külön-külön.  
 
Minden szörnynek van egy sor egyéb tulajdonsága is. 
 
Élőhely: 
Ez a rész ismerteti, hogy hol lehet általában találkozni a 
szörnnyel. 
 
Találkozások száma: 
Ez leírja, hogy hány szörnnyel lehet összetalálkozni 
általában. A Kalandmesternek ez csak útmutató. 
 
Típus: 
Ebben a részben található, hogy a lény hova is sorolható 
be, állat, madár, humanoid, mágikus lény stb… 
 
Reakció: 
Ez  a  rész  ismerteti,  a  lény  első reakcióját  mikor  
találkozik a Hősökkel. Barátságos szörny nyílvánvalóan 
barátsággal fog a Hősök felé közeledni. Semleges 
reakció esetén figyeli a Hősöket, és reagál a tetteikre. 
Barátságtalan szörny nem lesz boldog, mikor 
összetalálkozik a Hősökkel, és mindent megtesz, hogy 
minél előbb megszabaduljon tőlük. Az ellenséges 
szörny egyből nekitámad a karaktereknek. 
 
Intelligencia: 
Ez a rész mutatja be, hogy milyen intelligens a szörny. 
Az alábbiakat tartalmazza elsorolás. Nincs, ők 
álltalában a környezeti ingerekre reagálnak csak. 
Alacsony, intelligenciával általában az állatok, és a 
szörnyek rendelkeznek, kiknek a szemében csillog egy 
kis értelem. Átlagos, és Magas Intelligenciával nagy 
többségben a humanid teremtmények. A magas iq-val 
rendelkező lények maguk döntik, el miképpen 
reagálnak  a  Hősök  tetteire,  és  maguk  oldják  meg  a  
problémákat. 
 
Szörnyek leírásait a következő oldalon találod. 
Használd őket saját kalandodban, vagy töltsd ki velük a 
két kaland közötti hézagot. Arra is használhatod, hogy 
új szörnyek létrehozásához lapanyagaként használd 
őket. 
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Szörnyek Leírásai 
 

Vadkan 
 
Ezek a nagy Vaddisznók igen erősek, és igen 
ingerlékenyek. Vastag bőrük, és gonosz agyaraik 
vannak. Egy vaddisznó félelmetese ellenfél, minden 
vadász, és vándor retteg tőlük a vadonban. Mindenevő, 
szinte bármit elfogyasztanak, amit ehetőnek vélnek. 
Folyamatosan kóborolnak, 
erdőkben, és kisebb 
cserjésben lehet velük 
találkozni. 
 

Caarth 
 
Ez  a  gonosz  faj  egy  
kígyóember, hatalmas 
városokban élnek a 
sivatagban. A Caarth 
intelligens és hihetetlen 
gyűlöletet táplálnak a jók 
ellen. Caarthok saját 
mágiát  fejlesztettek  ki,  a  
kígyódémont imádják 
Sith-et. Civilizációjuk 
sokkal bonyolultabb 
rendszeren alapszik, mint 
az embereké. 
 

Karomvad 
 
A Karomvad egy 2 méter 
magas gyilkoló gép, durva 
humanoid, 4 végtagja van, 
mindegyik végén egy-egy 
hatalmas nagy borotvaéles 
karommal. Ezek az 
élőlények csak az ölésnek 
élnek, szinte mindenkit 
megtámadnak, akivel 
találkoznak. 
 

Krokodil 
 
Ezek a hatalmas vízi 
hüllők hosszúkás szájjal rendelkeznek, ami telis tele 
vannak fogakkal, páncélzata igen erős. Folyóban vagy 
tavakban él, a trópusi vidékeken. A felszín alatt 
meglapulva, mozdulatlanná válik vár az áldozatára. 
 
Speciális: A  krokodil  2  ÜGYESSÉG  pont  büntetést  kap,  
ha szárazföldön kell küzdenie, vízben nem kap 
módosítót. 
 

Föld Elementál 
 
Ezek a mágikus lények, ősi szellemek, amik 
animálódtak tömör sziklába, és földbe, a Titánon nem 
találhatóak, meg mint természetes élőlény. Kizárólag 
mágusok képesek megidézni, a másik síkról. Nagyon 

veszélyesek, mert mindenkit megtámadnak. Ha a 
Hősök találkozhatnak Föld Elementállal, az bizonyosan 
hozzá van kötve a varázslóhoz, aki megidézte, csak az ő 
parancsainak engedelmeskedik.  
 
Speciális: A Föld Elementál, mindig 4 pontnyi sebzést 
okoz, sikeres támadáskor. Mivel főképpen kőből épül 
fel,  ezért  a  támadói  csak  egy  pontnyi  ÉLETERŐ ponts  
sebzést képesek okozni neki, legyen bármilyen 
fegyverük. 

 
Gark 
 
Ezt az élőlényt 
varázslattal hozták létre. 
A Goblinokat 
keresztetzték az 
Óriásokkal, így jött létre a 
Gark. Úgy néznek ki mint 
egy óriás ork. Magasak, 
agresszívek, gyakran 
megtalálhatók kisebb 
testvéreik körében, mint 
őrök, így sokkolva az 
odaérkezőket. 
 
Speciális: A Garknak van 
plusz  1  pontja  minden  
sebzés dobáshoz. 
 
Ghoul 
 
Ocsmány élőholt lények a 
Ghoulok, félig rohadt 
emberek. Szerveik 
kilógnak testükből, 
hemzsegnek rajtuk a 
kukacok, amik a friss 
halott emberi húst 
szeretik. A Ghoul 
mocskos karmait 
használja, támadáskor, 
akit négyszer megsebesít, 
az lebénul 1-6 óráig. 
 

Goblin 
 

Kicsi, ronda, barna bőrű humanoidok. A Goblinok 
szívükben hordozzák a gonoszt. Nagyon sokan, élnek a 
világban törzsekben, kisebb csapatokban, 
barlangokban, erdőkben és labirintusokban. Goblinok 
utálják az összes jó teremtményt, imádnak viszont 
versenyeket rendezni, és gyönyörködni az áldozat 
halálában. 
 

Gyíkember 
 
Mocsárlakó hüllő humanoid lények a gyíkemberek, a 
trópusokon, és a világ déli részén honosak. Magasak, 
gonoszak, agresszívek, és harciasak. A Gyíkember 
társadalom rabszolgatartó, és nagy veszélyt jelentenek 
az arra tévedőkre.  
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Minotaurus 
 
Hatalmas, izmos humanoid lények, fejük egy bikára 
hasonlít. Ezek a bozontos lények  tipikusan 
labirintusban, a föld alatti útvesztőkben élnek. Igen 
edzettek, és nagyon veszélyesek a harcaba. 
 
Speciális: A Minotaurus minden sebzés dobáshoz kap 
+2 pontot, és képesek a harci fejszét egy kézben 
forgatni. 
 
 

Ogre 
 
Magas izmos humanoid teremtmények, az óriások 
egyik káosszal fertőzött változata. Rendkívül rondák, 
elszigetelve élnek a civilizációtól barlangok rejtekeiben, 
vagy a gonoszok seregében találhatók meg, akik a 
Titánt szeretnék leigázni.  
 
Speciális: Minden sebzés dobáshoz hozzá adhat +1 
pontot. 
 
 

Ork 
 
Magasabbak, és nehezebbek, mint a goblinok, 
egyébként teljesen rájuk hasonlítanak. Ugyanolyan 
gonoszok, mint unokatestvéreik. Gyakran 
felbukkannak labirintusokban, elhagyatott területeken, 
és a vadonban. Az orkok nagy csapatban brutálisak, és 
kegyetlen, de kis csapatban gyávák. 
 

 
 

Óriás Patkány 
 
Hasonlóak a közönséges patkányhoz, kivétel a nagy 
méretük. Akár egy méter hosszúra is megnőhetnek. 
Veszélyes rágcsálók, egy erős Hőst is képesek legyűrni. 
Kis  csoportokban  élnek,  képesek  igen  kis  réseken  is  
átpréselni magukat. Mindent kifosztanak, ahova 
bejutna. 
 
 

Rinóember 
 
Egy őrűlt varázsló évszázadokkal ezelőtt teremtette ezt 
a félig orrszarvú, félig emberi lény. Nehéz 
testfelépítésűek, és hihetetlenül erősek, viszont lassúak, 
és nehézkes a felfogásuk. A Rinóembereket főképpen 
őrnek alkalmazzák, mert nem rendelkeznek nagy 
képzelőerővel, így nem is unatkoznak! 
 

Speciális: A Rinóember minden sebzés dobásához 
hozzáadhat +2 pontot. 
 
 

Csontváz 
 
Csupasz csontjai egy embernek, vagy más humanoid 
lénynek. A csontvázakat általában gonosz varázslók 
hozzák létre. Az egyik leggyakoribb élőholt. Mozgásuk 
darabos, értelemmel nem rendelkeznek, mindig az 
utolsó parancsot követik. Használhatnak a fegyverek 
közül bármit. Soha sem fáradnak el, és mindig éberek. 
 
Speciális: A Csontvázakon a hegyes szúró fegyverek 
mindig  csak  egy  pontnyi  sebzést  képesek  okozni,  mert  
csak csontokból állnak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Óriás Pók 
 
Hatalmas pókok akkorák, mint egy felnőtt ember. A 
Titánon sok helyen fenyegetést jelentenek. Ezek a 
lények a hálójukból nagy ragacsos csapdákat állítanak a 
zsákmányuknak. 
 
Speciális: Bárki, aki belegabalyodik a hálójába, két 
egymás utáni sikeres ÜGYESSÉG próbával képes 
kiszabadulni a ragacsos csapdából. Aki belesett, azon a 
pók automatikusan képes sebezni minden fordulóban. 
 
 

Barlangi Troll 
 
Hatalmas, primitív humanoidok a Barlangi Trollok, 
hosszú karja vannak, amik piszkos karmokban 
végződnek. Agyarai igen hegyesek. Agresszívek, és 
ostobák. A Barlangi Trollok egyszerű fegyvereket 
használ, mint bunkósbot, vagy kés. Ezeket saját nem 
maguk készítik, hanem inkább ellopják. 
 
Speciális: Ha egy Barlangi Troll egy nagy fegyverrel 
harcol, akkor a dobott sebzés értékének a dupláját képes 
sebezni. 
 
 
Farkas 
 
Kiválóan képesek falkában vadászni. A Farkasok 
megtámadhatnak elszigetelt tanyákat, haszonállatokat, 
magányos utazókat. Nagy általánosságban, csak akkor 
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támadnak, amikor éhesek, mondhatni állandóan 
éhesek! 
 
 

Zombi 
 
A csontvázak, már egy halott élőlény csupasz csonzjai 
csak, addig a zombi még friss rothadó hulla. Gonosz 
Necromanták készítik őket. Lassabban mozog mint egy 
csontváz, de szívósabb. A Zombik ocsmány lények, 
visszataszítóak, mid megjelenésükben, mint a 
szagukban.  
 
Speciális: Zombik 
különösen rosszul viselik 
a  szentelt  vizet,  ha  egy  
ilyen üvegcsét vágnak 
hozzá, akkor 1D6 
ÉLETERŐ pontot sebez 
rajta. 
 

A szörnyek 
megformálása 
 
A Kalandmester számos 
nem játékos karaktert 
vonultat fel a kalandok 
alatt. Ővelük rendszerint 
egyszerűen kerülnek 
kapcsolatba a Hősökkel, 
és a játék részét képzik, 
mint pl a vidám fogadós, 
dekadens nemes, vagy 
egy szívtelen városi őr. 
 
Ugyanakkor a kaland 
szerves részét képzik a, 
Orkok, Goblinok, vagy 
Barlangi Trollok. Esetleg 
más egzotikus szörnyek, 
mint Tűzdémon, vagy 
Caarth. A 
Kalandmesternek a 
szörnyek a szemével kell 
vizsgálni a körülötte lévő 
világot, és a közelében 
lévő Hősöket. Megfigyeli, 
hogy  mi  történik  a  
körülötte,  így  a  
Kalandmester reálisan tudja majd eldönteni, hogy 
milyen reakciót vált ki ez belőle. 
 
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy sok szörnyeteg 
inkább elmenekül, ha úgy véli, hogy erősebb az ellenfél. 
Egyes szörnyek viszont olyanok, mint egy gyilkoló gép, 
haláláig harcolnak, de nem az összes. 
 

Egyedi Szörnyek készítése 
 

A felsorolásban találhatóak a klasszikus szörnyek, és 
még sok mást a Szörnykönyvbe. Egy bizonyos pont 
után minden Kalandmester szeretne saját maga 
létrehozni furcsa, és érdekes teremtményeket. 
Szerencsére ez egy nagyon egyszerű folyamat, 
korlátainak, csak a képzelet szabhat határt. 
 
Általában érdemes a leírást a szörny kinézetével 
kezdeni, majd az élőhelyével fojtani. Természetes 
lényről van szó, vagy mágikus teremtményről? Ha 
élőlény,  akkor  mit  eszik?  Hogyan néz  ki,  és  miképpen 
mozog? Intelligens? 
 

Miután a fenti kérdések 
mind meg lettek 
válaszolva megszülettet 
az új szörny, a 
Kalandmesternek most 
már csak ki kell találnia 
a Tulajdonágokat. Az 
ÜGYESSÉG az egyik 

legfontosabb 
Tulajdonság, ez 
határozza meg milyen 
veszélyes lesz a szörny. 
Ha az ÜGYESSÉG 4 
vagy több ponttal 
magasabb, mint a 
Hősöké, az azt jelenti, 
hogy majdnem minden 
támadást megnyer 
majd egy küzdelembe. 
 
ÉLETERŐ pont 

nagysága 
meghatározza, hogy 
mennyi sérülést képes 
elviselni, a szörny, 
általában valamilyen 
arányban áll az 
ÜGYESSÉG pontjaival. 
Nem minden esetbe jó, 
ha azonosak. A magas 
ÜGYESSÉG, és 
alacsony ÉLETERŐ 
pont egy igen erős 
szörnyet indukál, aki 
majdnem mindig 
megnyeri a harci 
köröket, de gyorsan 
képes elbukni, ha 

veszít. Az alacsony ÜGYESSÉG, és magas 
ÉLETERŐVEL rendelkező lényt viszont könnyen el 
lehet találni, de sokáig tart legyőzni. 
 
A fegyvereket, páncélokat, és a különleges képességeket 
is meg kell  határozni.  Az első kettőt  egyszerűen ki kell  
választani a 3. Fejezetben található listából. Különleges 
képesség viszont lehet bármi, méreg, savat köp, repül, 
képes varázsolni, sérthetetlenség, hogy csak néhányat 
említsünk, de lehet egyszerre az összes is. A meglévő 
leírások a Szörnykönyvben jó inspirációul 
szolgálhatnak. 
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Példaképpen bemutatjuk, miképpen kell egy új 
szörnyet létrehozni, ez lesz a Tavi Ugró. A 
Kalandmester úgy dönt, hogy szüksége van egy ilyen 
lényre, ami a hegyekben él sekély tavakban, ahol éppen 
a  kaland játszódik.  Ez  a  lény  főképpen a  vízben  él,  de  
képes a szárazföldön is igen gyorsan mozogni. A szörny 
ragadozó, a vízből veti magát rá az óvatlan parton 
állóra. 
 
A  Tavi  Ugró  kicsit  úgy  néz  ki,  mint  egy  túlméretezett  
varangy, hatalmas lábai, és izmos karjai vannak. Feje 
tetején két csáp található, ezek végén helyezkedik el a 
szeme, farka hosszú, és izmos. Valamivel nagyobb, mint 
egy ember, és mindig éhes. 
 
Eddig: 
 
 

 
 
 
A Tulajdonságokat, és a képességek nagyban függenek 
attól, hogy milyen tapasztaltak is a Hősök, akikkel 
szemben szeretnénk alkalmazni őket. Ha pl. adunk a 
szörnynek 12-es ÜGYESSÉGET, és 24-es ÉLETERŐ 
pontot, akkor a Hősök bizonyosan halottak lesznek, ha 
összetalálkoznak vele. Viszont ha a lény ÜGYESSÉG 5 
és  az  ÉLETERŐ pontja  is  5,  akkor  veterán,  sokat  látott  
Hősök számára, akik már túl vannak egy jó pár epikus 
kalandon, a lény semmiféle kihívást nem fog jelenteni. 
 
A  Hősök  a  jelenlegi  kalandban,  mondjuk  nem  túl  
tapasztaltak, ezért a Kalandmester a lénynek 8-as 
ÜGYESSÉGET, és 10-es ÉLETERŐ pontot. Ez a lényt 
veszélyessé teszi, de nem túl nagyon. 
 
A  lénynek  pikkelyes  bőre  van,  ezért  úgy  dönt  a  
Kalandmester, hogy könnyű páncélzata van. 
Támadáskor ráugrik a prédájára, és megragadja az 
izmos karjaival, majd hegyes fogaival megharapja. Így 
közepes méretű lény harapását fogja sebezni. 
 
Ki kell még találni a különleges képességet. A Tavi 
Ugró jól rejtőzködni. Képes a vízfelszín alatt 
meglapulni, hogy csak a szemei lógnak ki. Így a Hősnek 
dobnia kell Felismerés próbát, 16, vagy magasabb érték 
ellen, hogy észre veszi-e?. A Tavi Ugró a vízből akár 20 
méterre is el tud ugrani a gyanútlan áldozatára.  

Ha sikeresen ráurik valakire, azt első körben nem 
sebesíti meg, csak átöleli, így gátolva a szabad 
mozgásba. Amíg ki nem szabadúl, addig -3 pontot kap 
minden cselekedetére, beleértve a harcot is. Ha kis 
fegyverrel próbál küzdeni a szörny ellen, akkor csak -2 
pont büntetést kap. Amíg fogva tartja áldozatát a Tavi 
Ugró, minden harapása nagy mérető lény harapását 
fogja sebezni. 
 
 
Így a lény tulajdonságai a következőek lesznek 
 
 
 

 
 
 
 
Most már vannak a tulajdonságoknak értékei, és ki van 
töltve a fegyver, páncél, és a Speciális képesség rész is. 
 

 
 
Ez csak néhány percet vesz igénybe, hogy létrehozz, 
egy új teremtményt, amelyet majd később is nyugodtan 
tudsz használni, ha szükségét érzed. Ily módon akár 
egy kalandsorozatot is végigkísérhet egy folyamatosan 
felbukkanó szörny, főleg, ha különösen veszélyesre 
sikeredett. 
  

Ügyesség: 
Életerő: 
 
Fegyver: 
Páncél: 
Speciális: 
 
Élőhely: Tavak és Folyók 
T. Szám: 1D3 
Tipus: Állat 
Reakció: Ellenséges 
Intelligencia: Alacsony 

TAVI UGRÓ 
 
Ügyesség: 8 
Életerő: 10 
 
Fegyver: Közepes harapás 
Páncél: Könnyű 
Speciális: Urgó Támadás 
 Birkózás 
 
Élőhely: Tavak és Folyók 
T. Szám: 1D3 
Tipus: Állat 
Reakció: Ellenséges 
Intelligencia: Alacsony 
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Nem szörny ellenfelek 
 
Nem minden ellenfél, aki a Hősökre támad minősül 
szörnynek. Ez első sorban az őrökre, banditákra, 
tolvajokra, vagy más „normál” emberekre vonatkozik, 
akikkel találkozhatnak még a Hősök. Ha nem fontos 
karakterek, akkor nem szükséges bonyolultan 
kidolgozni őket. Legkönnyebben meghatározható 
értékeket kell csak hozzájuk rendelni, mint ÜGYESSÉG, 
ÉLETERŐ, páncél, és a fegyver típusa, majd végül 
eldönteni, hogy mi motiválja. Például az őrök 
rendszerint nem fognak halálig küzdeni, inkább 
elmenekülnek, vagy megadják magukat. Elvégre fizetett 
katonák, és nem kapnak annyit, amiért érdemes 
meghalni. Nekik általában nincsen semmiféle 
képzettségük. Az ilyen típusú ellenfeleknél, csak az 
ÜGYESSÉG értéket érdemes meghatározni, a többi 
felesleges. 
 
Más ellenfelek viszont különleges kidolgozási módot 
igényelnek, ilyen lehet például egy börtön parancsnok, 
ellenséges varázsló, vagy akár egy szörny pap. Az ilyen 
ellenfelek kidolgozása több odafigyelést igényel a 
Kalandmester részéről. Lesznek nekik Képzettségeik, 
Képességeik, Varázslataik, és egyéb speciális 
tulajdonságaik is, ha szükséges. Érdemes ezeknek a 
központi ellenségeknek a kidolgozását úgy kezelni, 
mintha egy Hőst hozna létre (vagy anti-Hőst), és 
kitölteni egy karakterlapot. Azonban a rendes Hős 
készítésekor alkalmazandó szabályokat, ebben az 
esetben nem kell alkalmazni. A Kalandmester szabadon 

dönthet, mely Képzettségeket, Képességeket használja, 
ha úgy véli, azok megfelelően fogják tükrözni az 
ellenséget 
 
Példaképen elkészítjük egy Labirintus Urát, ő egy 
kisebb  hadúr,  aki  elfoglalt  egy  labirintust,  és  most  az  
felett uralkodik. 
 
Agbar egykoron eredetileg, egy kicsiny Banda vezére 
volt, akik erdőkben és dombokon utazókat, és 
kereskedőket fosztottak ki. Egy hideg téli napon 
menedéket keresve a hóvihar elől a kis csapat rálelt egy 
ősi földalatti labirintus rendszerre, amit temetkezésre 
használtak. A bent lakókat, nagy részét, megölték, 
goblinokat, pókokat, és más élőlényeket. 
 
Agbar és bandája beköltözött az üres szobákba, és 
nemsokára teljesen magukénak kezdték érezni a helyet. 
Mesterien kiismerték, a sírokat. Az oda tévedőket 
megfélemlítették, vagy fortélyosan csapdába csalták. 
Agbar így egy pár erős varázstárgyra tett szert, de a 
csapata ezért életével fizetett. 
 
Használni fogjuk az alap Hős karakterlapot, Agbar 
leírásához, figyelmen kívül kell hagyni a SZERENCSE, 
és a Tapasztalati pont részt, ezekre nem lesz szükség, 
mert ő nem egy Hős. 
 
Agbar-nak jó harcosnak kell lennie, mert elfoglalta a 
labirintust a régi lakóktól. Ugyanakkor némi 
meggyőzéssel, és túlélési képességgel, is rendelkeznie 
kell. 
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Így neki az ÜGYESSÉGE 9, az ÉLETERŐ pontja pedig 
16 lesz, ezzel tükrözve a veterán harcost. 
 
Kap külön képzettségeket is. Jól képes forgatni a kardot, 
ezért  a  kardok képzettséget  3-on  ismeri.  Képes  jól  lőni  
íjjal,  ezt  2-en  ismeri.  Tud  páncélt  hordani,  ezért  a  
páncélok  képzettsége  3-as.  Így  most  már  képes  jól  
helytállni a harcban. 
 
Ezen felül, néhány egyéb hasznos képzettséggel is 
rendelkezik, mint Felsimerés 2; Átverés 3; Erdő Ismeret 
2; Vadászat 2; Hadvezetés 3. Ez tükrözi a vezetői 
képességeit, elvezette a bandáját, és most a kis 
labirintusa felett uralkodik. 
 
A felsorolt képzettségeken kívül rendelkezik még a 
Nagy Ütés Késséggel, így van egy kis előnye a harcban. 
 
A felszerelési tárgyai a következőek, egy kard, egy íj és 
lándzsa valamint egy láncing, és pajzs a védekezéshez. 
A szokásos felszerelést nem igazán kell részletezni, 
mint lámpa, kötél stb, ezt biztosra lehet venni, hogy van 
nála. 
 
Kapjon, egy mágikus kardot, az úgynevezett Hasító 
Kardot. Nem igazán szép kard, nagy és nehéz, a penge 
élében betörések vannak, és le is van festve. Azonban a 
penge minősége meghazudtolja magát, mert ez egy 
minőségi fegyver. Ha harcban forgatják, akkor minden 
támadás dobáshoz hozzá lehet adni +1 pontot. 
Találatkor figyelmen kívül kell hagyni a páncél védelmi 
értékét, legyen az fém, vagy bőrpáncél. Normál sebzést 
képes csak okozni. 
 
A kardon kívül rendelkezik még egy amulettel is. Ez a 
dominancia amulettje. Naponta egyszer képes az 
amulett viselője átvenni az irányítását egy másik lény 
elméje  felett  egy  kis  időre.  5  harci  körig  tart  a  hatás,  
lehet ellene védekezni SZERENCSE próbával. A 
célpontnak látótávolságban kell lennie. 
 
Azt is meg kell határozni, hogy Agbar mekkora kincset 
halmozott fel eddig, és a személyes testőreit is ki kell 
találni.  
 
 

 
 

Szörnykönyv szörnyeinek 
speciális képességei 
 
Bizonyos szörnyeket az előbbi felsorolásban kiemeltünk 
a Szörnykönyvből, viszont ha a régi Szörnykönyvből 
szeretnél használni szörnyeket, akkor azon lények 
speciális képességeit, hozzá kell igazítani az új 
szabályrendszerhez. Szinte az összes lény különleges 
képességeit könnyedén hozzá lehet igazítani a 
szabályokhoz. Ennek az egyik gyors példája a 
Vaszabáló. Ez a szörny tönkreteszi a Hősök páncélzatát. 
A legalapvetőbb szabály, ami a Kaland Játék Kockázat 
könyvekből  ismert,  hogy  ez  miatt  csökken  a  Hős  
ÜGYESSÉGE. A fenti szabály nyilvánvalóan nem 
alkalmazható, mert nem tükrözné a valóságos helyzetet. 
Így ez helyett figyelembe kell venni, hogy a szörny első 
sorban a páncélokat támadja meg. Egy bőrpáncél 
tönkretétele 1 kör, míg egy láncing, vagy egy 
lemezvérté 2 kör. Ha pajzsot támad meg, akkor az 
szintén 1 kör elpusztítania. Egy jó Kalandmester képes 
arra, hogy így átformálja a szabályokat, és alkalmazza 
őket. 
 
Fegyverek és Páncélok 
 
A Szörnykönyv nem határozza meg sok szörnynél, 
hogy milyen fegyverrel küzd, és hogy milyen páncélt 
visel. A humanoid típusú szörnyek fegyvert fognak 
használni, megfelelően az életvitelükhöz. Például a 
primitív ősember valószínűleg bunkósbotot fog 
használni,  vagy  lándzsát,  míg  a  fejlettebb  sötét  elfek  
kardot, és számszeríjat. Szörnyeknél egyszerűen be kell 
őket sorolni kicsi, közepes, vagy nagy sebzési 
kategóriába. A fegyvereik karom, harapás, vagy 
szarvval öklelés. A következő oldalakon található lista 
tartalmazz a Szörnykönyvben felsorolt összes szörnyet, 
valamint hozzárendelve mindegyikhez a fegyvere, 
páncélja, és minden más egyéb módosítói. Ezek 
természetesen csak irányadóak, bármikor lehet 
módosítani, ha szükséges. 
 
A páncélzat attól függ, hogy milyen a természetes 
védekezése a lénynek, vagy, hogy milyen páncélt visel. 
Humanoid típusú lényeknél bármilyen páncélt 
hordhatnak, mint amit a Hősök. Vagy eldobott, kopott, 
tönkrement páncélzatot. A Kalandmesternek kell 
eldöntenie, hogy a lény új, vagy régi levetett páncélt 
visel-e. Ha a lény bestiális szörny, akkor egyszerűen 
csak  be  kell  sorolni  könnyű,  közepes,  vagy  nehéz  
páncélzatba. 
 
A különleges képességek leírása teljesen megegyezik a 
Szörnykönyvben szereplőkkel. Egyforma képességek 
más, és másképpen működnek bizonyos szörnyeknél. 
Például ha valamelyik savat köp, előfordulhat, hogy 
teljesen másképpen alkalmazza ezt egy másik szörny, 
ami savat köp. A szépsége ennek az, hogy a játékosok, 
így nem tudják, hogy mire számítsanak. Például, hogy 
milyen  gyakran  képes  használni,  milyen  messze,  és  
hogy mekkora sebzést okoz! 
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Fegyverek és páncélok, a Szörnykönyvben lévő szörnyekhez 
 
Szörny Fegyver Páncél Sebzés Módosító Speciális képesség 
     
Aakor Közepes Nincs Nincs Képes repülni 
Óriás Aardfarkas Közepes Nincs Nincs  
Óriás Majom Közepes Nincs +2 a Sebzés dobáshoz  
Majomember Bunkósbot Nincs Nincs  
Baddu-Bogár Nagy Közepes Nincs Savat Köp 
Banshee Kicsi Nincs Nincs Sikongat 
Baziliszkusz Kicsi Közepes Nincs Kővéválasztó Tekintet 
Denevér     

Álltalános Kicsi Nincs Nincs  
Vámpír Kicsi Nincs Nincs  
Óriás Kicsi Nincs Nincs  

Medve     
Kifejlett Közepes Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz  
Köjök Kicsi Nincs Nincs  

Bhorket     
Kifejlett Kicsi Nincs Nincs  
Köjök Kicsi Nincs -2 a Sebzés dobáshoz  

Madár Ember Dárda Nincs Nincs  
Fekete Oroszlán Közepes Nincs Nincs  
Vérbestia Nincs Közepes Nincs Nyelvel megragad 
Vaddisznó Kicsi Könnyű Nincs  
Sziklarém Nagy Nehéz +1 a Sebzés dobáshoz  
Agyszívó Kicsi Nincs Nincs Hipnotikus tekintet 
Borzaska Kicsi Közepes Nincs  
Caarth     

Férfi Kard Közepes Nincs  
Nő Tőr Könnyű Nincs  
Gyerek Tőr Nincs -1 a Sebzés dobáshoz  

Calacorm Fejsze Könnyű Nincs  
Macska Ember Kicsi Nincs Nincs  
Ősember Bunkósbot Nincs Nincs  
Kentaur Dárda Könnyű Nincs  
Óriás Százlábú Kicsi Könnyű Nincs Mérgező harapás 
Champaque Kicsi Nincs Nincs  
Elveszett Gyermek Egyedi forma Egyedi Forma Egydi Forma Egyedi Forma 
Ládarém Közepes Nincs Nincs  
Karomlény Nagy Könnyű Nincs  
Klón     
Szolga Dárda Könnyű Nincs  
Harcos Nincs Nincs Nincs  
Cockatrice Kicsi Nincs Nincs Mérgező Lehellet 
Óriás Rák Nagy Nehéz Nincs  
Krokodil Nagy Nehéz Nincs  
Kripta Őrző Kicsi Nincs Nincs Immunins a fegyverekre 
Kristály Harcos Kard Közepes Nincs  
Küklopsz Harci Fejsze Közepes +2 a Sebzés dobáshoz  
Pók Démon Kicsi Nincs Nincs Mérgező harapás 
Halott Szellem Kard Nincs Nincs Immunins a fegyverekre 
Rothadás Kicsi Nincs Nincs Spórák 
Denevér Démon Kicsi Nincs Nincs Tűz 
Föld Démon Nagy Közepes +2 a Sebzés dobáshoz  
Démonszolga Kard Nincs Nincs  
Démonivadék Közepes Nincs Nincs  
Devlin Tűz (2 sebzés) Nincs Nincs  
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Szörny Fegyver Páncél Sebzés Módosító Speciális képesség 
     
Dinuszaurusz     

Brontosaurus Nincs Közepes Nincs  
Pleisiosaurus Közepes Könnyű Nincs  
Pterodactylus Közepes Nincs Nincs  
Styracosaurus Nagy Nehéz Nincs  
Tyranosaurus Rex Nagy Közepes +2 a Sebzés dobáshoz  

Kutya     
Halál kutya Közepes Nincs +1 a Sebzés dobáshoz  
Farkas kutya Közepes Nincs Nincs  
Vad kutya Kicsi Nincs Nincs  

Doragar Kard Közepes Nincs  
Dracon Nagy Nincs Nincs Repül 
Dragon     

Fekete, Kifejlett Nagy Nehéz Dupla sebzés  
Fekete, Fiatal Közepes Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  
Arany, Kifejlett Nagy Nehéz Dupla sebzés  
Arany, Fiatal Közepes Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  
Zöld, Kifejlett Nagy Nehéz Dupla Sebzés  
Zöld, Fiatal Közepes Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  
Vörös, Kifejlett Nagy Nehéz Dupla Sebzés  
Vörös, Fiatal Közepes Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  
Ezüst, Kifejlett Nagy Nehéz Dupla Sebzés  
Ezüst, Fiatal Közepes Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  
Fehér, Kifejlett Nagy Nehéz Dupla Sebzés  
Fehér, Fiatal Közepes Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  

Óriás Szitakötő Kicsi Nincs Nincs  
Dripper Fa Nincs Nincs Nincs Mérgezés 
Törpe Fejsze Közepes Nincs  
Sas     

Sas Kicsi Nincs Nincs  
Király Sas Kicsi Nincs Nincs Láthatatlanság 
Óriás Sas Közepes Nincs Nincs  

Angolna     
Vér Angolna Kicsi Nincs Nincs  
Elektromos 

Angolna 
Kicsi Nincs -1 a Sebzés dobáshoz Elektromos Sokk 

Óriás Angolna Közepes Nincs +2 a Sebzés dobáshoz  
Elementál     

Levegő Nagy Nincs Nincs Immunins a fegyverekre 
Föld 4-et Sebez Specialis Dupla Sebzés  
Tűz Nagy Könnyű +2 a Sebzés dobáshoz Immunins a fegyverekre 
Víz Nagy Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  

Elf     
Fekete Dárda Könnyű Nincs  
Sötét Íj / Kés Könnyű Nincs  
Hegyi Íj / Kés Nincs Nincs  
Erdei Íj  / Rövidkard Nincs Nincs  

Elvin RövidKard Nincs Nincs Mágia 
Eye Stinger Kicsi Nincs Nincs Hipnózis / Sav 
Felinaur     

Felnőtt Íj / Rövidkard Nincs +1 a Sebzés dobáshoz  
Fiatal Tőr Nincs Nincs  

Fetch 1D3Sebzés Nincs Nincs Elektromosság 
Őr-Dög Kicsi Könnyű  Tűzlehellet 
Tűzdémon Kard/Ostor Könnyű +2 a Sebzés dobáshoz Tűzlehellet 
Tűzróka Kicsi Könnyű Nincs  
Tűz Sprite 1D3 Sebzés Nincs Nincs  
Halember Alabárd Nincs Nincs  
Nyúzó Kicsi Nincs Nincs  
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Szörny Fegyver Páncél Sebzés Módosító Speciális képesség 
     
Húsevő Lárva 1 Sebzés Nincs Nincs  
Óriás Bogarak     

Légy Kicsi Nincs Nincs  
Szentjános Bogár Kicsi Nincs Nincs Elektromosság 
Darázs Közepes Könnyű Nincs  

Repülő Hal Közepes Nincs Nincs  
Őrmadár Közepes Közepes Nincs  
Ködlidérc Nagy Nincs Nincs Zavarkeltés 
Gendzsi Nincs Nincs Nincs  
Vízköpő Közepes Nehéz Nincs Immunins a fegyverekre 
Gark Harci Fejsze Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz  
Dzsin Kard Nincs Nincs Immunins a fegyverekre 
Ghoul Közepes Nincs Nincs Paralizállás 
Óriás     

Barlangi Bunkósbot Nincs +2 a Sebzés dobáshoz  
Erdeit Bunkósbot Nincs Dupla Sebzés Sziklákat dobáll 
Fagy Dárda Könnyű Dupla Sebzés  
Dombi Bunkósbot Nincs Dupla Sebzés Sziklákat dobáll 
Mocsári Dárda Nincs +2 a Sebzés dobáshoz Vízi 
Hegyi Harci Fejsze Könnyű Dupla Sebzés Sziklákat dobáll 
Tengeri Dárda Nincs Dupla Sebzés Vízi 
Vihar Bot Nincs Dupla Sebzés Mágia 

Gnóm Nincs Nincs Nincs Mágia 
Goblin     

Goblin Rövidkard Könnyű Nincs  
Mocsári Fejsze Könnyű Nincs  

Gólem     
Hú Kicsi Nincs Nincs  
Kő Közepes Nehéz +1 a Sebzés dobáshoz Immunins az éles fegyverekre 
Fa Kicsi Közepes Nincs  

Gonchong Nincs Nincs Nincs Szellemi kontroll 
Kőrák Kicsi Közepes -1 a Sebzés dobáshoz  
Gremlin     

Szárnyatlan Tőr Nincs Nincs  
Szárnyas Kicsi Nincs -2 to Damage Roll  

Gretch Közepes Közepes Nincs  
Hamakei Staff Nincs Nincs Mágia 
Hárpia Kicsi Nincs Nincs Repül 
Szárnyas Majom Kicsi Nincs Nincs Repül 
Sólyom     

Halál Kicsi Nincs Nincs  
Éj Kicsi Nincs Nincs  

Fejvadász Dárda Nincs Nincs  
Pokol Démon Nagy Közepes +2 a Sebzés dobáshoz Ellenáll a normál fegyvereknek 
Pokolkutya Közepes Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz Tűzlehellet 
VAd Dombi Ember Fejsze Nincs Nincs  
Hobgoblin Kard Közepes Nincs  
Szarvas Démon Kicsi Nincs Nincs Repül 
Üvöltő Macska Közepes Nincs Nincs Üvöltés 
Hidra Közepes Közepes Nincs Több fej 
Jégdémon Közepes Közepes +2 a Sebzés dobáshoz Fagyasztó lehellet 
Utánzó Massza Könnyű Nincs Nincs  
Vaszabáló Nincs Nincs Nincs Vasat eszik 
Jaguár Közepes Nincs Nincs  
Jib-Jib Nincs Nincs Nincs Sikoly 
Kokomokoa Háló/Dárda Nincs Nincs Vizi 
Krell Kicsi Nincs Nincs  
Levélvadak Közepes Nincs Nincs  
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Szörny Fegyver Páncél Sebzés Módosító Speciális képesség 
     
Óriás Pióca 1 Sebzés Nincs Nincs Vizi 
Kobold Nincs Nincs Nincs Mágia 
Lélekrabló Tőr Nincs +1 a Sebzés dobáshoz Repül 
Széteső Hulla Kicsi Nincs Nincs Kis részekre esik szét 
Óriás Gyík     

Felnőtt Közepes Könnyű Nincs  
Fiatal Kicsi Könnyű Nincs  

Lizardine Kicsi Közepes Nincs Tűzlehellet 
Gyíkkirály Kard Közepes +1 a Sebzés dobáshoz  
Gíkember     

Gyíkember Dárda Közepes Nincs  
Kétfejű Ostor Közepes Nincs Mágia 
Muztáns Bunkósbot Közepes Nincs  

Mamut     
Felnőtt Nagy Könnyű +3 to Damage Roll  
Fiatal Közepes Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz  
Félork     

Felnőtt Fejsze Könnyű Nincs  
Fiatal Tőr Nincs Nincs  

Montikor Közepes Nincs +1 a Sebzés dobáshoz Csípés 
Sásember Kicsi Nincs Nincs Mérgező harapás 
Mocsári Szökdécselő Dárda Nincs -1 a Sebzés dobáshoz Vizi 
Láplidérc Kicsi Nincs Nincs Testetlen 
Medúza Kicsi Nincs Nincs Kővéválasztó tekintet 
Viziember     

Viziember Dárda Pajzs Nincs Vizi 
Sellő Nincs Nincs Nincs  

Halál Hírnöke Nincs Nincs Nincs Ellenáll a fegyvereknek 
Mik Kés Nincs Nincs Illuziók 
Minotaur Harci Fejsze Könnyű +2 a Sebzés dobáshoz  
Tükör Démon Kicsi Nincs Nincs  
Ködvámpír Nincs Nincs Nincs ÜGYESSÉGET sebez 
Mucalytic Közepes Könnyű Nincs Mérgező harpás 
Karomhal Kicsi Nincs Nincs Vizi 
Múmia Kicsi Nincs Nincs Élőholt 
Mungie Kicsi Nincs Nincs  
Nandimedve Közepes Könnyű Nincs  
Nanka Nincs Nincs Nincs Immunins a fegyverekre 
Neandervölgyi ember Dárda Nincs Nincs  
Éjdémon Vezés Nagy Közepes Dupla Sebzés Tűzlövedék 
Éjjeli Vadász Közepes Nincs Nincs  
N'yadach Bunkósbot Közepes Nincs  
Óriás Tintahal Special Nincs Nincs Szorítás 
Ogre Bunkósbot Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz  
Ork     

Álltalános Kard Könnyű Nincs  
Nagy Csatacsillag Közepes Nincs  

Óriás Bagoly , Kicsi Nincs Nincs Repül 
Pegazus Kicsi tvlone Nincs Repül 
Fantom Nincs Nincs Nincs Bénítás 
Piranha Kicsi Nincs Nincs  
Veremlény Nagy Nehéz Dupla Sebzés  
Húsevő Kancsó Special Nincs Nincs Szorítás 
Pixi Kés Nincs -2 a Sebzés dobáshoz  
Bosszúálló Szellem 1 Sebzés Nincs Nincs Sebezhetetlen 
Pigmeusok Fúvócső Nincs Nincs Mérgezett nyilak 
Óriás patkány Kicsi Nincs Nincs  
Patkány Ember Rövidkard Könnyű Nincs  
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Szörny Fegyver Páncél Sebzés Módosító Speciális képesség 
     
Razorjaw     

Kifejlett Nagy Közepes Nincs  
Fiatal Közepes Könnyű Nincs  

Vörösszemüek Kard Könnyű Nincs Tüzes szemek 
Rinóember Alabárd Közepes +2 a Sebzés dobáshoz  
Kődémon Nagy Közepes +2 a Sebzés dobáshoz  
Óriás Kőrágó Bogár Könnyű Könnyű Nincs  
Kardfogú Tigris Közepes Nincs Nincs  
Pórördög Közepes Nincs Nincs Testetlen 
Óriás Homokféreg Nagy Közepes Dupla Sebzés  
Óriás Skorpió Közepes Közepes Dupla Sebzés  
Sentinel Kard Közepes Nincs  
Kigyó Őr Kard Könnyű + Pajzs Nincs  
Kigyó Királynő Kicsi Nincs Nincs Méreg 
Alakváltó Kicsi Nincs Nincs  
Cápa Közepes Nincs +1 a Sebzés dobáshoz  
Csontváz     

Csontváz Kard Nincs Nincs Ellenáll az éles fegyvereknek 
Harcos Harci Fejsze Közepes Nincs Ellenáll az éles fegyvereknek 

Skorn Tőr Nincs Nincs  
Borzmedve Közepes Könnyű Nincs Bűz 
Álomfű Nincs Nincs Nincs Álom Pollen 
Iszapzabáló Közepes Könnyű Nincs  
Iszapvadász Közepes Könnyű Nincs  
Óriás Meztelen Csiga Közepes Közepes Nincs Savat köp 
Slykk ShortKard Nincs Nincs Vizi 
Kígyó     

Mérges Kicsi Könnyű Nincs Méreg 
Csatorna Kicsi Könnyű Nincs  
Óriást Közepes Könnyű Nincs  

Kígyó Démon Kard Közepes Dupla Sebzés Savat Köp 
Mérges Hal Közepes Nincs Nincs ÜGYESSÉGET sebez 
Snattac Tigris Közepes Nincs Nincs Láthatatlan 
Óriás Pók Közepes Könnyű Nincs Méreg 
Pókember 1 Sebez Nincs Nincs Méreg 
Szellem Vadász Közepes Nincs Nincs Normál fegyver nem sebzi 
Köpő Varangy Közepes Nincs Nincs Savat köp 
Sprite 1 Sebzés Nincs Nincs Mágia 
Fullánkos Féreg Nagy Könnyű Nincs  
Folytó Bokor Nincs Nincs Nincs Szorítás 
Folytó Háló Kicsi Nincs Nincs Szorítás 
Suma Nincs Nincs Nincs Normál fegyver nem sebzi 
Szorítógaz Nincs Nincs Nincs Vért Iszik 
Tarator Nagy Közepes Nincs  
Csápos Rém Nincs Közepes Nincs Szorítás 
Toa-Suo Közepes Könnyű Nincs  
Óriás Varangy Nagy Könnyű Nincs  
Fa Ember Nagy Közepes Nincs  
Troglodyte Íj/Tőr Nincs -1 a Sebzés dobáshoz  
Troll     
Barlangi Bunkósbot Könnyű Dupla Sebzés  
Álltalános Battle Axe Közepes +2 a Sebzés dobáshoz  
Dombii Dárda Könnyű Dupla Sebzés  
Vizi Közepes Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz Vizi 
Vámpír Kard Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz Normál fegyver nem sebzi 
Óriás Vénusz 
Légycsapója 

Nincs Nincs Nincs Szorítás 
Óriás Darázs Közepes Nincs Nincs Méreg 
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Szörny Fegyver Páncél Sebzés Módosító Speciális képesség 
     
Vérvadak     

Vérmedve Közepes Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz  
Vérpatkány Kicsi Nincs Nincs  
Vértigris Közepes Nincs Nincs  
Vérfarkas Kicsi Nincs +1 a Sebzés dobáshoz  

Kereklény Tőr Nincs Nincs Tőrt dob 
Wight Kicsi Nincs Nincs Normál fegyver nem sebzi 
Lidércfény 3 Sebzése Nincs Nincs  
Farkas     

Farkas Kicsi Könnyű Nincs  
Hófarkas Kicsi Könnyű +1 a Sebzés dobáshoz  
Farkaskutya Kicsi Nincs Nincs  

Erdőjáró Tőr Nincs Nincs  
Lidércmajom Fejsze Nincs Nincs Repül 
Pokróclény Közepes Nincs Nincs  
Wyrm Nagy Közepes +1 a Sebzés dobáshoz Jéglehellet 
Wyvern Nagy Könnyű Nincs Tűzlehellet 
Xoroa Dárda Nincs Nincs  
Yeti Nagy Közepes Nincs Fagyos érintés 
Zombi Kard Nincs Nincs  
 
 
Kicsi, közepes, és nagy fegyvert, megtalálod a szörny fegyver táblázatát a 3. Fejezetben. Ezek lehetnek karmok, ököl, szarv stb, 
a lényhez illő. 
 
Könnyű, közepes, és nehéz páncél, a szörny páncélzat értékeit megtalálod a 3. Fejezetben. Ez lehet vastag bőr, pikkely, vagy 
teljes vértezet stb. 
 
Dupla sebzés, az azt jelenti, hogy a szokásos módon dobja a szörny nevében a Kalandmester a sebzést, de a végeredményt 
megszorozza kettővel. Ebből kell levonni a páncél védelmi értékét. 
+1 a sebzés dobáshoz , ez azt jelenti, hogy a szokásos 1D6 dobott értékhez hozzá kell adni 1 (vagy több) pontot. Ez lesz a 
sebzés értéke. 
 
A Speciális képességet csak kulcsszavakban vannak jelölve. A pontos leírásokat a Szörnykönyv tartalmazza. 
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9. FEJEZET - KALANDÖTLETEK 
 
mint azt már a korábbi fejezetekben 
említettük, tervezz saját kalandot, igaz ez 
kezdő Kalandmestereknek igen ijesztő lehet. 

Egy igazán jó kalandban zökkenőmentesen kell a 
Hősöket beleszőni, van egy érdekes célja, rengeteg 
érdekes cselekményen keresztül érik el a végcélt. Persze 
nem mindegyik kalandnak a világ megmentéséről kell, 
hogy szóljon, és egy legendás gonosz legyőzéséről. 
Kiváló kalandötlet lehet például, egy goblin horda ellen 
megvédeni egy falut, vagy felderíteni, hogy a folyó vize 
mért mérgező. Sok ötletet lehet meríteni, regényekből, 
televíziós műsorokból, filmekből, még zenékből is, 
ezeket könnyedén át lehet ültetni a Titán világába. Ez a 
fejezet ad néhány kalandkezdést, kalandötletet, 
helyszíneket, és javaslatokat a történetekhez. Ezek az 
ötletek, csak irányadóak, és rengeteg munka őket 
összekapcsolni, hogy teljes értékű kaland váljon belőle, 
helyszínek, szereplők, és az adott helyszínen történő 
események. Bizonyos esetekben a fő helyszínt lehet 
kisebb helyszínekre bontani, ezek nem biztosan képezik 
szerves részét a fő történetnek, egyes esetekben csak 
zavaró tényező, ami csak bonyolítja a kalandot, és 
megzavarja a főhősöket. 
 
Az alábbi felsorolásban lévő ötletek, csak irányadóak, 
amik a Kalandmester arra ösztönözzék, hogy kitalálja a 
saját történetét. Ha van egy jó ötlet, az köré egyszerűbb 
kalandot tervezni. 
 
A fejezet végén található egy véletlen Labirintus 
generátor, amely segít abban a Kalandmesternek, hogy 
létrehozzon egy földalatti labirintust, rövid idő alatt. Ez 
a generátor igen hasznos lehet, ha gyorsan kell egy 
útvesztőt, ami lehet egy nagyobb kalandnak része, vagy 
csak  egy  ötlet  elindítója,  amiből  majd  egy  jó  kaland  
kerekedik ki. 
 

Kaland bevezetők 
 
A kaland bevezetője nagyon fontos, hiszen ez az, ami 
miatt a Hősök belevágnak a kalandba, ekkor fogják 
megtudni, mi is lesz a feladatuk. Természetesen ez függ 
a Hősök képességeitől, tapasztalatságától, és 
elismertségétől. A Hősök, ha még csak kezdők, 
valószínűleg csak felbérlik őket például egy király, 
hogy pusztítsák el az a Lich-et aki terrorizálja a 
királyságát. A jutalom legyen anyagi, vagy bármilyen 
más juttatás egyenes arányba kell lennie a küldetés 
mértékével. A bevezető kiválasztása mellett elsődleges 
szempont  a  motiváció,  mind  a  Hősök  (és  a  játékosok)  
szempontjából.  
 

 

Egy befolyásos személy felbéreli a csapatot 
 
Ez az egyik klasszikus kalandkezdési forma, mikor egy 
király,  nemes,  kereskedő,  elöljáró,  vagy  más  fontos  
személy felbérli a csapatot. A fizetség lehet pénz, kincs, 
segítség, cím, vagy bármi más, amire a Hősök 
szükségük van. Egy egyszerű kezdési forma, valami 
féle  képen  kapcsolatba  kerülnek  a  munkaadóval,  és  a  
feladattal (legyen az bármiféle cél), majd a sikeres 
küldetés végeztével átveszik a jutalmat. 
 
Kincses Térkép 
 
Ez egy másik klasszikus kalandkezdési forma. Ebben az 
esetben az előző kalandban talált „kincses” térkép adja 
a következő kalandot. Ez a térkép lehet egyszerű, vagy 
rejtjelezett, művészien megrajzolt, vagy csak 
útmutatókat tartalmaz, de mindegyik pontosan leírja a 
kincs pontos helyét. A kincs lehet sima pénz, de lehet 
mágikus is. 
 
Küldetés 
 
Hasonló kalandkezdési forma, mint a kincses térkép 
esetén, csak ebben az esetben az előző kaland generálj a 
következő kalandot. Így mikor a Hősök megmentik a 
hercegnőt,  de  a  főgonosz  kicsúszik  a  kezük  közül  az  
utolsó pillanatban. Ez magával vonzza azt, hogy a 
következő kaland természetesen a gonosz felkutatása, 
lesz. Bizonyos esetekben nem lesz nyilvánvaló a kaland 
folytatása, se a Hősöknek, se a Játékosoknak, de ki fog 
bontakozni, mihelyst elkezdődik a játék. 
 
Tiszta Kaland 
 
Ez egy régi kedvenc kalandkezdési forma, lehetőséget 
ad gazdagságra, és a hírnév szerzésre egy kaland alatt. 
Például, egy nagyobb lélekszámú ork csapat ütött 
tanyát egy régi bányában, és most onnan terrorizálják a 
környéket. Az ott élők rábeszélik a Hősöket, hogy 
segítsenek  rajtuk,  mert  már  nem  bírják  tovább  a  
fosztogatást.  Ez  az  első nagy  lépés  a  hősiesség  felé.  
Csaliként be lehet vetni legendás elvesztett kincset, 
vagy erős mágikus tárgyat. 
 

 
 



130 KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT 

Egy Haldokló Kérése 
 
Ez egy igazán könnyű és egyszerű kalandkezdés. A 
Hősök találkoznak egy haldoklóval, sérülései olyanok, 
amit nem lehet kezelni, utolsó leheletével egy feladatot 
bíz a karakterekre. Például a Hősök beavatkozhatnak 
egy harcba, legyőzhetik az ellenséget (bár nem tudják 
megmenteni a küldetés adót), vagy a csata után 
érkeznek, Fontos, hogy a haldokló mihelyst átadja az 
üzenetet, meghaljon, úgy hogy a karakterek ne tudjanak 
rajta segíteni! 
 
Nincs választási 
lehetőség 
 
Ez a kaland kezdési 
forma a Hősöket 
belekényszeríti egy 
kalandba. Például a 
karaktereket elrabolják 
rabszolgának, vagy 
megátkozza valamelyik 
tagot egy gonosz 
varázsló, esetleg egy 
varázslattal egy kaland 
kellős közepébe 
csöppenek. A Hősöknek 
így a legfőbb 
problémájuk, hogy 
visszanyerjék a 
szabadságukat. Fontos, 
hogy ezt a fajta kezdést 
ne  vigyük  túlzásban,  és  
ne korlátozzuk a 
karaktereket teljesen a 
szabadságukba, mert 
úgy érezhetik, hogy 
nincsen saját döntésük. 
 
Személyes motiváció 
 
Ez  a  kaland  kezdés,  a  
Hős személyes érzelmire 
alapoz. Ezek az érzések 
lehetnek becsület, 
vallási, lojalitás, vagy 
egyszerűen csak maga a 
jóság. A Hősök pusztán 
csak azért vállalják el a 
kalandot, mert úgy érzik, 
ezt kell tenniük. Ezt csak akkor szabad alkalmazni, 
mikor bizonyos a Kalandmester abban, hogy a 
játékosok, vagyis a Hősök el fogják vállalni a küldetést. 
 
Ez a kaland kezdés sokkal több előkészületet igényel, 
mint a többi. Nem igazán hiteles az, mikor az egyik 
karakter testvére hírtelen a semmiből megjelenik, és 
segítséget kér. A történet még hiteltelenebb, ha a Hős 
karakter még említést sem tesz róla társainak. Ez nem a 
jó megoldás. Viszont a családtagok bevonása jó ötlet, 
csak elő kell készíteni rendesen. 
 

Kaland Helyszínek 
 
Amennyiben a kaland elkezdődik, általában más 
helyszínre kell utazniuk a Hősöknek, mint ahol a 
bevezető rész elkezdődött. Bizonyos esetekben az 
utazást a Kalandmester lemesélheti, de gyakrabban ezt 
a részt átugorva a kaland kezdetén indítja a küldetést. 
Az alábbi felsorolásban lévő helyszíneket a Titán 
világában bárhova be lehet illeszteni, egy kis testre 
szabást igényelnek csak. Lehetséges a helyszínek 

keverése, így egyéni 
helyszíneket lehet 
létrehozni. Például egy 
torony egy sziget 
közepén, vagy egy 
erdőben egy barlang stb. 
 
Labirintus 
A klasszikus kaland 
helyszín, egy labirintus, 
földalatti útvesztő, 
szobákkal, folyosókkal, 
és kamrákkal. A világítás 
általában fáklyával 
történik. A több szintes 
labirintusok lépcsőkkel 

kapcsolódnak 
egymáshoz. A falak, és a 
padlózat kőből 
készülnek, az ajtók fából. 
 
A folyosók méretei 
általában 3 méter 
magasak,  és  3  méter  
szélesek. A fő gonosz, 
vagy  a  végcél,  mindig  a  
labirintus végén 
található, távol a 
bejárattól. Egy klasszikus 
fogás, hogy az 
útvesztőben csak úgy 
lehet előre haladni, ha 
bizonyos dolgokat 
összegyűjtenek a Hősök, 
így rákényszerülnek 
arra, hogy bejárják az 
egész labirintust, és 
feltárják azt. 
 

Annak ellenére, hogy átlagos helyszín sok 
Kalandmester és Játékos kedveli a labirintusokat, és 
könnyű megtervezni is. 
 
Barlangok 
 
A barlangban játszódó kaland nagyon hasonlít a 
labirintusban játszódó kalandhoz. A szobák kevésbé 
szabályosak, és a járatok is igen szűkeke lehetnek 
egyébként teljesen hasonló a labirintushoz. Egyes 
barlangokat a bentlakók átalakíthatják. A kialakulásuk 
többféle lehet, vagy a víz vájta ki a sziklába, esetleg egy 
lávafolyam hozta létre. 
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Torony 
 
A torony egy érdekes kaland helyszín. Lehet négyzet 
alapú egymás mellett lévő szobákkal, középen a fő 
helyiséggel, és a hagyományos építmény, aminek 
nyilvánvaló az elrendezése. A mester valószínűleg a 
torony tetejében él, egyszerűen az alsó szintről felfelé 
haladva lehet elérni! A torony helyszín nem éppen a 
terület teljes feltárásáról szól. Egyszerűen egy irányban 
kell haladni. Értelem szerűen akadályok, és csapdák 
nehezítik az előrejutást. 
 
Kastély 
 
A kastély helyszín lehet egy kisebb építmény, pár 
szobával, vagy akkora, mint egy hatalmas erőd. A 
kastélyok általában több különálló épületekből állnak. 
(például konyha, raktár stb..) és az ezekhez kapcsolódó 
különálló területekből, amiket fel lehet fedezni. Egy 
kastélyba természetesen igen nehéz bejutni, bizonyosan 
találkozni fognak a karakterek szakácsokkal, őrökkel, 
szolgákkal. Azonban nem biztos, hogy ők mindig 
emberek lesznek, és az sem biztos, hogy élnek! 
 
 

 
 
 
Csatornák 
 
Nagyobb civilizált városok alatt találhatóak 
csatornarendszerek. Sok ember önszántából soha nem 
merészkedne ilyen helyre, jó helyszín egy kalandhoz. Ki 
tudja miféle lények élnek odalent, viszont folyamatosan 
ellátja őket „élelemmel” (a városi népek). A 
csatornákban élhetnek a tolvaj céh tagjai, számtalan 
patkány, és lehet találni elfeledett, eltemetett romokat! 
 
Mocsár 
 
Nedves, és veszélyes terep a mocsár, rengeteg mindent 
rejthet magában. Régi romokat, veszélyes növényeket, 
szörnyeket, aki a víz alól lesnek, de akár kis falvakat is, 
amiket emberek laknak. Sok lény rendelkezik méreggel. 
Igen kockázatos, és veszélyes egy ingoványnak 
nekivágni, sokan, soha nem térnek vissza. 
 
Település / Város 
 
A Településen, vagy Városban játszódó kaland teljesen 
más élményt nyújt, mint a fent említet helyszínek. A 
Hősök találkozásai a polgárokkal nem mindig harccal 
végződnek. Szinte minden településen, és városban 
vannak törvények, és olyanok, akik azokat betartatják. 
Egyik helyen se nézik jó szemmel, ha valaki legyilkolj a 
polgárait. Azonban rengeteg titok lappanghat magán 
házak ajtaja mögött. A karakterek a városban 
összeütközésbe kerülhetnek egy helyi bandával, vagy 
ami rosszabb egy tolvaj céhvel. Ebből igen szórakoztató 
kaland kerekedhet. Az is előfordulhat, hogy egy 

szörnyeteg különösen egy alakváltó az aki képes 
beilleszkedni egy városba, és ott élni. 
 
Katakombák 
 
Egyes városok, és templomok halottaik holttesteit 
katakombákba helyezik végső nyugalomra. Alagút 
rendszerek, és kamrák sokaságából áll, amit sziklába 
vájtak. Ezek a helyek teljesen ideálisak egy 
Nekromantának, vámpírnak, és démonnak, hogy 
élőholt sereget toborozzon magának. Ezen kívül 
alkalmas  még  búvóhelynek  is,  ahol  elrejtőzhet,  míg  a  
serege megerősödik. 
 
Erdő 
 
Az erdők, ligetek, dzsungelekben játszódó kalandok, 
nem lineárisak, és igen érdekes helyszínek. Fel lehet 
lelni bennük elszigetelt kunyhókat, kis falvakat, 
barlangokat, törzsi vad embereket, elhagyatott 
templomokat, és természetesen mindenféle szörnyeket. 
Érdemes térképet rajzolni, az útvonalról, és jelölni a fő 
találkozási pontokat. Vándorló Hősök gyakran 
haladnak át erdős területen! 
 
Sziget 
 
Egy  szigeten  bármit  lehet,  ha  a  Hősök  szabadon  
vándorolhatnak, csak a part szab nekik határt. A sziget 
lehet tengeren, vagy egy tóban. Ha a karakterek egy 
szigeten vetődnek, amit el szeretnének hagyni, érdekes 
tud lenni a kaland, ha a szigeten van egy kitörésre 
készülő vulkán… 
 
 
 

 
 
 
Romok 
 
Ez a helyszín hatékonyan kombinálja össze a labirintust 
a  város  helyszínnel,  olyan  mintha  egy  föld  feletti  
labirintust alkotnának. Romos, és ép épületek 
összessége, amiket a Hősök szabadon átvizsgálhatnak. 
A romok lehetnek természetes barlangok mélyén, lehet 
akár egy ősi templom. Érdekes lehet, ha a romos 
épületeket egy ősi civilizáció építette, a Hősöknek pedig 
fel kell tárniuk annak titkait.  
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Víz alatt 
 
Ez a kaland helyszín nagyban különbözik a többitől. 
Fontos megjegyezni, hogy a kaland kezdése sem 
egyszerű dolog, mert vajon mi miatt kényszerülnek a 
karakterek a víz alá. A másik fontos dolog, hogy 
miképpen képesek a Hősök lélegezni a víz alatt, mert e 
nélkül  igen  rövid  lenne  a  kaland.  A  víz  alatti  kaland  
felvet egy sor problémát, a szörnyek sok mindenben 
különböznek a felszíni társaiktól, a karakterek mozgás 
is érdekes lehet az elején, míg nem szoknak hozzá a 
környezethez. 
 
Vadon 
 
Ez az utolsó helyszín 
meglehetősen 
szerteágazó, és 
szándékosan ilyen. Sok 
esetben a vadonon vezet 
az út az eredeti kaland 
helyszínéig, de néha 
magában a vadonban 
van a kaland helyszíne. 
Például átutazni egy 
barátságtalan tájon, ahol 
szörnyek tanyáznak, 
kisebb falvakat lehet 
találni, a mocsaras vidék, 
később síksággá alakul, 
stb. a lehetőségek 
végtelenek. Azt 
javasoljuk, hogy 
hasonlóan az erdei 
kalandokhoz, érdemes itt 
is térképet rajzolni, a 
főbb utakról, 
településekről, és 
nevezetességekről. 
 

A Fő Ellenfél 
 
A  kaland  kezdése,  és  a  
helyszín kiválasztása 
után, ki kell találni a fő 
gonoszt.  Ő lesz  a  fő 
ellenfél, akit meg kell 
ölni, vagy fogságba kell 
ejteni, attól függ, hogy mi 
a feladat. Ő a kalandban 
a legerősebb, és a 
legveszélyesebb ellenfél. 
A Hősöknek általában a 
kaland végén kell vele megküzdeni. 
 
Elképzelhető, hogy a fő gonoszt nem védik őrök, ez 
attól függ, hogy milyen erősek a Hősök, és milyen erős 
a fő gonosz. Vannak különböző archetípusok, hogy a 
Kalandmester kiválaszthassa közülők a számára a 
legmegfelelőbbet. Mindegyiknek megvan a maga 
előnye, és hátránya, ezek a következőek: 
 

Hadúr 
 
A Hadúr fő ellenfél az egyik legegyszerűbb típusa a fő 
gonoszoknak. Alapvetően egy erős ember (vagy más 
humanoid) harcos. A Hadúr parancsol a körülötte lévő 
kisebb, gyengébb lényeknek, akik ereje miatt néznek fel 
rá, és követik őt. A Hadúr lehet egy mágus szolgálója, 
aki védelmezi őt, ha megtámadják, akkor mindig 
fegyverre válaszol. Szinte bizonyos, hogy valamilyen 
mágikus fegyverrel, vagy páncélzattal rendelkezik, 
ezzel biztosítva különleges harci erejét. 
 

 
Mágus 
 
A Mágus fő ellenfél egy 
nagyon nehéz fő 
gonosz amivel a 
karakterek szebe 
kerülhetnek. A varázsló 
képes lehet, hogy 
élőholtakat készítsen, 
vagy hívjon más 
lényeket. Elbájolhat 
állatokat, akiket arra 
kényszeríthet, hogy 
kémkedjenek a Hősök 
után. Képes lehet 
mágikus csapdákat 
helyezni az útjukba. A 
Varázsló fő gonosz 
veszélyes ellenfél lesz a 
végső összecsapásban, 
addig nem lehet 
közvetlenül támadni, 
míg a csatlósai 
védelmezik. 
 
A mágus lehet 
Boszorkány, vagy sima 
Varázsló. A 
Kalandmester viszont 
dönthet úgy, hogy egy 
teljesen egyedi 
mágiahasználót hoz 
létre, egyedi 
képességekkel. Az is 
lehetséges,  hogy  a  fő 
gonosz egyedi 
varázslatokat alkalmaz 
a Hősökkel szemben, 
ezzel összezavarva 
őket. A játékosok 
ilyenkor természetesen 

megpróbálják kitalálni mit is használ az ellenfél. 
 
Egy erős Mágus fő ellenfél egy kezdő Kalandmesternek 
igen nehéz feladat lesz, mert sok a különböző varázslat, 
és azok hatása. Természetesen lehetséges, hogy keverje 
a Hadúrt,  és a Mágust,  így egy igen félelmetes,  és erős 
ellenfél  jön  létre,  aki  jól  forgatja  a  fegyvert,  és  a  
varázslatokat is képes használni. Igen ijesztő tud lenni! 
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Szörny 
 
Szinte bármelyik erősebb szörny lehet fő gonosz, csak 
egy bizonyos szintű intelligencia az előfeltétele. De még 
erre sincs szükség egy kisebb labirintusban, ahol inkább 
a méret, és az erő számít. Így a szörny fő gonosz bármi 
lehet Ogre, Troll, Gyíkember, vagy akár Sárkány is. A 
szörny fő ellenfélnek a céljai, és a célkitűzései teljesen 
érthetetlenek lehetnek egy humanoid számára. A 
szörny fő gonoszokat könnyel el lehet készíteni, csak ki 
kell választani egyet a Szörnykönyvből. 
 
 
Démon 
 
A Démon fő ellenfél lehet az egyik legnehezebb 
ellenség, amivel a Hősök szembenézhetnek. Nagyon 
veszélyes, és erős a harcban, mágikus képességekkel 
felruházva. Képesek megnövelni méreteit, vagy az 
időben, és a térben mozogni. A démon parancsolhat egy 
kisebb, vagy nagyobb hadseregnek is. Aminek az élén ő 
áll. Egyes démonokat csak mágikus fegyverrel, és 
varázslattal lehet csak megsebesíteni. Némelyik képes 
alakot váltani, bármilyen más teremtménnyé. Egy 
démon lehet egy csapat számára a végső nagy kihívás. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ellenségek 
 
Miután meg van a helyszín és a fő ellenfél is ki lett 
választva, a Kalandmesternek gondoskodnia kell a 
többi ellenségről a kaland alatt. Hagyományosan a 
labirintusokban a felbukkanás véletlenszerű is lehet, a 
szobákban, szörnyek, csapdák. Így a játékosok nem 
tudják kitalálni sem, mivel fognak majd legközelebb 
összefutni. Nagy a változatosság, és érdekes a 
felhozatal. 
 
Egy reális megközelítés, ha létezik egyáltalán ilyen egy 
fantasy játékban, egy labirintusban élő szörny, nem 
feltétlenül  jelenti  azt,  hogy  a  szörny  élőhelye  a  
labirintus. Lehetnek Orkok, Garkok, Óriások, vagy 

Trollok. Élőholtakkal is össze lehet futni egy-egy 
útvesztőben, mint csontvázakkal, zombikkal, vagy 
vámpírokkal. A labirintus bejáratánál, és külső részénél 
általában goblinok, farkasok, vad emberek stb lények 
élnek. A belső zónákban már inkább lehet élőholtakkal 
találkozni, míg a fő helyiségben mágikusan megidézett 
lényeket lehet összefutni. 
 

Al-kalandok 
 
Maga a fő kalandban megjelennek kisebb al-kalandok, 
ezek teszik teljessé a kalandsorozatot, és magát az 
aktuális kalandot. Így például miközben a Hősök a Báró 
lányának a megmentésével foglalkoznak, segítenek egy 
környékbeli kis falun, ahova a pestis elleni gyógyszert 
kell elszállítani. Így mind a Hősöket, mind a Játékosokat 
rákényszeríti a Kalandmester, hogy folyamatosan 
figyeljenek a játék alatt. 
 

Minták al-kalandra 
 
Ellenség a közelben 
 
Ez az al-kaland arról szól, hogy a kalandozó csapatnak 
van valamilyen ellensége. Ez lehet egy kém, aki a csapat 
közelébe férkőzik. Bárki legyen is a csapat úgy tekinthet 
rá, mint barátra, vagy egy olyan ember, akit a csapat 
bérelt fel valamire. Valójában ő az ellenségük. Maga az 
indíték, és a történet független a fő kalandtól. A veszély 
addig fent áll, míg le nem lepleződik az ellenség. 
 
Extra feladat 
 
Ez az al-kaland ad a Hősöknek egy extra feladatot, ami 
teljesen független a fő kalandtól, bár ez az elején nem 
biztos, hogy nyilvánvaló. Tény, hogy ez az extra munka 
hátráltathatja a fő szálat, például a Hősöknek az 
ellenkező irányba  kell  menniük.  Sőt  választás  elé  is  
állíthatja  őket,  vagy  ezt,  vagy  a  másik  feladatot  oldják  
meg. 
 
Pióca karakter 
 
Eme az al-kaland alkalmával a kalandozó csapathoz 
hozzácsapódik valamiféle képen egy nem játékos 
karakter. Ez előremozdíthatja a kalandot, de 
hátráltathatja is a csapatot. Például a Hősök 
megmentenek egy árva gyereket valami nagy 
veszélytől, vagy egy bölcs, tanult öregembert. Ezek a 
karakterek nem igazán segítik az előrejutást, olyanok, 
mintha értékes foglyot hurcolásznának magukkal, akik 
egy kényes helyzetben bizonyosan zajt fognak csapni, 
mikor csendbe kellene maradni! 
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Romantikus kapcsolat 
 
Ez az al-kalandot előre el kell tervezni, még a fő kaland 
előtt, és végigkísérheti a csapatot több kalandon át. 
Azonban csak egy Hősre vonatkozik majd. A 
karakternek van valakije, vagy csak kibontakozóban 
van  egy  kapcsolata,  ez  egy  kis  humort,  és  a  külön  
akadályokat mozdíthat a karakterek útjába, a fő feladat 
megoldása elé. 
 

 
 

Labirintus Generátor 
 
Ez a rendszer segít abban, hogy gyorsan létrehoz egy 
labirintust, ami jól jön ha az utolsó pillanatban van 
szükséged egy útvesztőre, vagy kevés az idő egy 
kalandhoz. Szintén hasznos tud lenni, ha egy kaland 
közben gyorsan szükség van egy labirintusra. Ezzel a 
generátorral egyszerűen lehet folyosókat, szobákat, 
ajtókat létrehozni. A fejezet végén lévő táblázat arra 
szolgál, hogy a helyszíneket véletlenszerűen feltöltsd 
szörnyekkel. A következő fejezetben lévő kincsekkel, 
pedig el lehet látni a szörnyeket. A labirintus teljes 
elkészítés nem egyszerű feladat. Szórakoztató tud lenni 
főleg ha ez egy egyszeri kalandötlet. 
 
Az első táblázat egy opcionális része a labirintus 
generátornak, valószínűleg ha az útvesztő egy kaland 
része, akkor ebből a táblázatból nem kell megállapítani 
a kaland célját. Ebből a táblázatból lehet kidobni, hogy 
mi is lesz a kaland célja: 
 

2D6 A kaland célja 
2 Megmenteni egy Hercegnőt, vagy Herceget 
3 Megölni egy árulót, vagy kémet 
4 Megkeresni egy remetét, vagy bölcset 
5 Megszerezni egy varázslatot 
6 Megölni egy bandavezért 
7 Megszerezni egy kincset 
8 Megmenteni egy falu túszait 
9 Elpusztítani egy szentélyt, vagy templomot 
10 Megkeresni egy elrabolt, vagy elveszett 

személyt 
11 Megkeresni egy betegség ellenszerét 
12 Megölni az esküdt ellenséget 

 
Miután megvan a kaland célja, a Kalandmesternek el 
kell döntenie, hogy milyen területen is található az 
útvesztő. Maga a labirintus lehet vagy egy-két napi 
járóföldre attól a helytől, ahol a karakterek elkezdik a 
kalandot. 
 

 
D6 A környező vidék 
1 Hegyek 
2 Erdők 
3 Sziget 
4 Síkság 
5 Dombság 
6 Mocsár 

 
 
A  következő lépés  meghatározni,  hogy  milyen  is  a  
labirintus felépítése. Ez ismét sok tényezőtől függhet, 
nem kötelező dobással megállapítani, ki is lehet 
választani a listából. 
 
 

D6 A labirintus kialakítása 
1 Természetes barlang. 
2 Durván faragott fal. 
3 Épített labirintus. 
4 Egymásra rakott kövek, habarcs 

nélkül. 
5 Pontosan falazott falak. 
6 Speciális (féregjárat; mágikusan 

kialakított üregek stb…) 
 
 
A fenti táblázatokból meg lett állapítva a kaland célja, a 
helye, a felépítése, eljött az ideje, hogy meghatározzuk a 
labirintus  felépítését.  Első,  és  fontos  döntés,  hogy  az  
útvesztőnél megállapítsd hány szintből épül fel. Ha 
több szintes,  akkor a kaland hosszú lesz,  és több lesz a 
veszély is. A labirintus minden egyes szintjénél el kell 
végezni a következő lépéseket. 
 
 
A következőkre van szükséged, hogy létrehoz egy 
labirintust, és annak az elrendezését: 
 
 

Egy darab papírra, minden egyes színthez (az 
A4-es pont megfelelő) 

Egy doboz teteje, amiben elfér a papírlap. 
Egy maréknyi hatoldalú dobókocka. 
Ceruza, és radír. 

 
 
Először is meg kell határozni a szobák számát, ideális 
esetben ezt a doboz tetején kell kidobni. Dobj 1D6-ot, és 
az adott értékhez adj 6-ot, ez mutatja meg a szobák 
számát az adott szinten. Természetesen a Kalandmester 
dönthet úgy, hogy kisebb szintet 1D6, vagy nagyobb 
szintet hoz létre több kockával. 
 
A Kalandmester miután meghatározta a szobák számát, 
annyi számú D6 kockával dob. Ezekkel a kockákkal a 
papírlapon kell dobni. A dobás után a kockákat körbe 
kell rajzolni, ezek lesznek a szobák. Ha bármelyik kocka 
legurul a lapról, akkor azzal újra dobni kell, addig, míg 
a lapon nem marad. Ezek után minden egyes kockát le 
kell venni a lapról, és a dobott értéküket, bele kell írni 
az alatta lévő, már körberajzolt helyre. 
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A mintadobások a következők eredményeket hozta: 
 
 

 
 
 
A dobott értékek fogják megmutatni, hogy hány kijárata 
van a szobának. Ha a dobott számok 1-2, akkor az azt 
jelenti, hogy egy kijárat van, ha 3-4, akkor 2 a járatok 
száma, ha 5-6, akkor három. Ezek között lehet titkos 
ajtók, vagy átjáró is, de ezt majd később. 
 
A dobott kockák, már adnak egy kis segítséget a térbeli 
elrendezéshez, igaz ezt még elég nyers változat, de 
nagyjából lehet látni a szobák közötti távolságot. 
 
 
 
 

 
 
 
 

A kijáratok számának megfelelő vonalakat kell húzni a 
szobák oldalára, ezzel mutatva meg, hogy hány darab 
folyosó, ajtó csatlakozik a helyiséghez. A számok bele 
vannak írva a kockák köré rajzolt helybe. A már említett 
szabály szerint kell eljárni a kijáratoknál. 
 

 
 
A már berajzolt vonalakat ezek után össze kell kötni 
egy másikkal. Elkerülhetetlen lesz, hogy marad olyan 
járatok, amit nem lehet másikba belecsatlakoztatni, mert 
nem marad párja. Ebben az esetben, egy „T” elágazást 
kell kialakítani valamelyik közeli folyosóval. Ha 
szükséges lehet extra járatokat is elhelyezni, hogy így 
könnyebben el lehessen érni más helyeket. 
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Miután sikeresen befejeződött a szobák elrendezése, és 
a folyosók megállapítása, ki kell radírozni a 
négyzetekbe írt számokat, és 1-től be kell számozni 
minden helyiséget. Minden egyes szoba kapni fog egy 
számot. 
 
 
 

 
 
 
Ha több szintes a labirintus, akkor a Kalandmesternek 
meg kell állapítania, hogy melyik szobából vezet felfele, 
illetve lefele lépcső. Ezt egy „felfelé”vagy egy „lefelé” 
mutató nyíllal kell jelölni. További leírásokat lehet 
készíteni minden egyes szobához, melyikben található a 
szentély, vagy egy kút, melyik ajtók vannak zárva, 
melyik szoba rejt csapdát, és egyéb más mindent. 
Bármelyik szobában el lehet helyezni ellenfeleket, de 
olyan dolgokat is, amik segítik a Hősöket, például 
gyógyvizes forrást, vagy egy éléskamrát! 
 
 
Ideális esetben minden egyes szobáról érdemes pontos 
leírást készíteni. Ezen kívül fontos még a labirintus 
bejáratát, is meghatározni (ami egy barlangnyílástól, 
egy domboldalban lévő ajtón át bármi lehet). A 
szobákon  kívül  a  fő ellenséget  is  ki  kell  dolgozni,  és  
elhelyezni az útvesztőben. A szobák mérete mindig 
változó, általában 9x9 méteresek, de vannak olyanok, 
amik ennél nagyobbak, vagy kisebbek. 
 
 
A következő lépés, annak a meghatározása, bármilyen 
szokatlanul is hangzik, hogy a hétköznapi berendezési 
tárgyakon kívül, mint bútorok, kémények, kandallók, 
vagy egy halom szemét, van-e valami szokatlan a 
helyiségben. Ha szeretnéd megtudni, milyen szokatlan 
dolog van még a szobában, akkor dobj, 1D6-tal. A 
dobott lehetőség nem biztosan passzol a helyiségben 

elhelyezett szörnyhöz, vagy feleslegessé teszi azt, ekkor 
érdemes módosítani 
 

D6 Egyéb helyzetek 
1-4 Nincs 
5 Csapda 
6 Valami más 

 
1D6 Csapda Valami más 

1 Veremcsapda (1D6 sebzés) Varázskút 
2 Lándzsacsapda (1D6 sebzés) Furcsa szobor 
3 Tűzcsapda (1D3 sebzés) Furcsa dekoráció 
 (falak; mennyezet; 
 padló) 
4 Pengecsapda (mint egy kard) Sötétség 
5 Veremcsapda (2D6 sebzés) Köd; Füst 
6 Mágikus csapda Szentély;Templom 

 
 
Az egyéb helyzetek leírása szükséges a játék 
folytonossága érdekében. Ez a Kalandmester feladata, 
hogy  a  kidobott  csapdát,  vagy  a  másik  helyzetet  
pontosan kidolgozza, vagy kitaláljon valami mást, amit 
nem tartalmaz a felsorolás. Például a szobában található 
egy varázskút, aminek a vize lehet gyógyító erejű, de 
lehet mérgező is, sőt előfordulhat, hogy aki iszik belőle, 
annak az alakját átváltoztatja. Az alakváltás lehet 
véletlenszerű, ami minden ivás után bekövetkezik. 
 
 
 

 
 
 

 
Szörnyek 
 
Végül a szörnyeket kell elhelyezni a lakhelyükben, a 
labirintusban. Ez meg lehet tenni tervszerűen, de rá 
lehet bízni a véletlenre. A véletlenszerű szörny 
táblázatban szereplő lények mindegyikét meg lehet 
találni  a  Szörnykönyvben.  Ha  ez  a  könyv  nem  áll  a  
Kalandmester rendelkezésére, akkor improvizálhat. Egy 
külön oszlop van kialakítva a fő gonoszok 
megállapítására. Ezeket mindenképpen odafigyelve kell 
használni, figyelembe kell vennie a Hősök 
tapasztaltságát, és felszereltségét. 
A szörnyek mindegyike erőségük szerint felsorolva az 
oszlopokban, de ez csak irányadó. Lehetséges, egy 2-es 
erősségű labirintusban, hogy felbukkannak Goblinok, 
de az is valószínű, hogy egy 1-es erősségűben 
találkoznak a kalandozók Gark-kal. 
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Véletlen Szörny táblázat 
 

3D6 1. szintű labirintus 2. szintű labirintus 3 szintű labirintus 
3 Sorvasztó Ragadó Fantom 
4 Hobgoblin Halálkísértet Mucalytic 
5 Klón Harcos Óriás Százlábú Lidérc 
6 Húsevő Lárva Démoni Szolga Pokróclény 
7 Gremlin Denevér Démon Cockatrice 
8 Zombi Pókember Vérbestia 
9 Csontváz Sötét elf Dombi Troll 
10 Goblin Nagy Ork Óriás Pók 
11 Ork Troglodita Ghoul 
12 Óriás Patkány Csontváz Harcos Húsgólem 
13 Skorn Kriptavadász Múmia 
14 Patkány ember N’yadach Tarator 
15 Csapdamanó Gark Vérpatkány 
16 Grannitusz Doragar Halál Pók 
17 Démonivadék Lélekrabló Sziklahernyó 
18 Vasevő Borzas Vadállat Medúza 
 

 
3D6 4. szintű labirintus Fő gonosz 

3 Montikor Pokol Démon 
4 Nyálkaevő Tűzdémon 
5 Éjjeli Vadász Dögnyúzó 
6 Dögnyúzó Halál Pók 
7 Gyík Király Múmia 
8 Minotaurus Medusa 
9 Pokolkutya Káosz Lovag 
10 Kőgólem Mágus 
11 Calacorm Hadúr 
12 Fa gólem Gyík Király 
13 Vízköpő Vérpatkány 
14 Barlangi Óriás Barlangi Troll 
15 Agypusztító Barlangi Óriás 
16 Tükördémon Agypusztító 
17 Karomvad Tükördémon 
18 Tűzdémon Vámpír 

 
 
Valószínűleg a fenti táblázatból generált szörnyek 
egyvelege igen egyedi lesz. Feltételezzük, hogy lények 
nem egymás közelében tartózkodnak, és nem 
mozognak. A Kalandmester dönthet viszont úgy, hogy 
elmozdítja a szörnyeket bizonyos esetben. Az elfogadott 
viszont a Kaland Játék Kockázat Könyvek jegyében az, 
hogy lények mindig egy helyen tartózkodnak, és nem 
mozognak! 
 
Nem minden labirintusban kell a szörnyeket tudatosan 
kiválogatni, néha bizony jó a véletlenszerűség, bizonyos 
esetekben  még  szórakoztatóbb  is.  Tény,  hogy  néha  a  
legjobb kalandok kerekednek abból, ha a szörnyek 
kiválasztását a véletlenre bízzuk. 
 
Nem labirintus helyszínek átírása 
 
Lehetőség van arra, hogy a fent említett szerkezetet 
áthelyezzük más helyszínekre, mint pl.: erdő, sziget, 
síkság stb. és abból készítünk kalandot, aminek nem 
labirintus a helyszíne. Egyszerűen csak át kell nevezni a 
helyiségeket, helyekké (mint pl.: tisztás, kút, falu, 
barlang stb.) a vonalak pedig az utakat jelölik. 

 
A Hősök minden bizonnyal nem fogják az utakon 
minden egyes helyszínt bejárni. Ezért érdemes már az 
elején úgy tervezni, a helyszínek közötti utakat, hogy 
azokat ne hagyják el. 
 
 
Viszonylag egyszerű kitalálni, hogy mi fog történni, ha 
a Hősök elhagyják a kitaposott utakat, főképpen akkor, 
ha netalántán lemennek a térképről. 
 
 
 
Befejezés 
 
Miután minden egyes ponton végigment a 
Kalandmester, és végrehajtotta azt, készíthet egy 
számára megfelelő térképet. Ezen ábrázolhatja a 
folyosók pontos hosszát, és a szobák valós méretét, és 
alakját. Így könnyebben le lehet a játékosoknak írni a 
helyszínt. 
 
A térkép bonyolultságának, csak az idő, és a képzelőerő 
szabhat határt.  
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AGBAR BÚVÓHELYE 
 
A térkép és a teljes leírás a már az előző oldalakon 
kidobott labirintus alapjára épül. Az egyszerűség 
kedvéért csak a 8. Fejezetben megtalálható szörnyek 
közül élnek csak a labirintusban.  
 
A  Labirintus  egy  tökéletes  folytatása  lehet  a  könyv  
elején lévő kalandnak, itt már a Hősök használhatják a 
teljes szabályrendszert is. A Kalandmester szabadon 

módosíthatja az útvesztőt a saját belátása szerint, hogy 
minél jobban hozzápasszoljon a saját történetéhez. 
Ajánlott 3-4 karakter részére a kaland, de könnyedén 
meg lehet változtatni az alap adatokat, több illetve 
kevesebb játékos részére. 
 
A szörnyek pontos tulajdonságait megtalálod a 116. 
oldalon.  A  kincsek  leírásait  pedig  a  következő 10.  
Fejezetben. 

 

 
 
  

Agbar 
Búvóhelye 
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Sok veszéllyel szembeszálltatok a pusztában, míg eddig 
elértetek. Egy kis tisztás szélén álltok előttetek egy kis 
sziklafalt láttok, aminek az oldalában egy fa ajtó található. Az 
ajtóra egy koponyát faragtak. Mikor kinyitjátok az ajtót egy 
letaposott sáros ösvényt vesztek észre. Bent teljes a sötétség. 
Előveszitek lámpáitokat, meggyújtjátok, és nagy lélegzetet 
véve beléptek az ajtón a folhomályba… 
 
1-es szoba 
 
Keskeny kő lépcső vezet lefele a sötétbe, ami egy kőboltíves 
nyitott átjáróba végződik. Egy szobába érkeztek, a déli falon 
egy ajtó látható. A helyiségben a padlón száraz levelek, 
szemét, csontok, belek, és egy kis szőrdarabot találtok. Három 
FARKASSAL néztek szembe, amiknek a nyakán tüskés 
nyakörv látható. Vicsorogva lassú léptekkel közelednek felétek. 
 
Három FARKAS található ebben a szobában, amik az 
őröket riasztják, ha valaki lemerészkedik a bejáraton. 
Ha a karakterek három harci forduló alatt nem 
végeznek velük, akkor a 2-es szobában lévő 
GOBLINOK észreveszik a behatolókat, és futva 
átjönnek… 
 
 

 
 
 
2-es szoba 
 
Amikor kinyitjátok, az ajtót egy-egy ajtót láttok a déli és a 
keleti falon. Két padot is észrevesztek a nyugati falon. (a 
további részt, csak akkor olvasd fel, ha az őrök nem rohantak 
át  az  1-es  szobába)  A  padon  4  csúnya  zöldbőrű GOBLIN  
ücsörög, akik mikor beléptek azonnal lándzsáik után nyúlnak, 
felugranak, és hangos rikácsolás közepette támadnak. 
Mindegyik bőrpáncélt visel. 
 
Ezek a GOBLINOK Agbar második védvonala, a 
farkasok után. Mivel nagyon unatkoznak, ezért gyorsan 
képesek reagálni, ha meghalják a farkasok morgását, az 
1-es szobában. 
 
 

 
 
 
3-as szoba 
 
Ennek a szobának az ajtaja résnyire nyitva van, ahonnan 
füstöt láttok kiszivárogni. A szoba igen világos, többek közt a 
hatalmas nyitott tűzhely miatt, ahol egy nagydarab 
humanoidot pillantotok meg. Az OGRE éppen egy hatalmas 
kondér felett ácsorog, és kevergeti azt, mikor beléptek. Az 
egyik sarokban egy halom mosatlan edény láttok. Két kijárata 
van még a szobának, az egyik a déli falon, a másik a keletin. 

Ez a szoba szolgál étkezdeként, és konyhaként a 
labirintus lakóinak. Gugbrit az OGRE szakács, nem 
azért  vállalta  el  ezt  a  munkát,  mert  neki  van  a  
legnagyobb érzéke a főzéshez, nem. Azért vállalta el, 
mert így elkerülheti a többi nehezebb munkát. Gugbrit 
nem támad azonnal, de nagyon óvatos minden új 
jövevénnyel. 
 

 
 
4-es szoba 
 
A folyosó egy ajtóban végződik, aminek a szegélylécét 
faragások díszítik. Ősi csatákat, és hőstetteket ábrázolnak. 
Amint kinyitjátok az ajtót, egy nagy szobát pillantotok meg. 
Minden egyes falon a padlótól a mennyezetig kő polcok 
sorakoznak. A polcokon a félhomályban ősi csontvázakat, és 
rozsdás fegyvereket vesztek észre. Mindenfele pókhálók 
lógnak. Ahogy felnéztek, a mennyezetről különféle méretű 
gubókat vesztek észre. A szoba távolabbik felében valamik 
mozgolódni kezdenek. 
 
Két  ÓRIÁS  PÓK  él  ebben  a  szobában,  a  többiek  csak  
éléskamrának használják. Behajítják ide az elfogott 
állatokat, amiket a pókok megbénítanak, majd 
tartósítanak, egy gubóban. Ez után jön majd Gugbrit az 
OGRE, és a béna, de még mindig élő állatokat elviszi és 
megfőzi. 
 

 
 
5-ös szoba 
 
Ahogy kinyitjátok az ajtót, azonnal észreveszitek a rengeteg 
csontot, ami a földön hever. Térdig gázoltok benne. Minden 
csendes, és mozdulatlan, de ahogy beléptek a szoba közepén 
három CSONTVÁZ emelkedik ki a kupac alól, mindegyik a 
kezében egy-egy kardot szorongatva. Érzékelték az életet, 
azért éledtek fel, és most támadnak. 
 
A csontokat az ősi sírokból hordták ide össze, a 
CSONTVÁZAKAT egy vándor Nekromanat animálta 
Agbarnak, aki ezért busásan megfizette. Agbar 
parancsait követik. A labirintus lakóira nem támadnak, 
csakis a betolakodókra. 
 

 
 
6-os szoba 
 
„T”  CSAPDA:  Ez  a  dárda  csapda  a  déli  ajtó  előtt  
található. Elkerülni, úgy lehet, hogy miközben az ajtót 
kinyitják, a bal oldali falon megnyomnak egy nagy 
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lapos követ. (a csapda kikapcsoló gombját Felismerés 
Képzettség próbával lehet megtalálni) Ha az áldozat a 
gomb megnyomása nélkül nyitja ki az ajtót, akkor két 
oldalról egy-egy dárda csap ki a falból. Sikeres 
SZERENCSE próbával elkerülhetőek. Ha viszont nem 
sikerül, akkor annyit fognak sebezni, mint egy dárda, és 
a sebzés dobáshoz hozzá kell adni +1 pontot. A 
páncélok védelme számít ennél a csapdánál. 
 
Ahogy kinyítjátok az ajtót, azonnal egy másik ajtót vesztek 
észre a jobb oldali falon. A szoba négyszöglető, a padlón 
mindenfelé prőmek, és bundák hevernek. (Ezt olvasd fel, ha 
a dárda csapdát hatástalanította a csapat.) öt GOBLINT 
vestek észre, akik betakarózva alszanak, horkolásuk betölti 
teljesen a teret. (Ezt  olvasd  fel  akkor,  ha  a  csapda  
akriválta magát.) Álmosan tápászkodó GOBLINOKAT 
láttok, akik öten vannak, mikor megpillanatanak benneteket, 
lándzsáik után nyúlnak, páncélt nem viselnek. 
 
Ez a szoba a GOBLINOK hálóterme. Ha a GOBLINOK 
alszanak, akkor a Hősök, ha akarják, álmukban 
meglepve megölhetik őket. Bár ez elég sok erkölcsi, és 
morális kérdést vet majd fel. 
Ha viszont ébren vannak, akkor egyik sem visel 
páncélt, mert felkészületlenül érte őket a támadás, de 
harcolnak. 
 

 
 
7-es szoba 
 
Ahogy az ajtót kinyitjátok, ajtókat pillantotok meg az északi, 
déli, és a nyugati falon. A keleti részen a falnak tolva egy 
durván faragott fa ágyat láttok, előtte egy hatalmas nagy lény 
áll. Hasonlít a GOBLINOKHOZ, de náluk sokkal 
hatalmasabb. Ez egy GARK kezében egy baltát szorongat, 
amint megpillant benneteket, legugol, és ugrásra készen vár 
hogy támadhasson. 
 
A GARK Agbar személyes testőre, haláláig harcolni fog, 
hogy védje urát, aki az északi ajtón túl tartózkodik. Ha 
a GARK megsérül, akkor hatalmas nagyokat üvöltve 
jelez Agbarnak. 
 

 
 
8-as szoba 
 
Ahogy kinyítjátok az ajtót, első ami szembetűnik nektek az az 
írdatlan nagy rendetlenség. Halomba dobálva a prémek, törött 
ládák, gallyak. A második benyomás a szag, ami igen erős, és 
dohos. Egy út vezet keresztűl a sezméthalmon között, az 
északi falon lévő ajtóhoz, ami a szemétdomb miatt már 
majdnem rejtekajtó. 
 

A törmelék alatt öt ÓRIÁS PATKÁNY vár a biztonságos 
fészkük rejtekében. Megvárják, míg az összes Hős belép 
a szobába, és akkor lendülnek támadásba. A Patkányok 
nem túl bátrak, ha érzik, hogy vesztésre állnak 
elmenkülnek, vissza a fészkükbe. Ha viszont sarokba 
szorítják, akkor harcolni fognak. 
 

 
 
9-es szoba 
 
Az ajtó nagyon nyikorog, amikor benyittok. Lassan tárúl fel 
előtettek a labirintus utolsó terme. Eredetileg ez volt a fő 
kripta, ami most a Hadúr szállása, aki az egész labirintuson 
uralkodik. A hatalmas lapos kő, ami egykoron szakofág volt, 
most ágyként funkcionál, egy egyik sarokban egy mellvértet 
láttok. Az ágy előtt egy összes halántékú veterán harcos 
pillantotok meg, arcán fanyar mosojjal. 
 
Agbar kezében egy nagy kardot tart, a másikon egy pajzs 
látható, testén láncinget visel. Az oldalán egy hatalmas nagy 
FARKAS morog rátok. A férfi felemeli kardját, és lassú 
léptekkel megindúl felétek. 
 
Agbar (lásd 8. Fejezet) a labirintus ura. A FARKAS, és a 
Hadúr is halálig fog harcolni, tudja mindenki, hogy a 
másiknak nem fog adni kegyelmet. 
 

 
 
A fenti leírásban nem szerepel egyik helyiségben sem 
kincs, kivétel ez alól Agbar, akinél a ládájában meg 
lehet találni személyes tárgyait. 
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10. FEJEZET - KINCSEK 
 
 

z egyik fő motiváció, amiért egy kalandor 
nekivág a nagyvilágnak, az a kincs. Érmék, 
ékszerek, luxuscikkek, és varázstárgyak. Ez 

mind nagyon vonzó tud lenni, sőt a szörnyek szeretik 
ezt maguknál felhalmozni. Mikor ilyen szörnyeket győz 
le valaki, akkor bizonyos mennyiségű zsákmányra tesz 
szert. 
 
Nagyon gyakori eset, mikor egy kaland leírja, hogy a 
karakterek milyen 
kincseket találhatnak a 
történet alatt. A másik 
esetben a Kalandmester 
ezt  a  fejezetet  fogja  
használni annak 
megállapítása érdekében, 
hogy a szörny 
barlangjában milyen 
kincsek vanna elrejtve. Ez 
a fejezet segít abban, 
hogy megállapítsd, hogy 
milyen evilági, és 
mágikus találhatnak a 
Hősök. Ezeket 
egyszerűen ki kell csak 
választani, de ki is lehet 
dobni ezzel rábízva a 
véletlenre a döntést a 
Kalandmester. 
 
Továbbá ezeket a 
kincseket a Kalandmester 
felhasználhatja egyedi új 
tárgyak készítésére. 
Mindig érdemes szem 
előtt tartani a tárgy erejét. 
Ezt minden esetben a 
Hősök tapasztaltságához 
kell mérni. Nem szabad 
túl nagy hatalmat a 
karaktere kezükbe adni. 
 
Kincsek 
azonosítása 
 
Egy tárgy értékének a 
felbecsüléséhez, és azonosításához egy egyszerű 
Felbecsülés Képzettség próba szükséges. Egy általános 
tárgy esetén nem mindig szükséges, mert annak 
nincsen speciális tulajdonsága. 
A Hős a Felbecsülés Képzettség próbáját normál tárgy 
esetén 1 ponttal aládob, akkor képes megállapítani az 
eladási értékét. Ha a dobást 2 ponttal dob alá, akkor a 
Hős képes beazonosítani a kincset, például ékszer 
esetén a pontos értékét, és speciális képességét. Ha 3-
mal  sikerül  aládobni,  akkor  képes  a  pontos  értékét  
meghatározni a tárgynak, lehet az mágikus is, bár e 
tárgyak esetén nincsen pontos összeg, mert nincsen 
egységesített áruk 

 
A Felbecsülés Képzettségpróba nem fogja egyik 
varázstárgy mágikus tulajdonságát se felfedni. Ehhez 
szükség van Mágia Ismeret Képzettségre. A Hősnek, 
miközben kézben fogja, és vizsgálja a tárgyat, sikeres 
Mágia Ismeret Képzettség próbát kell dobnia. Ha 
sikerül, akkor a Kalandmester elmondja mire képes a 
varázstárgy. 
 
A Kalandmester nem köteles szabályszerűen elárúlni, 

hogy  mire  képes  a  
varázstárgy. Például a +1-
et sebző kardra 
mondhatja azt, hogy 
„Egy igen éles kardot 
találtál”. Idővel a 
Játékosok a kaland során 
rájöhetnek, a játék 
mechanikájából hogy 
mire is képes az a tárgy, 
amit találta. A Hős 
mondjuk szerencsésebb a 
többieknél, ami adódhat 
a Szerencsés 
Képességből. Ez viszont a 
többiek számára a 
játékban úgy 
nyilvánulhat meg, mint 
egy mágikus tárgy, pedig 
csak a szabályt látják a 
játékasztalnál. A 
Kalandmester viszont 
nem mindig köteles 
nyíltan megmutatni egy-
egy tárgy hatását, 
főképpen az átkozottak 
esetén nem. Érdemes úgy 
rendezni, hogy valami 
más miatt történik az 
eset. 
 

Varázstárgyak 
használat 
 
A legtöbb varázstárgy 
használata teljesen 
egyszerű, és nyilvánvaló, 

de bizonyos esetekben ez eltérhet, a részletek itt lejjebb. 
 
A  Tekercseket  hangosan  kell  felolvasni,  és  csak  azok  
tehetik meg, akik rendelkeznek Mágia Ismeret 
Képzettséggel egyes szinten. Az olvasónak nem kell 
Képzettség próbát végeznie, és nem kell ismernie sem a 
varázslatot. A tekercs hatás mindenkire kiterjed, aki 
hallja a felolvasást, legyen az barát, vagy ellenség. Bár a 
hatás nem mindig terület hat. 
 
Az varázsitalok hatásukat akkor fejtik ki, mikor valaki 
megissza. Így akár azonosítani is lehet egy-egy főzetet, 
bár ez igen kockázatos vállalkozás. 
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A fegyverek és a páncélok használata nem igényel 
semmiféle egyéb tudást, kivéve a fegyver és páncél 
ismerete. Bizonyos tárgyakat viszont csak 
meghatározott személyek használhatnak csak, és 
képesk aktiválni különleges mágikus képességüket. 
 

 
 
Mint  mindig  a  Kalandmesteré  a  végső döntés  joga,  
hogy a Hősök képesek-e az ilyen tárgyakat használni, 
vagy sem. 
 

Véletlen Kincstáblázat 
 
Ha a Kalandmester úgy dönt, véletlenszerűen választja 
ki a kincseket, ami a szörnynél, vagy az odújában 
található, akkor a következő táblázat nagy segítségére 
lesz. Az első oszlopban található, hogy menni pénz van 
a lénynél, a másodikban, hogy van-e nála valamilyen 
kincs. A harmadik oszlop tartalmazza a mágikus 
tárgyakat. A dobott számot lehet módosítani, annak 
függvényében, hogy mennyire gazdag a lény. Egy 
Sárkány odúja esetén 7-et vagy 8-at is hozzá lehet adni a 
dobott számhoz. Míg egy magányos Goblin estén ez -6 
lehet. Ha van a szörnynél mágikus tárgy, akkor azt a 
Kalandmester eldöntheti, hogy kiválasztja, vagy dobás 
alapján állapítja meg, hogy mi is az. Ezen táblázatok 
célja, hogy ha a Kalandmester siet, akkor minél előbb 
képes legyen eredményt produkálni. A kidobott 
eredmény nem tekinthető mérvadónak, ezt bármikor 
meg lehet változtatni. 
 

PÉNZ / KINCS TÁBLÁZAT 
 
ET jelöli az Ezüsttallért, az AT pedig az Aranytallért. A 
kincsek esetén a teljes értéket közli a lista, aranyban. Ez 
lehet egy vagy több darab, az összeg a teljes 
darabszámra vonatkozik. Eladáskor viszont nem biztos, 
hogy a meghatározott értéket fogja kapni érte a 
karakter. 
 
2D6 Pénz találat Kincs találat Mágikus tárgy? 

>2 Nincs Nincs Nem 
3 1ET Nincs Nem 
4 2ET Nincs Nem 
5 1D6ET Nincs Nem 
6 2D6ET Nincs Nem 
7 1D6AT Nincs Nem 
8 2D6AT 1D6AT Nem 
9 3D6AT 4d6AT Nem 
10 5D6AT 1D6x10AT Talán 
11 2D6x10AT 2D6x10AT Igen 
12+ 4D6x10AT 5D6x10AT Igen 

Ha más kincset találnak, akkor a Kalandmester dönthet, 
hogy mi az, vagy ha nem akkor dobhat az alábbi 
táblázatból. 
 
 
 

1D6 Kincsek 
1 Prém / Bőr 
2 Kereskedelmi áru 
3 Drágakő / Ékszer 
4 Ékszer együttes 
5 Művészi tárgy 
6 Fűszer 

 
 
 
Ha egy mágikus tárgyat is találtak a karakterek, akkor a 
következő táblázatból meg lehet határozni, hogy mi is a 
típusa. 
 
 
 

1D6 Mágikus tárgy típusa 
1 Tekercs 
2 Ritkaság 
3 Komponens (Boszorkányoknak) 
4 Varázsital 
5 Csecsebecse 
6 Varázstárgy 

 
 
 
Alább következnek a Mágikus tárgyak, de a 
Kalandmester nyugodtan kitalálhat bármilyen mást is, 
ha számára az jobban megfelel a kaland Hőseinek. Ezen 
tárgyaknak, csak a képzelet szabhat határt! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEKERCSEK 
 
Ezeket a pergameneket szét kell tekerni, a felirat rajta 
mágikus  hatású.  A  hatás,  akkor  jön  létre,  mikor  
hangosan felolvassák. Ez után a szöveg elhalványul, és 
eltűnik. Csakis kizárólag az erős Mágusok képesek 
tekercseket készíteni, azért is, mert sok ritka 
komponens szükséges a létrehozásukhoz. Lehetőség 
van arra, hogy bármilyen hatást tekercsbe zárjanak, 
legyen az sötétség teremtés, vagy védelmet biztosító 
erőtér. 
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Balzsam tekercs 
 
Ha valaki felolvassa, ezt a tekercset, akkor az aki 
meghallja, azonnal gyógyulni fog 1D6 ÉLETERŐ 
pontot. Ezekkel a pontokkal nem lehet túllépni a 
kezdeti ÉLETERŐ pontokat. 
 
Filash-védelme tekercs 
 
Ennek a tekercsnek a hatása mindenkire érvényes, aki 
hallja. Ez után védelmet kapnak mindenféle tűz ellen, 
legyen az normál, vagy mágikus. A védelem 10 percig 
tart, és minden tűz alapú sebzést felezni fog (lefelé 
kerekítve) 
 
Szent szó tekercse 
 
Ezt a tekercset hangosan fel kell olvasni, a szavak 
megdöbbentő hatással lesznek minden élőholtra, akik 
halljál. A hallótávolságon belül lévő élőholtak 
mindegyike azonnal sérül 2D6 ÉLETERŐ pontot, ezen 
kívül hatalmas nagy fájdalmat okoz nekik. Élő lényekre 
semmiféle hatással nem lesz. 
 
A béke tekercse 
 
Mindenki,  aki  hallja  a  tekercset  (kivéve  magát  a  
felolvasót) azonnal dobnia kell SZERENCSE próbát. 
Mindenki,  aki  nem  dobta  meg  a  próbát  megnyugszik,  
és nem fog cselekedni semmilyen erőszakosat. 
Bármennyire is nyugodtak, magukat mindenképpen 
meg fogják védeni, ha támadás éri őket. Egyébként nem 
támadnak, és nem varázsolnak semmi támadót stb. 
 
Helyrehozó tekercs 
 
Ez a tekercs képes visszaállítani bárkinek az 
ÜGYESSÉG, ÉLETERŐ, SZERENCSE, MÁGIA, és 
Mágia Pontjait a kezdeti értékre. A tekercs olvasása 
közben  meg  kell  érinteni  a  célszemélyt,  különben  a  
hatás az olvasót fogja érinteni. Miután megtörtént a 
felolvasás, a tekercs finom porrá esik szét. 
 
 

 
 
 
Kardok tekercse 
 
Mikor felolvassák hangosan a tekercset, aki hallja, az 
minden egyes sebzés dobásához hozzá adhat +1 pontot. 
A hatás 10 percig tart. 
 
 

RITKASÁGOK 
 
A ritkaságok viszonylag csekély mágikus képességgel 
bíró tárgyak, néha igen furcsa hatással. Ezek csak 

bizonyos helyzetekben hasznosak, és bizonyos 
helyzetekben alkalmazhatóak teljes hatásfokkal. Szinte 
minden tárgynak korlátozott a használata. Bizonyos 
Mágusoknál fellelhetőek ilyen tárgyakat, és adnak el is 
belőle átutazó kalandozóknak. 
 
 
Szárított köd a Mitril erdőből 
 
Ez az ezüst por hihetetlenül könnyű, úgy tűnik, mintha 
nem is  lenne  súlya.  Mikor  a  port  vízbe  öntik,  legalább  
egy vödörbe, feloldódik, és sűrű köd keletkezik. A köd 
teljesen normális, zárt térben megmarad, de a 
szabadban elfújja a szél. 
 
 
Tartósított Alakváltó agy 
 
Ez egy kis üveg edény, amiben egy összeaszott szürke 
agy látható, amit valamilyen átlátszó folyadék lep el. Az 
agy folyamatosan pulzál, és deformálódik. Ha a tégely 
közelébe egy Alakváltó (beleértve a Lycantrópokat) 
kerül, akkor az agy elkezd remegni. 
 
 
Zseb kocka 
 
Ez a furcsa kocka 15cm széles, mindegyik oldalán mély 
vésetek láthatóak. Számos területen lehet alkalmazni a 
kockát. Mikor megnyomják az oldalán a „gombot” a 
jelet, a kocka gyorsan elkezd átváltozni, és felveszi azt 
az alakot, amit a véseten lehetett látni. A tárgyon is 
látható a véset, amin ha azt megnyomják, akkor 
visszaváltozik kockává. Számtalan formája létezik 
ennek a tárgynak, a leggyakoribb előfordulási forma 
például: Kard, íj, kis pajzs, lámpás, serpenyő, és egy 
horog kötélhez. Mindegyik tárgy fémből lesz 
 
 
Varázsital készítő korsó 
 
Ez egy festett agyag korsó, szépen díszített fém fedéllel, 
ami egy ezüstlánccal van összekapcsolva. A 
használójának bele kell öntenie egy adag bármilyen 
varázsitalt, és vele egyenértékű vizet. A korsót ez után 
le kell zárni, és összerázni. Egy kockával dobni kell. Ha 
a dobott szám páros, akkor a korsóban két adag 
varázsital található, ha viszont páratlan, akkor csak víz 
lett belőle. A korsó meglehetősen törékeny, ha 
bárhogyan is megsérül, akkor azonnal elveszti a 
hatását. 
 
 
Egy üveg pókember 
 
Ez a lezárt üvegedény, aminek a tetejét viasszal 
pecsételték le egy szőrös fekete pókot tartalmaz, aminek 
ember feje van. A pókembernek úgy tűnik nincsen 
szüksége se élelemre, se vízre, se levegőre. Az üveg fala 
blokkol minden nemű kommunikációt. A pókember 
mérgesnek tűnik az üvegben. Ha eltörik az üveget, 
akkor a pókember azonnal elszelel, és az első alkalmas 
helyen elrejtőzik 
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Ezüst Tükör 
 
Ez az ezüsttükör, egy tölgyfa keretbe van befoglalva, 
amibe arcok vannak faragva. Normál esetbe úgy 
működik, mint egy hagyományos tükör. Sötétben 
azonban megvilágítja annak az arcát, aki belenéz, így 
láthatja a tükörképét. Bizonyos esetekben fel lehet 
használni sötét helyeken, mint világítás. Bevilágíthat 
egy szobát, vagy mozogni is vele a folyosókon. 
 

KOMPONENSEK 
 
A Boszorkányság varázslatokhoz szükség van 
komponensekre. Ebben a listában szerepel az eddig 
megismert összes varázslat komponense. A 
varázshasználókat ezek a tárgyak segítik abban, hogy 
minél több mágiát tudjanak elmondani, így erősebbek is 
lesznek. Némelyikük jelentős pénzösszeget is képes 
áldozni, egy-egy komponensért. 
 
Arany ékszer 
 

Arany hátú tükör 
 

Bambusz furulya 
 

Csont karkötő 
 

Egy üveg ragasztó 
 

Ékszerberakásos medál 
 

Fekete álarc 
 

Goblin fog (1-3) 
 

Gyógyital 
 

Gyöngy gyűrű 
 

Kerek papi sapka 
 

Kőpor 
 

Kristály gömb 
 

Méhviasz 
 

Óriás fog 
 

Orrdugó 
 

Sárga Napékszer 
 

Sárga por 
 

Sárgaréz inga 

 
 

Szenteltvíz 
 

Tölgyfacsemete bot 
 

Tüzes víz 
 

Viharkürt 
 

Zöld fém gyűrű 
 

Zöld hajú paróka 
 

 
 

VARÁZSITALOK 
 
Az egyik legegyszerűbb fajtája a mágikus tárgyaknak, a 
legkönnyebben elkészíthető, és a legnépszerűbb is 
egyúttal. Tény, hogy minden kezdő Hős rendelkezik 
valamilyen varázsitallal! Minden ital akkor fejti ki a 
hatását, mikor megisszák azt, így könnyen, és gyorsan 
lehet őket használni. Az italt mindig valamilyen 
üvegcsében, vagy más alkalmas hordozó edényben 
tárolják. Az ital hatása, nem csak pozitív lehet, 
előfordulnak rossz hatású szerek is. Néhány 
„varázsitalt” nem folyadék formában készül el. Lehet 
kenőcs, por, vagy gáz nemű. Ezeket nem meginni, 
hanem az alkalomhoz illően kell használni. A kenőcsöt 
bedörzsölni, bekenni adott helyen a teste, a gázt pedig 
be kell lélegezni. 
 
Ellenméreg 
 
Amikor megissza valaki ezt az italt, akkor a 
szervezetében lévő összes mérget semlegesíti. A főzet 
nem gyógyital, és a már meglévő hatásokat se mulasztja 
el, csak megakadályozza a továbbiak kialakulását. 
 
Láthatatlanság itala 
 
Ez az ital azonnal láthatatlanná változtatja azt, aki 
megissza, teljes felszerelési tárgyaival együtt. A 
láthatatlanság 10 percig tart, vagy addig, míg meg nem 
sérül, vagy meg nem támad valakit, vagy el nem mond 
egy varázslatot. 
 
Rovar ellenőrzés itala 
 
Ez az erős ízű, keserű bájital lehetővé teszi az ivó 
számára, hogy ellenőrzése alá vonjon a környezetében 
lévő minden rovart.  Lehet az kicsi,  vagy óriás.  A hatás 
10 percig tart, ez idő alatt képes parancsolni az összes 
rovarnak a közvetlen közelében. Képes ráuszítani 
támadóira a rovarokat (ez a hatás elmúlik, ha az 
ellenség kilép a hatókörből), ezzel kényszeríteni, hogy 
elmeneküljön. 
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Szerencsétlenség ital 
 
Ez a főzet még az azonosításakor is a SZERENCSE 
italának mutatkozik, csakis alapos vizsgálattal lehet 
igazi tulajdonságát felfedni. Aki megissza, az azonnal 
veszít 1D6 SZERENCSE pontot. Ezen túlmenően a 
következő SZERENCSE próbája mindenképpen kudarc 
lesz, bármit is dobjon. A Kalandmester nem köteles 
közölni a hatást, a karakter a szokásos mód végezheti a 
SZERENCSE  próbát,  és  le  is  vonja  az  érte  járó  egy  
pontot. Azonban a próba eredménye természetesen 
kudarc lesz. 
 
Csapda észlelés itala 
 
Amikor megissza valaki ezt az italt, képessé válik 
érzékelni 2 méteres körben érzékelni bármilyen csapdát. 
Aki megitta a bájitalt, képes lesz megállapítani a csapda 
helyét,  de  nem  képes  megállapítani  annak  típusát,  és  
nem fogja tudni, hogyan is kell hatástalanítani azt. 
Azonban ha az ivó rendelkezik Csapdák Ismerete 
Képzettséggel, akkor kap +3 pontot a 
csapdahatástalanítás próbához. Ha viszont nem 
rendelkezik a fent említett Képzettséggel, akkor a 
felderítéshez, és a hatástalanításhoz +1 pontot kap, 
addig, míg az ital hatása tart. 
 

 
 
Belladona Kenőcs 
 
Ez a fekete ragadós kenőcs, mikor felviszik a bőrre 2 
ÉLETERŐ pont sebzés okoz. Viszont megakadályozza, 
hogy az, akit bekenetek vele, testében továbbterjedjen a 
lycantropia fertőzése. 12 óráig képes blokkolni a hatást, 
ha a Hőst megharapta egy vérlény. 
 
Szárított Chamelionite vér 
 
Ezt  a  vörös  kristályos  port  össze  kell  keverni  egy  kis  
vízzel,  és be kell  dörzsölni vele a bőrt.  Ez után képes a 
karakter a bőrszínét megváltoztatni, bármilyen 
árnyalatra, amilyenre csak akarja. A hatás 2 óráig tart, 
ezen idő alatt akárhánysuor megváltoztathatja a 
bőrszínét, csak egy körig kell koncentrálnia. Ha 
megfelelően használja valaki, akkor +4 pontot 
hozzáadhat az Álcázás Képzettség próbájához. 
 
Zöld gázzal töltött üveg 
 
Ez az üveg edény le van zárva, egy parafa dugóval, ami 
viasszal van körbeöntve. Az üvegben zöld kavargó 
füstöt lehet látni. Ha kinyitják, akkor lassan elkezd 

kiáramolni az üvegből, és ekkor lehet beszívni azt. Két 
emberre való adagot tartalmaz (vagy egy ember 
kétszer). Minden alkalommal, mikor valaki belégzi ezt a 
zöld gázt, dobni kell az alábbi táblázatból, hogy mi lesz 
a hatás: 
 

1D6 Hatás 
1 Az ÉLETERŐ pontokat visszaállítja a 

kezdeti értékre. 
2 Veszít 1D6 SZERENCSE pontot 
3 Minden sebzéshez hozzáadhat +1 pontot, 

1 órán át. 
4 Zöld lesz a bőre 1 napig 
5 Veszít 2 ÜGYESSÉG pontot 
6 Visszaállítja az ÉLETERŐT, 

ÜGYESSÉGET, és SZERENCSE pontokat 
a kezdeti értékre 

 
Elmét védő por 
 
Ez az ital képes a megivójának az elméjét megvédeni 
mindenféle agykontrolltól, legyen az mágikus, vagy 
természetéből adódó. A hatás 1 órán át tart. Az elme 
manipulálója nem fogja tudni, hogy a hatását 
blokkolták, úgy véli, hogy működik. Az ital használója 
azt is tudni fogja, hogy mit parancsolnak neki, de ez 
nincsen rá semmilyen befolyással. 
 
Alakváltás itala 
 
Ez az olaj sárga ital lehetővé teszi annak, aki megissza, 
hogy lemásolja, és felvegye, egy másik személynek a 
pontos alakját, akit éppen lát. A varázsital meg fogja 
változtatni a teljes megjelenését, beleértve a ruházatot, a 
felszerelést, fegyvereket / páncélokat stb. A fegyverek és 
páncélok tényleges hatása nem változik meg. A 
varázsital megivója semmiféle ismeretet, tudást nem 
fog  kapni  pl.  nyelvismeret,  csak  az  alak  pontos  mását  
képes felölteni. A hatás 1 óráig fog tartani. 
 
Harag itala 
 
Amikor ezt az italt, valaki megissza, azonnal iszonyatos 
nagy düh kezd benne munkálkodni, és az első alkalmas 
ellenséget azonnal megtámadja. A Hősnek minden erre 
a harcra vonatkozó szabályokat alkalmaznia kell (lásd 
3. Fejezet), és nem használhat lőfegyvert, kizárta a 
megadás,  és  a  visszavonulás  lehetősége.  Ha  nincsen  a  
közelben ellenség, akkor általában a leggyengébb, vagy 
a legkisebb tekintéllyel rendelkezőt támadja meg. A 
varázsital hatása 2D6 körig tart, a Kalandmesternek kell 
titokban dobnia. 
 
Igazlátás itala 
 
Ez a varázsital tökéletes misztikus látást ad annak, aki 
megissza. Képes lesz átlátni a természetes és a mágikus 
sötéten, és ködön. Ezen kívül nem tudják becsapni 
semmiféle illúzióval. Minden Felismerés Képzettség 
próbához, ami a fenti felsorolásra vonatkozik, kap +6 
bónusz pontot. A hatás 10 percig tart, ez idő alatt, 
minden látás alapú Képzettség próbához hozzá adhat a 
karakter +3 pontot. 
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CSECSEBECSÉKKEL 
 
Hasonlóak a Ritkaságokhoz, de erősebb hatásfokkal 
bíró tárgyak. Ezeket is kizárólag egy-egy adott 
probléma, vagy ellenség ellen lehet teljes hatásfokkal 
alkalmazni. Gyakran megsemmisülnek a használat 
után, ezért a Hősnek érdemes óvatosnak lennie, és 
megfontoltan kiválasztani azt a pillanatot, mikor 
használja az értékes Csecsebecsét. 
 
Kék gyertya 
 
Ha  a  gyertya  világít,  akkor  minden  szellem  lényt  
taszítani fog a közvetlen közeléből. A szellemek nem 
dobhatnak SZERENCSE próbát, azonnal menekülniük 
kell. A gyertya 1 órán át ég folyamatosan, aztán 
kialszik, de újra meg lehet gyújtani. 
 
Koncentráció fejpántja 
 
Ez a kopott fém lánc, közepén egy kis jelvénnyel, egy 
fejpánt, a homlok közepén kell viselni. Képes 
megvédeni minden agykontroll varázslat, vagy hatás 
ellen. A hordója nem kényszeríthető semmiféle akarata 
elleni cselekedetre, és érzelmeit, érzéseit sem 
befolyásolhatják semmiképpen. Ez a fejpánt viszont 
nem védi meg attól, hogy a gondolataiban olvassanak. 
 
 

 
 
 
Elefántcsont koponya nyaklánc 
 
Ez a nyaklánc 6 apró elefántcsont koponyát tartalmaz 
egy aranyláncra felfűzve. Alap esetben minden egyes 
koponya képes arra, hogy viselőjét megvédje minden 
féle villám alapú hatástól. Legyen az varázslat, vagy 
természeti. Azonban, ha megvédte a koponya a 
viselőjét, akkor az után elveszti mágikus erejét, kiég. Ha 
egy karakter talál egy ilyen láncot, akkor a 
Kalandmester dobhat egy kockával, hogy megállapítsa, 
hogy hány koponya aktív még. A védelem azt jelenti, 
hogy a villámnak semmi hatása nem lesz. 
 
Túlélés nyaklánca 
 
Ez a nyaklánc 2-12 (dobj 2D6-ot) nagy agyag gyöngyöt 
tartalmaz, ami egy bőr szíjra van felfűzve. Mikor egy 

ilyen gyöngyöt a viselője összeroppant, azzal biztosítja 
magának 24 órára, hogy ne éhezzen, és ne szomjazzon. 
Nem kap semmiféle ÉLETERŐ pontot, de nem is fog 
veszíteni egyet sem az koplalás, szomjazás miatt. 
 
Pengetojás 
 
Ez a vörös színű márványozott tojás, nagyjából akkora, 
mint egy csirketojás. Ugyanúgy óvatosan kell vele 
bánni. Egy ismeretlen lény rakja őket, és akár több évig 
elállnak. Ha melegítik, vagy tűzbe dobják néhány 
percre,  vagy  ha  csak  eltörik,  akkor  a  benne  lévő lény  
robbanásszerűen kitör. Mindenki, aki 5 méteren belül 
tartózkodik, az éles, és hegyes tojásszilánkoktól 
sérülnek 1D6 ÉLETERŐ pontot. Nincsen túlélő, aki 
elmesélhetné, hogy mi is van a tojásban, vagy ha túlélte 
a szilánkokat, akkor a robbanás miatt nem látta. 
 
Slumber bogyók 
 
Ezeket a bogyókat meg lehet találni friss, és szárított 
formában is. Aki megeszi, annak dobnia kell 
SZERENCSE próbát, különben azonnal elalszik. Egy 
maréknyi adag elég 3 fő elaltatására. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARÁZSTÁRGYAK 
 
 
A varázstárgyak a legerősebb tárgyak, amiket találni 
lehet. Általában folyamatosan fenn áll a varázslat hatása 
a viselőjén. Vásárolni ilyeneket teljeséggel lehetetlen. 
Fegyvereket, és páncélokat egyaránt lehet találni ebben 
a felsorolásban. Nem mindegyik varázsfegyver néz ki 
úgy, mint egy jól megmunkált ékes rúnákkal díszítet 
fegyver. Például a „… Kardja” lehet, hogy csak egy 
hétköznapi kinézető kard. Ez vonatkozik a páncélokra 
is. A varázstárgyak sok formában, és mindenféle 
hatással rendelkeznek, természetesen érdemes ezekkel 
is ésszerűen, takarékosan bánni! 
 
A védelem páncélja 
 
Ez a páncél, ami lehet bármilyen típusú, elvarázsolt, 
hogy megvédje a viselőjét. Minden egyes sebzés fel fogó 
dobáshoz hozzá lehet adni +1 pontot. Ezt a bonuszt a 
Hős minden dobáskor használhatja. 
 
Nyílblokkoló pajzs 
 
Ez egy kis kerek pajzs,  aminek az elejére,  egy nagy cél 
van festve. A használója harcban képes automatikusan 
blokkolni egy feléje kilőtt nyílvesszőt. Minden harci 
körben csak egyet, és akkor is ha nem tudja, hogy célba 
vették. Ha több nyilat lőnek ki rá, akkor el kell döntenie, 
hogy melyiket szeretné kivédeni. 
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Csont medál 
 
Ez a medál, egy lemez csontból faragott koponyát 
mintáz. Ha a medál a viselőjét megvédi mindenféle 
fizikai károsodástól, amit élőholtak okoznak. Minden 
élőholtak által okozott sérülésből le lehet vonni egy 
ÉLETERŐ pontot. Így a sebzést akár nullára is lehet 
redukálni. 
 
 
Védelem Köpenye 
 
Ez a piros gyapjú köpeny igen erőteljes varázstárgy, és 
igen keresett a varázslók körében. Ugyanolyan 
védelmet képes biztosítani viselőjének, mint egy 
hagyományos Láncing, de anélkül, hogy a tömege 
hátráltatná a mozgásban. A viseléséhez nincsen szükség 
Páncél Ismeret Képzettségre. A varázshasználókat nem 
zavarja, a varázslás közben. 
Bármilyen páncélon viselve nem fejti ki a hatását. 
 
 
Elvarázsolt dobótőr 
 
Ennek a dobótőrnek, a markolatának a végén, egy 
fekete ékkő található, a pengéjére, egy sárga csík van 
festve, ami egy igéző szemet ölel körbe. Amikor valaki 
ezt eldobja, a dobókés automatikusan célba fog találni. 
A sebzése megfelel egy hagyományos dobótőréhez. A 
harc végeztével a tőrt vissza lehet szerezni. 
 
 
Lóhere 
 
Amíg ezt a négylevelű lóhere bross viseli  a Hős,  kap 1 
pontot a Jelenlegi, és a Kezdeti SZERENCSE pontjaihoz. 
Ezeket elveszti, ha a brosst eltávolítják róla. 
 
 
Feneketlen erszény 
 
Ennek a bőr erszénynek a nyílása elég széles ahhoz, 
hogy ember keze (elég ahhoz, hogy egy ökölbeszorított 
kéz elférjen) kényelmesen beleférjen. Az erszényben öt 
darab normál méretű tárgyat lehet tartani egy helyén, 
de csak olyanokat, amik beférnek a száján. 
 
 
Zavar gyűrűje 
 
Ez a gyűrű félig fekete, félig fehér, tompítja a 
viselőjének az intelligenciáját, ez által csökken -1 ponttal 
az ÜGYESSÉG Tulajdonsága. Azonban ezen a 
csökkenésen kívül képessé teszi viselőjét, hogy 
felismerjen mindenféle illúziót.  
 

 

Látja / hallja az illúziókat, de tudja, hogy ez mind hamis 
érzékcsalódás. 
 
Az irány gyűrűje 
 
Népszerű a kalandozók, és a vándorok körében az a 
gyűrű, ami lehetővé teszi viselőjének, hogy mindig 
tudja, merre van észak. Természetesen aki nem ismeri a 
környezetét, az még így is elveszett lesz, de legalább 
tudni fogja, hol kel fel a nap. 
 
Tűz gyűrű 
 
Ez a gyűrű lehetővé teszi viselője számára, hogy 
naponta egyszer egy maximum 100m álló célpontra 
tűzlövedéket lőjön ki. A lövedék elől nem lehet kitérni, 
és 1D6+3 ÉLETERŐ pont sebzést okoz. Az éghető 
tárgyak a becsapódáskor lángra lobbannak. Lehet az 
felszerelési tárgy. 
 
 
Láthatatlanság gyűrűje 
 
Ezt az igen erős varázstárgyat, ha felhúzza valaki az 
ujjára, akkor azonnal láthatatlanná válik, a hatás a 
ruhát, és a felszerelési tárgyakat nem érinti. A 
láthatatlanság addig tart, míg a gyűrűt viselik, vagy 
míg  meg  nem  sérül,  vagy  meg  nem  támad  valakit,  
esetleg varázsol. 
 
 
Kapcsolódás kötele 
 
Ez a kötél, ami akár 50m hosszú is lehet, rendelkezik 
némi  intelligenciával,  és  kisebb  parancsokat  is  képes  
végrehajtani. A kötél addig kúszik, mászik, míg a 
megadott  célt  el  nem  éri,  és  ott  rögzíti  magát.  Nem  
képes megtámadni ellenséget, és az ereje is olyan nagy, 
mint egy átlagos férfié. A kötelet el lehet vágni, ekkor a 
nagyobb rész tartja meg magában a mágikus erőt. A 
vágás után nem lehet javítani. 
 
 
Tündér lámpás 
 
Ez a díszes tündér lámpás első ránézésre rossznak 
tűnik, nincsen benne kanóc, és az olajtartály is üres. 
Azonban, ahogy a nap lenyugszik, a lámpa egyre 
erősebben kezd világítani, ahogy a nap lebukik a 
horizonton. A lámpa a teljes sötétben világít a 
legerősebben. Az oldalán található redőnyökkel lehet 
irányítani a fényét, a kívánt irányba. A lámpa nappal 
nem működik, semmiféle képen. 
 
 
Varázslóbot 
 
Anyaga tölgyfa, olyan magas, mint egy normál ember. 
A bot tetején egy faragott kéz található, ami egy kék 
kristályt fog. A varázsbot javítja a Hős mágikus 
kapcsolatát, és segíti az energiáját összpontosítani, 
ezáltal növeli a minden varázshasználónak a varázslás 
próbáját +2 ponttal. 
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Ügyesség kardja 
 
Pontosan kiegyensúlyozott kard, acél pengével, és 
finoman megmunkált markolattal. A karddal mikor 
harcolnak, minden támadási dobáshoz hozzá lehet adni 
+1 pontot. A fegyver sebzése, mint egy normál kardé. 
 
 
A gyilkolás kardja 
 
Ezek a kard típusok mindegyike egy bizonyos lény 
ellen hatásosak. A Kalandmesternek kell eldöntenie, 
melyik lények ellen is fejtik ki pusztító erejüket ezek a 
fegyverek. Az adott szörnyön dupla sebzést képes 
okozni  (ki  kell  számolni  a  pontos  sebzést  a  páncél  
védőértékét levonva, és az adott számot meg kell 
szorozni kettővel) Ezek a kardok nagyon specifikusak, 
így például a Goblinölő Kard, Orkok ellen csak sima 
sebzést fog okozni. A kardokat nagyon gyakran arról 
nevezik el, akik ellen hatásosak. 
 
 
 

 
 
 
 
Borotvaéles penge 
 
A varázslat hatására, ez a kard, borotvaélessé válik, 
ezzel növelve a sebzés mértékét. Minden sebzéskor 1 
pontot hozzá kell adni a sebzés dobáshoz. A kard nem 
módosítja a támadó értéket. 
 
 
Szárnyas sisak 
 
Ez a gyönyörű sisak védi a fejet, és a nyak hátsó részét, 
az arc rész viszont nyitott, a tetején két arany szárny 
látható,  ami  a  tetejéből  nő ki  a  sisaknak.  Semmiféle  
speciális védelmet nem biztosít viselőjének, de 
felbecsülhetetlen értékű, ha leesik valahonnan. Ha az 
esés magassága meghaladja a 2 métert, akkor lelassítja a 
zuhanást, és olyan lesz, mintha nagyon óvatosan úszva 
érne földet. Ez természetesen megvédi mindenféle esés 
okozta sérüléstől, de eltart egy ideig, míg a viselője, 
léghajóról, vagy más magas helyről landol. 
 
 

 
 

MŰTÁRGYAK 
 
A legtöbb legendás tárgy, műalkotás, is igen erős. Ezen 
mágikus tárgyakat meghatározott céllal hozták létre, és 
mindig jól őrzik, védik őket. Egyes tárgyaknak a hatása 
világrengető lehet, gyakran csak egyszeri használatra 
teremtettek, vagy igen nagy áldozatot követelnek meg. 
A Műtárgyak lehetnek fegyverek, páncélok, vagy bármi 
más. Néhányat közülük megtalálsz itt a felsorolásban. 
 
 
Atlantisz koronája 
 
Ez a hihetetlenül díszes arany ezüst korona, amin 
tengeri állatok vannak ábrázolva, a csúcsain 
gyöngykagyló gyöngyeivel. Amikor felveszi, valaki 
képessé válik, hogy szabadon mozogjon a vízfelszín 
alatt.  Képes levegőt  venni,  úszni,  és nem okoznak neki 
problémát a hullámok, az erős áramlatok, és az 
örvények.  A  viselője  tisztán  lát  a  víz  alatt,  még  a  
legsötétebb vizekben is 
 
 
Kristály tükör 
 
Ez a kicsi, de vastag tükör, egy ismeretlen kristályból 
készült, ami törhetetlen a szokásos módon. Működni 
úgy működik, mint egy hétköznapi tükör, annyi 
különbséggel, hogy képes felfedni mindennek a valódi 
jellegét. Így illúziókat, alakváltókat, vámpírokat és más 
káosz lényeknek a valós képét mutatja meg. A hatás 
tárgyakon is ugyanúgy működik, mint lényeknél. 
 
 
Pegazus szárnyai 
 
Ez a nagy amulett, aminek az alakja egy pegazusé 
lehetővé teszi viselője számára, hogy szabad repüljön a 
levegőben, az elméjével irányítva magát. Az amulett 
viselője képes olyan gyorsan repülni, mint egy pegazus, 
de lebeghet is, akár fejjel lefelé, vagy akrobata 
mutatványokat is bemutathat a levegőben. Ha 
eszméletlen, akkor csak úszik a levegőben, míg földet 
nem ér. 
 
 
Villámok pálcája 
 
Ez egy sima elefántcsont pálca, aminek az oldalába, egy 
férfi alkar van vésve. Igen erős varázstárgy. Képes 
villámot szórni, amiknek 2D6 ÉLETERŐ pont a sebzése. 
A pálcát varázslók, és nem varázshasználók is képesek 
használni egyaránt. Azonban, minden egyes 
használatkór a pálcának szüksége van valamilyen 
ellenszolgáltatásra. Aki villámot szór vele, az minden 
egyes alkalmazáskor veszíteni fog 1 ÜGYESSÉG, és 2 
ÉLETERŐ pontot, ez az ára. Ezeket le kell vonni a 
Jelenlegi értékekből, majd pihenés után visszaállnak a 
megszokott szintre. A célpontnak a Kalandmester 
döntése szerint kell dobnia SZERENCSE próbát, hogy 
elkerülje a pálca hatását. 
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MÁGIKUS HOLMIK 
 
 
ÉLETERŐ itala 
 
Ez a népszerű ital kedvence a kezdő, és a tapasztalt 
kalandoroknak egyaránt. Amikor az italt megisszák, az 
visszaállítja a karakternek az ÉLETERŐ pontjait a 
maximális értékre. 
 

 
 
 
SZERENCSE itala 
 
Hasonló az ÉLETERŐ italhoz. Ez a varázsital 
visszaállítja a maximális értékre a SZERENCSE 
pontokat. Ritka, és hatásosabb, mint a többi ital ezért 
keresettebb is. 
 
 
Mágia ital 
 
Amikor megisszák ezt a varázsitalt, az a maximális 
értékre fogja állítani a karakter Mágia Pontjait. Ez az ital 
nem lesz azon Hősökre hatással, akik nem 
rendelkeznek Mágia Ponttal. 
 
 
ÜGYESSÉG itala 
 
Ez az ital visszaállítja a kezdeti értékre az ÜGYESSÉG 
pontokat, mikor megisszák. 
 
 
Szerelmi bájital 
 
A készítői általában vajákos asszonyok, olyanok, akik 
ismerik a Kisebb Mágikus Parktikákat. Az ital hatására 
az ivó beleszeret a kijelölt személybe. A célszemélyt a 
főzet készítésekor meg kell nevezni. A hatás körülbelül 
1 óráig fog tartani, de kialakulhat természetes vonzalom 
is, ha az első benyomás vonzóvá teszi, a hatás ideje 
alatt. 
 
 
Hűtés itala 
 
Mikor megissza valaki ezt az italt, annak csökkeni fog a 
testhőmérséklete. Úgy fogja érezni, hogy hűvös van, de 
nem hideg, függetlenül a környezet hőmérsékletétől. Ez 
az ital  nem nyújt védelmet a mágikus, vagy extrám hő 
ellen. A hatás 20 percig tart. 

Melegedés itala 
 
Ez  az  ital  képes  felmelegíteni  az,  aki  megissza,  a  
melegség kellemes elviselhető, nem pedig forró. A 
környezeti hőmérséklet nem befolyásolja. A hatás 20 
percig  tart,  és  nem  nyújt  védelmet  mágikus,  vagy  
rendkívüli hideg ellen. 
 
 
Józanság itala 
 
Ez az ital képes azonnal kijózanítani azt, aki megissza, 
attól függetlenül, hogy mennyire is volt részeg. A főzet 
akkor is működik, ha összekeverik mással. 
 
 
A fény gyűrűje 
 
Ez egy durván megmunkált kopott réz gyűrű, ami 
képes olyan fénnyel világítani, mint egy meggyújtott 
fáklya. Ez a fény egy óráig tart, majd örökre 
elhalványul. A gyűrű csak halványan világít, ha olyan 
kézre húzzák fel, amin kesztyű van. Ezek a gyűrűk 
nagyon keresettek magányos kalandozók, harcosok 
körében, akik sokszor sötét helyeken járnak. Azért 
szeretik ennyire, mert így nem kell fáklyát, vagy 
lámpást tartani egyik kezükben sem. 
 
 
Erő gyűrűje 
 
Ez a nyersen megmunkált bronz gyűrű a viselőjének 
biztosít +1 ÜGYESSÉG, +1 Verekedés Képzettségre, és 
+2  pontot  az  Erő Képzettségre.  Ezt  30  percig  képes  
fenntartani, vagy addig míg a gyűrűt le nem hozzák az 
ujjáról. Ha lejárt az idő, akkor átváltozik egy sima 
hétköznapi bronz gyűrűvé. 
 
 
Tűz kapszula 
 
Ezek elefántcsont színű kapszulák akkorák, mint egy 
ember kis ujja. Ha megtörik, akkor hírtelen kitör belőle 
egy lángnyelv, ami 1D3 ÉLETERŐ pontot sebez, 
azokon, akik kapcsolatba kerültek vele. Nem olyan 
könnyű őket összetörni. Hozzá lehet dobni az 
ellenfélhez, de csak az akkor sérül, ha rálép, vagy 
valamilyen szilárd tárgynak ütközik. Igen kényelmes 
módja, egy tábortűz meggyújtásának. 
 
 
Kereső bot 
 
Ez egy Y alakú elvarázsolt bot, arra szolgál, hogy a 
legközelebbi legnagyobb víztömeget felkutassa. Lehet 
az patak, rejtett oázis, földalatti vízfolyás, vagy barlangi 
folyó. Nincsen meghatározott távolság, és, mindig a 
legközelebbi legnagyobb vizet mutatja meg. Miután a 
rúd elvezette a karaktert a vízhez, elveszti minden 
mágikus tulajdonságát. 
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11. FEJEZET OPCIONÁLIS SZABÁLYOK 
 
 Kaland Játék Kockázat szabályrendszere 
gondosan tervezett, és ellenőrzött rendszer. 
Ebben a 11. Fejezetben bemutatunk egy pár 

olyan szabályt, ami ugyan már le lett írva, de 
megmutatjuk, hogy másképpen is lehet őket használni, 
egy kis módosítással. Ezen szabályok, új lehetőségeket 
biztosítanak mind a Kalandmesternek, és a 
Játékosoknak egyaránt. A szabályok, így más 
értelmezést nyernek. 
 
Ki kell emelni, hogy az opcionális szabályokat, csak 
ebben a fejezetben találsz. Nem kötelező alkalmazni 
őket. Teljes egészében a 
Kalandmester döntése, hogy 
használja-e őket a játéka 
alatt. Bizonyos szabályokat 
módosít  ezekre,  de  a  többit  
megtartják a rendes már leírt 
szabályok közül. 
 
Fontos, hogy a Kalandmester 
csak akkor alkalmazzon ezen 
szabályok közül akár egyet 
is, ha már tisztában van a 
Kaland Játék Kockázat teljes 
szabályrendszerével. 
 
Mint már korábban 
említettük,  itt  is  fontos  az  1.  
Szabályt szem előtt tartani: 
Érezd magad Jól! 
 

A Hős 
véletlenszerű 
kidolgozása 
 
A szabályrendszer az 1 
Fejezetben leírja, hogyan is 
kell pontosan létrehozni egy 
új Hőst. A karakterek 
megközelítőleg azonos 
tulajdonságokkal fognak 
rendelkezni, biztosítva ezzel 
azt, hogy induláskor ne 
legyenek nagy különbségek 
a Hősök között. 
 
Az  eredeti  Kaland  Játék  Kockázat  Könyvekbe  a  
véletlenre volt bízva, a Hős létrehozása, bizonyos 
személyek ezt a fajta Hős alkotást jobban szeretik. Ez a 
fajta karakteralkotás egy igen különböző Hősöket fog 
eredményezni, ami nagyon kiegyensújozatlan játékhoz 
fog vezetni. Nagy tapasztalatot igényel ennek a 
használata, és nem szabad keverni az alapszabályokkal. 
 
Egy véletlenszerű rendszerben a következő koncepció 
érdemes alkalmazni, mielőtt minden egyes 

Tulajdonságot kockával dobnánk ki. Így a Játékos 
továbbra is saját maga alakíthatja ki a karakterét. 
 
A Hős a következő Tulajdonságokkal indul: 
 
ÜGYESSÉG: 3 
 
ÉLETERŐ: 3 
 
SZERENCSE: 5 
 
MÁGIA: 0 

Ezután a Játékos dob 4D6-ot. 
A  dobott  értékeket  közül  az  
ÜGYESSÉGHEZ, a 
SZERENCSÉHEZ, és a 
MÁGIÁHOZ egy-egy 
kockát, míg az 
ÉLETERŐHÖZ 2 kockányi 
értéket. Természetesen az is 
lehetséges, hogy nem rendel 
értéket egyáltalán az egyik 
Tulajdonsághoz sem. 
 
Így ez a karakteralkotási 
forma az ÜGYESSÉGET 3 és 
9 közé, az ÉLETERŐT 4 és 15 
között,  a  SZERENCSÉT  5  és  
11 között, míg a MÁGIA 0 és 
6 között lehet. 
 
A Játékos ez után válassza ki 
a faját a listából, az 1 
Fejezetből, és alkalmazza az 
ott látható Tulajdonság 
módosítókat (ha van ilyen), 
és különleges Képességeket. 
 
Miután ez megvan, a Játékos 
dob 3D6-ot, ez a szám fogja 
meghatározni mennyi 
Képzettséget tud elsajátítani 
a karakter. A dobott értéket 
úgy kell elosztani, hogy a 
feléért 2. szinten tanulhat 
meg Képzettségeket, a másik 
feléért 1. szinten. Páratlan 
esetén eggyel több 1-es 

szintű lesz, mint 2-es.  
 
Tehát a Játékos a három kockával 13-at dob, így a 
Hősnek lesz három Képzettsége 2. szinten, és hét 
Képzettsége 1. szinten. 
Ezeket a pontokat ugyanúgy kell elosztani, mint a 
rendes karakteralkotás esetén. 
 
A Hős ebben az esetben is kap egy Képességet,  mint a 
normál esetben. Ha az módosítja a már kiválasztott 
Képzettségek értékeit, akkor azt meg kell változtatni, 
mint a normál karakteralkotás esetén. 
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A karakteralkotás szabalyai ezek után a szokásos mód 
történik, kivétel ez alól a Társadalmi helyzet 
meghatározása, amit D6 dobással kell megállaoítani. A 
papok kivételek ez alól, mert ők a dobáshoz 
hozzáadhatnak +2 pontot. 
 
A varázslatok kiválasztása, a Mágia Pontok, 
felszerelések, és egyéb részletek, a megszokott módon 
kell kidolgozni. 
 
Ez a véletlenszerű rendszer, álltalában közel egyforma 
Hősöket fog eredményezni. Igen közel áll az 
alapszabály szerinti karakteralkotáshoz. De így lehet 
sokkal erősebb, és gyengébb karaktereket alkotni. 
 

Extra Képesség 
 
A karakter alkotásakor, az új Hős egyetlen egy 
Képességet választhat magának. Extra Képességet majd 
csak később Tapasztalati pontokból lehet csak venni, az 
idő múlásával. 
 
Lehetőség van arra, hogy a játékos megkérje a 
Kalandmester, hogy mikor elkészít egy új Hőst, kérjen 
az alap Képességen felül még egyet, így egy különleges 
karakter hozva létre. Természetesen a Kalandmester, ha 
úgy dönt, hogy megengedi ezt, kérhet a játékostól 
ellenszolgáltatást. Ezek a következőek lehetnek: 2 darab 
2 szintű Képzettség, vagy 4 darab 1 szintű Képzettség. 
Ez úgy tűnhet, hogy nagy ár, egy Képességért, de fontos 
mérlegelni egy-egy ilyen Képesség erejét, mert másikkal 
kombinálva igen erősek lehetnek. 
 
Természetesn a Kalandmesternek lehetővé kell tenni az 
összes Hős számára, hogy két Képessége legyen. Ez 
azért fontos, mert így minden kezdő hős egyforma erős 
lesz a kalandok alatt. Általában nem lesz semmiféle 
probléma, ha mindenki ezt a szabályt alkalmazza. 
 

 
 

Új Képzettségek és 
Képességek 
 
Az 1. Fejezetben meglehetősen átfogó listát lehet találni 
a speciális Képzettségekről, Képességekről. De 
elkerülhetetlen lesz, hogy idővel a játékosok ne kérjenek 
olyat, ami nem szerepel a listában. 
 
Igen könnyű létrehozni új Képzetségget, de néhány 
pontot azért figyelembe kell venni. Az első, hogy meg 
kell vizsgálni, hogy valójában tényleg szüség van-e az 

új  Képzettségre,  abban a tekintetben, hogy nem lehet a 
listában lévők egyikére se kicserélni. Ez gyakran a 
Játékosoknak jut eszébe, mert ők szeretnének új 
Képzettségeket tanulni, a kidolgozás viszont már nem 
az ő hatáskörük. Az Ismeret Képzettségek egy teljesen 
más kategória, mert csak bizonyos tételek szerepelnek a 
listában. 
 
Második dolog, hogy a Kalandmesternek figyelembe 
kell vennie a Képzettség valójában mi célt szolgáll, és 
hogy hogyan lehet fejleszteni. Így például egy játékos 
kérhet egy olyan Képzettséget, ami „csökkenti” a 
sérüléseit a harcban. Erre viszont már ki van találva az 
ÜGYESSÉG, és a SZERENCSE, amiket természetesen 
nagyon nehéz fejleszteni, de ha sikerül,.akkor nagyobb 
az esély az túlélésre. 
 
Ha viszont úgy dönt a Kalandmester, hogy bevezet egy 
új Képzettséget, akkor a könyv végén található házi 
szabályok részénél fel kell tüntetni, hogy a jövőben 
bármikor alkalmazni lehessen. Miután pontosan ki lett 
dolgozva, és a Képzettség megkapta a teljes leírását, az 
után lehet teljesn hivatalos szabály tekinteni. 
 
Az új Képességeket kicsit másképpen kell kidolgozni, 
mint az alkalmazási módjuk is teljesen más. Bár az új 
Képesség nem feltétlenől kell hogy erősebb legyen a 
meglévőknél, ezt nem kell célnak tekinteni, csak azt, 
hogy haznos legyen. 
 
Egy új Képesség soha nem lehet egy másik „szuper” 
változata. Azaz ne legyen „Szuper Erős Ütés” ami +2 
pontot ad minden közelharci sebzéshez. Vannak 
azonban rengeteg más próbák, ahol nagy előnyt 
jelenthet +1 bónusz pont, ezekhez ki lehet nyugodtan 
találni valamilyen Képességet. Az újonnan kitalált 
Képességnek ténylegesen hasznosnak kell lennie. Ez 
úgy dönthető el, hogy meg kell vizsgálni a próbák 
gyakoriságát. Így páncélokhoz, sebzésekhez, vagy harci 
helyzetekhez általában csak +1 bónusz pont adható, míg 
másokhoz, például tűzfújás, vagy főzés ez a módosító 
lehet +3 pont. Bár mindkét variáció hasznos lehet, 
mindegyiket csak bizonyos helyzetekben lehet 
alkalmazni, amik be is következnek, főleg egy 
kalandozó életében. 
 
Az új Képesség nem szükséges, hogy olyan legyen, ami 
próbadobás esetén alkalmazható, lehet folyamatosan 
jelenlévő. Például a Képesség lehetővé teszi, hogy a Hős 
mindig tudja merre van észak, ehhez nem kell 
semmiféle próbadobás, vagy útkereső teszt. Egyszerűen 
érzi, hogy merre is van észak. Hasonlóképpen az a 
Képesség, ami a Hőst immunisá teszi mindenféle 
mérgekkel szemben. 
 
A Tulajdonságok lehetnek egyformák, ami egyforma 
Hősöket eredményezhetnek. Viszonylag kevés az alap 
Tulajdonság,  és  a  Képzettségek  listája  is,  de  a  
Képességekkel lehet igazán egyedivé tenni a karakter. 
Nagyon tapasztalt epikus Hős aki sok Képzetséggel, és 
Képeséggel rendelkezik, számára az új Képességek 
megszerzése jelentheti a törekvést az új kalandok felé. 
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Új Fajok 
 
A klasszikus triumvirátus a fajoknál: emberi, elf és 
törpe. Sok fantasy világban ezek az alap fajok, kiválóan 
alkalmasak a játékra, és a Kalandmester is könnyen 
tudja őket kezelni. 
 
Több tapasztalt Játékos, és Kalandmester szeretne 
kísérletezni más egzotikus fajokkal. Bizonyos 
mértékben csábító lehet Goblint, Vörösszemüt, vagy 
Garkot játszani. Ezekhez a fajokhoz viszont külön 
kalandokat kell készíteni. 
 
Természetesen a legtöbb szörny faj nem integrálható be 
már meglévő partiba. Sok lenne az ellentét, és az 
összeférhetetlenség. Vannak persze jó, és semleges 
lények, akiket könnyen be lehet tenni egy már meglévő 
csapatba,  például:  Gnómok,  így  nem  kell  a  kalandot  
semmiféleképpen módosítani. 
 
Új játszható faj készítése viszonylag egy egyszerű 
folyamat. Ezt a feladatot mindenképpen a 
Kalandmester végezze el, így biztosan helyesen 
szabályszerűen lesz elkészítve az új faj. A következő 
részben nyomon követheted, miképpen is kell egy fajt 
játszhatóvá tenni, úgy mint az 1 Fejezetben bár ez lehet 
erősebb, vagy gyengébb. 
 
Sokat segít, ha lényről, vagy a szörnyről már létezik 
valamilyen leírás, mielőtt játszható fajjá konvertálnánk 
át. A lények leírásait megtalálod a Szörnykönyvben, 
vagy a könyv 8. Fejezetében. Alternatív megoldásként 
az ott használt értékeket lehet alkalmazni, az új 
játszható faj létrehozásakor. A Rinocérosz-embert, és a 
Goblint fogjuk használni, hogy bemutassuk ezt a 
folyamatot. 
 
Induláskor vedd a lény alap ÜGYESSÉG Tulajdonságát 
és vonj le belőle 3-at. Ez lesz az induló értéke. Az 
ÉLETERŐ pontokat ne változtasd, meg ezeket használd 
kiindulási alapként. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Most ki kell számolni a faj Bázis Értékét. Ez a következő 
képen kell megtenni. Az ÉLETERŐ pontokat felezni kell 
(a tört részt figyelmen kívül kell hagyni) és hozzá kell 
adni az ÜGYESSÉG értéket. Az így kapott számot a 
Bázis Érték. 
 
A fent kiszámított Bázis Értéket össze kell 8-cal 
hasonlítani, ha nagyobb, akkor le kell a 8-ból vonni 
egyet, de ha kevesebb, akkor 8 lesz. Az így kapott szám 
lesz a kezdeti SZERENCSÉJE az új játszható fajnak. 
 
 

 
 

 
 
 
Faji bónuszok a következőek lehetnek: 
 
+1 bónusz pont valamelyik Tulajdonságra 
(+2 ÉLETERŐ) 
 
Képességek közül egy vagy kettő 
 
Legegyszerűbb Képzettségek 
 
 

 
  

1 Példa: a Rinocérosz-ember alap értékei a következőek. 
„ÜGYESSÉG  8  az  ÉLETERŐ 9  ”.  A  Rinóember  
Hősnek így az kezdő Tulajdonságai alapjai a 
következőek: 
 
ÜGYESSÉG: 5 
 
ÉLETERŐ: 9 

2 Példa: a Goblin alap értékei a következőek. 
„ÜGYESSÉG 5  az  ÉLETERŐ 5  ”.  A  Goblin  Hősnek  
így az kezdő Tulajdonságai alapjai a következőek: 
 
ÜGYESSÉG: 2 
 
ÉLETERŐ: 5 

1 Példa: Az alap értékeit a Rinocérosz-embernek 
ÜGYESSÉG 5 és ÉLETERŐ 4 (9 fele), így az összeg 9 
lesz. Ez magasabb mint 8, így a kezdő SZERENCSE 
értéke 7 lesz. 
 

2 Példa: Az alap értékeit a Goblinnak mindösszes 4 (2 
ÜGYESSÉG,  és  az  5  ÉLETERŐNEK  a  fele).  4  
kevesebb mint a 8, tehát a SZERENCSE értéke 8 lesz, 
így ez számára egy kis előny jelent. 
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Az alap szabály 1 Bónusz Tulajdonság pont, négy 
különböző Képzettség,  amiket  1-es  szinten  ismer,  és  1  
Képesség. A Képzettségek közül kettőnek „kisebb” 
típusúnak kell lennie. Ezek olyanok, amik nem harci, és 
nem mágikus Képzettségek. A Képességeknél viszont 
már fontos megkülönböztetni, a „kisebb”, és „nagyobb” 
típusukat. Ebben az esetben is a kisebb azt jelenti, hogy 
nem  harci,  és  nem  mágikus.  Így  a  plusz  Tulajdonság  
pont is „kisebb” Képességnek tekinthető. 
 
Minden faj kap 6 Tervezési pontot, amit a következő 
képen költhet el az új játszható fajnak megfelelően: 
 
 
 
Tulajdonság pont +1 

(2 pont 
 
Képzettség 

(1 Pont) 
 
Kisebb Képesség 

(2 Pont) 
 
Nagyobb Képesség 

(4 Pont) 
 
 
 
 
Ha a lény Bázis Értéke (fent) 
kisebb,  mint  8,  akkor  a  két  
szám különbségét, fel lehet 
használni Tervezési pontként. 
 
 
Az  új  Képességeket  is  be  
lehet vezetni, ha szükséges és 
az új játszható faj megkívánja. 
 
 
Ha nincsen elég Bázis Érték, 
vagy faji bónusz, akkor 
máshonnan kell elvenni 
Terveséi pontokat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Minden lény külön kap 
Nyelv Képzettséget. Azt 
javasoljuk,  hogy  az  új  
játszható faj az 
anyanyelvét 4-es szinten 
ismerje. Ezen kívül 
szükség van még egy 
másik  nyelvre,  2-es  
szinten, amivel, képes 
másokkal is 
kommunikálni. 
 
Minden Hős kapni fog 
induláskor 12 pontot, amit 
szétoszthat szabadon a 
Képzettségek között. 
Ennek  a  feléből  2.  szintű 
Képzettségeket kell, hogy 
vegyen, a másik feléből, 
pedig 1-es szintűeket. Ezt 
az értéket lehet növelni, 
illetve csökkenteni a 
fennmaradó Tervezési 
pontokkal. A negatív érték 
csökkenteni fogja a meg 
tanulható Képzettségek 
számát, míg a pozitív 
növeli azt. Természetesen 
a feléből 2-es szintű 
Képzettségeket kell venni 
még így is. 
 
Meg kell még jegyezni, 
hogy  sokkal  jobb,  ha  a  
Kalandmester választja ki 
az új játszható fajnak a 

Képzettségeit, nem pedig a Játékosok. Így tekinthető 
igazán befejezettnek a folyamat. 
 

 
 

 
  

1 Példa: a Rinocérosz-embenekr nem marad semmi 
pontja, mert a Kalandmester ad neki egy Közepes 
Páncélzat a vastag bőre miatt. Egy Közepes Méretű 
szarvat, amivel harcolhat, és ereje miatt az Erős Ütés 
Képességet, ami +1 sebzést ad neki. Ezek mindegyike 4 
pontba kerülő Képességek, de mindenki csak 6 
tervezési  pontot  kap.  Így  nem  tud  már  a  
Tulajdonságaihoz adni, és nem kap semmilyen 
Képzettséget. Jelenleg a tervezési pontjai -6-on állnak. 
 

2 Példa: A Goblin fajnak a Bázis értékekből adódóan 
van plusz 4 pontja. A Kalandmester úgy dönt, hogy +1 
pontot ad a SZERENCSE Tulajdonsághoz, megkapja a 
Sötétben látás, és a Túlélő (földalatt) Képességet. Eddig 
pontosan 6 Tervezési pontot használt fel. A 
Kalandmester a következő Képzettségeket adja még neki 
1-es szinten: Kitérés, Lopakodás, Földalatti Ismeret, és 
Felismerés. Ezzel elkőltötte a fenmaradó 4 pontot is. A 
Goblin tervezési pontjai így most 0 állnak. 

1 Péld: A Rinocérosz-embernek volt -6 Tervezési pontja. 
Az előző részben leírtak alapján, csak 6 pontja marad, 
amit szétoszthat a Képzettslgei között. Egy Képzettsége 
lesz csak 2 szintű, a marad 4, 1 szintű. 

2 Példa: A Goblin sikkal kiegyensújozotabb volt, neki ez 
az érték 0, így ő 12 pontot oszthat szét a Képzettségei 
között. Három 2 szintű, és hat 1 szintű. 
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Társadalmi helyzete a legtöbb szörny Hősnek 0, vagy 1 
lesz, akkor is, ha a jót szolgálja, mivel igen ritkán lehet 
velük találkozni civilizált vidéken. 
 
A felszerelésüket az új fajhoz mérten kell meghatározni. 
 
Ez után készen áll az új faj. Most már csak el kell osztani 
a Tulajdonságok között 8 pontot. 
 

 
 
Elég  nyilvánvaló,  hogy  a  humanoid  lények  a  (amik  a  
humanoidként vannak feltüntetve) a legalkalmasabbak 
az átkonvertálásra. A Titánon rengeteg ilyen alkalmas 
jelöltet lehet találni, mint például: Goblinok, Orkok, 
Ogrék és Trollok, vagy Sárkarmok, Kentaurok, Pixik! 
 
 
Javasolt, hogy erősebb lényeket, olyanokat, mint 
Sárkányokat, Démonokat stb. ne engedjünk átdolgozni 
játszható fajjá. Először is, mert igen erősek, másodszor 
nehéz elképzelni, egy hogy a kalandozócsapat 
mindegyik játékosa Sárkányt Hőst szeretne alakítani. 
 
 
A  másik  fontos  dolog,  a  nem  alap  fajok  esetén,  a  
civilizált környezet. Ogrék, Trollok, és más gonosz 
lények, máshol nagyon nem mutatkozhatnak nyíltan 
egy városba, csakis Feketehomok Kikötőben. Ezen kívül 
nagyon kevés hely akad, ahol eltűrik a jelenlétüket. 
 
 
Így  a  nem  alap  fajok  esetén,  szükséges  lesz  a  
Kalandmesternek átgondolnia a kaland közben 
felmerülő dolgokat, mint kereskedelem, utazás, és 
minden olyan pontot, mikor másokkal fog találkozni. 
Ugyanolyan korlátozás vonatkozik rájuk is, mint ami az 
1  Fejezetben  le  van  írva.  (maximum  3  pontot  tehetnek  
az ÜGYESSÉGRE)  

 
Azért,  hogy  teljes  legyen  ez  a  rész,  pontosan  leírjuk,  
miképpen  is  néz  ki,  a  Rinocérosz-ember,  és  a  Goblin,  
mint játszható faj. Akár készíthetsz is leírást, hogy 
miképpen  is  választották  a  kalandozó  életet,  és  hol  
tanulták meg a Képzettségeiket: 
 
 
 

 
 
A Goblinok például egy Goblin barlangrendszerben, 
vagy egy Sötételf városban stb… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Rinocérosz-ember 
 
Induló Profil: 
 
ÜGYESSÉG 5 
 
ÉLETERŐ 9 
 
SZERENCSE 8 
 
Tulajdonság Bónusz : Nincs 
 
Képességek: Vasatag Bőr (Közepes Páncél) 
 Szarv (Közepes sebzés) 
 Erős Ütés (+1 sebzés a 

dobáshoz) 
 
Képzettségek: Nincs 
 
Szétosztható Képzettségek: Egy 2 szintű 
 Négy 1 szintű 

Goblin 
 
Induló Profil: 
 
ÜGYESSÉG 2 
 
ÉLETERŐ 5 
 
SZERENCSE 8 
 
Tulajdonság Bónusz : +1 SZERENCSE 
 
Képességek: Sötétben Látás 
 Túlélő (földalatt) 
 
Képzettségek: Kitérés 
 Lopakodás 
 Földalatti Ismeret 
 Felismerés 
 
Szétosztható Képzettségek: Három 2 szintű 
 Hat 1 szintű 
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Alternatív próbadobás 
 
Az alap szabályok szerint, amit a 2. Fejezetben 
megtalálsz, le van írva, hogyan is kell támadás dobást 
végezni. Mindkét fél dob 2D6-ot, és ehhez hozzáadja a 
Tulajdonság értékét (ami általában, az ÜGYESSÉG). 
Ugyanakkor mikor csak próbadobást végez, akkor is 
2D6-tal dob, de ebben az estben azt kell megnézni, hogy 
az ÜGYESSÉG Tulajdonsága alá dobott e? 
 
Bár egyszerű az esélyeket kiszámolni a sikerre, néha 
úgy vélhetik, hogy a két különböző próbadobás 
használata, csak szükségtelenül bonyolítja a rendszert. 
Ezért bemutatunk egy alternatív rendszert, ami 
összevonja a kettőt, és csak egy próbadobásra redukálja 
le őket. 
 
Ez az alternatív rendszer ugyanúgy működik, mint a 
támadás dobás, a játékos dob 2D6-ot, és hozzáadja az 
értékhez a Tulajdonságát (és a megfelelő Képzettségét). 
Azonban,  mint  a  harcban  itt  is  egy  másik  számot  kell  
meghaladnia a sikerhez, ezt nem kell kockával 
megdobni, hanem egy előre meghatározott Célszámot 
kell túllépnie. 
 
Azt javasoljuk, hogy az alap célszám 15 legyen, ezt egy 
7*es ÜGYESSÉGEL, és 1-es Képzettséggel rendelkező 
Hős, már 7 dobása esetén eléri. A 2 Fejezetben leírt 
módosítókat a Hős ÜGYESSÉGÉN ugyanúgy lehet 
alkalmazni, így lehet módosítani a célszámon, hogy 
könnyebb, vagy nehezebb legyen. 
 
Ha a dobás eredménye ugyanakkora, vagy meghaladja 
a Célszámot, akkor a próba sikeresnek tekinthető. 
Dupla egyes esetén mindenkibben kritikus hiba lép fel, 
míg  dupla  6  esetén  mindig  sikeres  a  próba,  mint  a  
harcban. 
 
Ezzel az alternatív próbadobással meg lehet dobni az 
összes ÜGYESSÉG, és MÁGIA próbát „minél nagyobb 
annál jobb”, függetlenül attól, hogy alap próba dobást 
végez valaki, vagy ellenfelek közötti próbadobást. Azt 
javasoljuk még, hogy a SZERENCSE próba maradjon a 
régi rendszer szerint, mert egyébként is ritkán 
használják, másodszor nincs befolyással rá a dupla 1-es, 
és 6-os. 
 
Ezt a szabályt lehet alkalmazni minden próbára, legyen 
az ÜGYESSÉG, vagy MÁGIA. Magában foglalja a 
varázslatok használatát is. Kritikus hiba esetén 
használni kell a Hoppá! táblázatot, de ebben a 
helyzetben azt nem dupla 6-os, hanem dupla 1-es estén 
kell. 
 

 

Több Mágikus Képzettség 
 
Az 1 Fejezetben a szabály kimondja, hogy a Hősnek 
nem lehet több Mágikus Képzettsége csak egy (kivétel 
ez  alól  a  Kisebb  Mágikus  Praktikák).  Így  a  Hős  nem  
ismerheti egyszerre a Papi, és a Boszorkány mágiát, 
vagy a Varázslói és Boszorkány varázslatokat. Ezt a 
szabályt a játék egyensúlya miatt kellett meghozni, mert 
különben túl erősek lennének a Hősök. 
 
Miután több kalandon, vagy kaland sorozatón is túl 
vannak már a karakterek, és igen erősekké váltak, 
bizonyosan lesz olyan játékos, aki megkérdezi majd, 
nem tanulhatna-e meg másfajta mágiát is. A 
Kalandmesternek el kell döntenie ekkor, hogy elég 
erősek-e a Hősök. Hogyha megengedi más mágikus 
képzettségeke felvételét, az nem fogja e eltorzítani a 
további kalandokat. 
 
A Hősnek szükséges, hogy a MÁGIA Tulajdonsága 12 
legyen, és valamelyik Mágikus Képzettségi szintje 6. 
(Varázslói; Boszorkányság; Papi). Ez azt mutatja, hogy 
mesterévé vált eme tudásnak, és hogy képes befogadni 
az új stílust. 
 
Szinte bizonyos, hogy nagyon magas árat kell fizetnie a 
tanítómesternek, kincseket, vagy mágikus tárgyakat 
kell neki adnia. Ezen kívül a tanulás időszaka is nagyon 
hosszadalmas lesz. El kell sajátítania egy új varázslási 
formát, vagy mélyen bele kell magát ásnia egy vallásba. 
 
Ha teljesülnek a fent említett feltételek, és sikeresen 
talált magának egy tanár, eltöltötte a megfelelő 
mennyiségű időt a tanulással, akkor megkapja a másik 
Mágikus Képzettséget egy ponton. Ezek után teljesen 
hozzáférhetővé válik számára a másik varázslási forma. 
A tanuláskor Tapasztalati Pontokat is fel kell használni, 
mint más Képzettségek elsajátításakor. A varázslatokat 
is szintén Tapasztalati pontból képes megtanulni, ha ezt 
a fajta mágiát választotta. 
 
Ettől kezdve a Hős a másik Mágikus Képzettségét 
ugyanúgy használhatja, mint az a rendes szabályok 
szerint le van írva. 
 
A Hős a következő címet, elismerést fogja viselni: 
 
Mágikus címek Titulus 
Varázsló és Pap Heirophant (Szentember) 
Boszorkány és Pap Varázslópap 
Varázsló és Boszorkány Mágus 
 
Miután kiválasztotta és megtanulta az új Mágikus 
Képzettséget, nem másíthatja meg a döntését. Ez után 
soha többé nem választhat magának másik Mágikus 
Képzettséget. 
 

Magiszter 
 
A  másik  lehetőség,  a  mágia  fejlesztésére,  hogy  egy  
nagyon tapasztalat Hős megpróbál Magiszterré válni. 
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Annak ellenére, hogy a név varázslókra értendő a Pap 
Hős  is  felveheti  ezt  a  címet,  csak  őt  Főpapnak  fogják  
hívni. 
 
Mint már említettük a Hősnek rendelkeznie kell 12-es 
MÁGIA Tulajdonsággal, és 6-os Mágikus 
Képzettséggel. A Hősnek teljesítenie kell egy olyan 
küldetést, ami lehetővé teszi számára, hogy 
túlmutasson az ismert mágikus határokon. Ezt a 
küldetést a Kalandmesternek direkt erre az alkalomra 
kell elkészítenie, amiben a Hős a saját mágiáját, kell, 
hogy használja. Például a varázslónak fel kell kutatnia 
egy ősi grimoirt, amiből az évszázados elveszett tudás 
varázslatokat képes elsajátítani. Egy Papnak például fel 
kell  kutatnia  Istene  elveszett  templomát,  és  az  ősi  
jelekből meg kell fejtenie Isten valódi szándékait. Bármi 
is legyen a küldetés, hosszúnak, és nehéznek kell lennie, 
mire a végére érnek. 
 
Ha a Hős sikeresen végrehajtotta a küldetést, akkor 
vissza kell vonulnia a világtól egy hónapig, hogy 
átgondolja a felfedezését. 
 
Ezt követően a Hős megkapja a „Elfeledett Mágia” 
Képzettséget 1 szinten (természetesen az új 
képzettségért járó Tapasztalati pontot el kell költeni). 
Az Elfeledett Mágia másképpen működik, mint a többi 
Mágikus Képzettség, ezzel, sokkal erősebb 
varázslatokat lehet megidézni. 
 
A rítusok eme formája, hosszú varázslási időt, ritka 
komponenseket  követelnek  meg.  Viszont  a  hatásuk  is  
sokkal  nagyobb.  Egy  minta  szertartást  leírunk  itt,  a  
többit a Kalandmesternek kell kitalálnia, amennyiben a 
kalandok, és a játékosok ezt megkövetelik. 
 

 
 

A  Rituálékat  fel  kell  kutatni,  vagy  ki  kell  fejleszteni  (a  
Kalandmester dönt), mindegyik tanulási költsége 50 
Tapasztalati Pont. 
 
A rítusok, képesen nagy területet befolyásolni, a földön, 
vagy nagyszámú ellenség ellen hatásosak, vagy nagyon 
hosszú ideig képesek jelen lenni. Rítusokkal lehet 
készíteni erős varázstárgyakat, varázsfegyvereket, vagy 
egyszerűen elvarázsolnak vele egy helyet. 
 
A Magiszter soha nem tanulhat más Mágikus 
Képzettséget,  és  az  a  Hős,  aki  már  elsajátított  egy  
másikat, nem lehet Magiszter. 
 

Új varázslat 
 
A Kalandmester (vagy a játékos) szeretne új varázslatot 
készíteni, ami eltér a 4. Fejezetben leírtaktól. Ajánlott, 
hogy semmilyen új Boszorkányság varázslatot, ne 
készíts,  mert  ők  induláskor  az  őszeset  ismerik.  Egy  új  
Boszorkányság varázslat bevezetése felborítaná a 
játékegyensúlyt. 
 
Azonban semmi akadálya, hogy Kisebb Mágikus 
Praktikát, vagy Varázslói varázslatot készíts egy-egy 
küldetéshez. Ez főképpen akkor nagy segítség, ha az új 
varázslatot a Hősök szemben használod egy kalandban. 
 
Amikor új varázslatot készítesz, vedd figyelembe, a 
Mágia Pont költségét. Mérlegelj, hogy a varázslat 
erejéhez képest ne legyen indokolatlanul olcsó, vagy 
túlon túl költséges. Az is fontos, hogy az új varázslat, ne 
tegyen egy már létező varázslatot feleslegessé. (mi több 
egy Hőst!) Az utolsó feltétele az új varázslatnak, hogy a 
varázs használója nem gyógyíthat ÉLETERŐ pontot 
vele, és nem regenerálhat Mágia Pontot. 
 
 

 
 
 
  

Throff Haragja 
 
Varázslás ideje:  6 óra 
 
Szükséges Komponensek:  
  Egy halott föld elementál pora, és 

egy Borzas vadállat szíve (egyik se 
lehet egy hónapnál régebbi) 

 
Hatás: A rituálé előtt rajzolni kell egy kört 

a földre, aminek kapcsolatban kell 
állnia az anya, földel. Amikor a 
varázslat befejeződik, egy hatalmas 
nagy földrengés fog bekövetkezni, 
ez lehet akár 8 Km távolságra is. A 
földrengés olyan erős lesz, hogy 
lerombolja az épületeket, 
csatornákat, tavakat, és kidönti az 
erdők fáit. A rengés, csak néhány 
percig tart. A varázslónak ismernie 
kel a helyszínt, vagy látnia kell 
mágikus útón (kristálygömb, vagy 
hasonló) amire a rituálé irányul. 
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Bukott Papok 
 
Az 5. Fejezetben található az a rész, ami kimondja, hogy 
ha egy pap megsérti az Istenét, akkor az megfossza 
minden erejétől. Ez a rész egy alternatív szabály arra 
hogyan is kaphatja vissza egy bukott pap az erejét. 
 
 
Egyesek  azt  mondják,  hogy  csak  azért,  mert  egy  pap  
szembemegy Istene akaratával, az még nem jelenti azt, 
hogy meg is tagadná őt. 
 
Tehát, ha ezt az alternatív 
szabályt használjátok, akkor 
egy bukott pap nem képes 
növelni semmiképpen a 
MÁGIA Tulajdonságát, és a 
Papi Mágia Képzettségét, 
míg ez az állapot fennáll. 
Sőt  veszíteni  fog  1  pontot  a  
MÁGIA Tulajdonságából. 
Ezen túlmenően a papnak 
minden nap fizetnie kell 1 
SZERENCSE pontot, ha 
szeretné használni a Papi 
Erejét. Így a bukott pap 
képes lesz naponta egyszer 
használni valamennyi erejét 
egyszer. 
 
Ha a bukott pap 
megpróbálja ismételten 
megváltani magát, és újra a 
helyes irányt kezdi követni, 
egy ésszerű idő eltelte után 
(Kalandmester dönti el), 
akkor  ismét  képes  lesz  
használni az Isteni Erejét. 
De csak akkor, ha az, az 
Istene céljait szolgálja. 
Minden egyéb felhasználás, 
nem az istenébe vetett hitét 
tükrözi, így még fizetnie 
kell nap, mint nap egy 
SZERENCSE pontot. 
 
Ha a pap továbbra is a 
helyes úton jár, akkor végül 
ismételten visszakerül Isten 
kegyeibe. Visszakapja az elveszett MÁGIA pontját, és a 
Papi Mágia Képessége is fejlődhet. (másképpen 
elvesztett  MÁGIA  pontot  nem  ad  vissza).  Ez  után  
ismételten használhatja SZERENCSE pont veszteség 
nélkül, az erejét. 
 
Ez a megbocsájtás minden pap életében egyszer 
történhet meg. Második alkalomkór már nincs bocsánat. 
Örökre elveszti a Papi Képzettségét. 
 

 

Új fegyverek és Páncél 
 
Lehetséges, sőt elkerülhetetlen, hogy új fegyverek, és 
páncélok, ne kerüljenek a játékba. Ez lehet valamiféle 
furcsa, csodálatos szörny fegyver. Esetleg más, a 
Titánon élő kultúrák állttal használt fegyver. 
 
 
Meg kell tervezni a fegyver kinézetét. Után el kell 
dönteni milyen Képzettséggel, lehet használni azt. A 
többi már egy kicsit bonyolultabb. 
 

 
Az első dolog, hogy meg 
kell határozni, hogy a 
fegyvernek van e 
valamilyen különleges 
módosítója, ha képzetlen 
forgatja. Például a három 
élű Holdkard használatakor 
-3 pont büntetést kap az, aki 
nem ért hozzá. Egyéb 
büntetés lehet a gyakoribb 
ügyetlenkedés, hogy nem 
csak 2-es, de 3-as dobás 
esetén is fellép a balsiker. 
 
 
Ez igen nagy hátránya lehet 
a fegyvernek, de igaz nagy 
és ormótlan daraboknál. Ez 
indokolhatja, hogy miért is 
nem terjed el széles körben. 
 
 
Azt  is  meg  kell  határozni,  
hogy a fegyvert egy vagy 
két lehet csak tartani. Ez 
fontos a pajzshasználat 
miatt. 
 
 
Ha a fegyver lőfegyver, 
akkor a hatótávolságait ki 
kell dolgozni. Legjobb 
módja ennek az, hogy már a 
meglévő lőfegyverek 
távolságait vesszük 
viszonyítási alapnak. 

 
 
Végül a fegyver sebzés táblázatát kell megállapítani. 
Ismételten egy hasonló fegyvernek kell venni a 
sebzését, és azt kell használni kiindulási alapnak. 
Általában egy megbízható fegyver sebzése igen szűk 
sávban mozog. Majdnem mindig azonos mértékű 
sérülést  képes  okozni.  Csak  a  nagyon  alacsony,  és  a  
nagyon magas dobás estén módosul a sebzés mértéke. 
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A nem megbízható fegyvereknek, amik okozhatnak 
kisebb vagy nagyobb sérüléseket, sokkal változatosabb 
a sebzéstáblázatuk. 
A  sebzés  értéke  mindig  7  estén  a  legnagyobb,  a  6-os  
dobásakor megállapított érték plusz egy. 
 
 
Az új páncél kidolgozása is hasonló képen történik. 
Meg kell tervezni a kinézetét, aztán meg kell határozni 
a  típusát.  El  kell  dönteni,  hogy  mekkora  Páncélok  
Képzettség ismeret 
szükséges a hatékony 
viseléséhez. Ebben az 
esetben is a meglévő 
páncélokat kell alapul 
venni. 
 
 
Ezek után a védelmi 
táblázatot kell kidolgozni. A 
páncél lefedettsége 
határozza meg azon 
találatok számát, amik 
sérüléseket okoznak. Egy 
mellkas védő lemez, amely 
csak  a  mellkas  felső részét  
hivatott védeni, 6-os dobás 
esetén véd. Míg egy teljes 
páncélzat, ami az egész 
testét eltakarja a Hősnek, 
már 1-es dobásakor is 
védelmet nyújt. 
 
 
A védelem értékét a 
felhasznált anyagok 
határozzák meg. Egy 
megerősített posztó 
legfeljebb 1 pontot véd, míg 
egy  bőr  2  pontot.  Egy  
fémlemezekből készített 
lemezvért, vagy egy láncing 
legfeljebb 4-et képes felfogni 
egy  jó  dobáskór.  Mint  a  
fegyvereknél, a páncéloknál 
is a 7-es érték mindig egyel 
nagyobb, mint a 6-os. 
 
 
Ezzel a folyamattal lehet generálni új fegyvereket, és 
páncélokat, amit csak a Kalandmester, és a Hősök 
szeretnének. Legyen az bármilyen különleges, vagy 
őrült ötlet. 
 
 
Összefoglalva, ezen alternatív szabályok segítségével 
lehet bővíteni,  vagy fokozni a játék hangulatát,  de ki is  
lehet őket zárni teljesen. 
 
 
 
 

 
 
 
További szabályokat is kitalálhat a Kalandmester, és be 
is írhatja a könyv hátuljába, az erre külön kialakított 

helyre. 
 
Készítettünk egy kis listát 
az általunk megalkotott 
alternatív szabályokból. A 
mellette lévő kis négyzetben 
tudod megjelölni, hogy 
melyiket is használod, vagy 
nem használod. Egyszerűen 
csak pipáld ki (ceruzával, ha 
lehet) a négyzetet: 
 
A Hős Véletlenszerű 
kidolgozása: 
 
 
Extra Képességek: 
 
 
Új fajok: 
 

Alternatív 
próbadobás: 
 
 
Több Mágikus 
képzettség: 
 
Magiszter: 
 
 
Bukott Papok: 
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FÜGGELÉK 
 

Ebbe a részbe kiválogattuk a könyvben lévő főbb táblázatokat, hogy könnyebb, és gyorsabb legyen a játék. 
 

Nyugodtan fénymásolhatod ezeket az oldalakat saját használatra. 
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MÓDOSÍTÓK TÁBLÁZATAI 
 
A következő oldalakon összeválogattuk a módosítók 
táblázatait a 2 Fejezetből (szabályrendszer), a 3. 
Fejezetből (harcrendszer), és a 4. Fejezetből (mágia) 
 
A teljes szabályok megtalálhatóak az adott fejezetben 
ezeknek a táblázatoknak a funkciója, csak annyi, hogy a 
játék közben nem kell keresgélni a könyvben a 
módosítók után. 
 
Nyugodtan fénymásolhatod ezeket az oldalakat saját 
használatra, így gyorsítva meg a játék menetét 
 

 
 
 
 

Mozgás Módosítók 
 

Mozgás szituációk Módosítók 
Hős lóháton +4 
Hős repülve +7 
Nyílt terepen +2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Láncinget visel -1 
Lemez páncélt visel -2 
Erő Képzettség +Értéke 

 
 
 

Mászás Módosítók 
 

Mászás helyzetek Módosítók 
Extra 1 méter -2 
 
Függőleges felület -6 
60°-85° -4 
45°-60° -2 
Nincs kapaszkodó -3 
Instabil, vagy csúszós felület -2 
Túlnyúlás -3 
 
Bőrpáncélban -1 
Láncingben -3 
Lemez páncélban -5 
 
Sima fa -2 
Kevés ág -1 
 
Tüskés csizma +2 
Kötelet tartó másik fél +2 
Támadás közben -2 
A támadás -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 

 

Esés Sérülés Módosító 
 

Esési helyzetek Módosítók 
Minden 5. méter esés után +1 
Éles kövekre esik +1D3 
Valamilyen puha felületre -2 
Mély víz/sár/hó -3 
Láncing +1 
Lemez páncél +3 
Leterhelve +1 
Nagyon leterhelve +3 

 

Fulladási Módosítók 
 

Fulladási helyzetek Módosítók 
Víz alatt 

Úszás Képzettség módosítók Fenti táblázat 
Mély lélegzetet véve +1 
Van úszás képzettség +3 
 

Gáz, és füst Módosítók 
Mély lélegzettet véve +1 
Harcban -2 
ÉLETERŐ 3, vagy az alatt -2 

 
Ha a Hősnek nem sikerült megdobnia a próbát, akkor 
sérülni fog. A ÉLETERŐ pont veszteséget a következő 
táblázat mutatja: 
 

Víz 1D6 pont 
Füst 1 pont 
Sűrű füst 1D3 pont 
Mérgező gáz 1D6+1 pont 

 

Kitérés Módosítók 
 

Kitérés helyzetek Módosítók 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Láncingben -2 
Lemez páncélban -4 

 
Fényforrások 
 
Gyertya 
Égési idő 1 óra 
Világít 1 méterre 
Ha leejtik dobni, kell D6-ot, és 4-6 esetén kialszik 
 
Fáklya 
Égési idő 30 perc 
Világít 10 méterre 
Ha leejtik dobni, kell D6-ot, és 6-os esetén kialszik 
 
Lámpa 
Égési idő 2 óra, utántöltés nélkül 
Világít 4 méterre 
Ha leejtik dobni, kell D6-ot, és 4-6-os esetén eltörik, egy 
kis tüzet okozva, ami 3 körig tart. 
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Vesztegetés Módosítók 
 

Vesztegetési helyzetek Módosítók 
Nagyon kicsi vesztegetési ajánlat -4 
Kicsi vesztegetési ajánlat -2 
Alap vesztegetési ajánlat +1 
Nagy vesztegetési ajánlat +2 
Nagyon nagy vesztegetési ajánlat +4 
Célszemély sértőnek véli az összeget -3 
 
Több személy -1/fő 
A Hősök vannak többen +2 
A Hősök kevesebben vannak -2 
 
Barátságos a célszemély +2 
Semleges a célszemély -1 
Barátságtalan a célszemély -3 
Ellenséges a célszemély -5 
 
Ésszerű kérés +3 
Elfogadható kérés 0 
Ésszerűtlen kérés -3 
Lehetetlen kérés -6 

 

Kereskedés Módosítók 
 

Kereskedelmi helyzetek Módosítók 
Barátságos a kereskedő +2 
Barátságtalan a kereskedő -3 
Ellenszenves a kereskedő -5 
 
Eladás fél áron +3 
Vásárlás fél áron -3 
Eladás kétszeres áron -3 
Vásárlás kétszeres áron +3 
 
A tárgy hétköznapi +2 
A tárgy gyakori -2 
A tárgy ritka -4 
A tárgy nagyon ritka -6 
A tárgy lopott -3 

 
Rejtőzködés Módosítók 
 

Rejtőzködő Helyzetek Rejtőző Kereső 
Hős/Tárgy láthatatlan +8 -8 
Hős/Tárgy nagyon kicsi +5 -5 
Hős/Tárgy kicsi +2 -2 
Hős/Tárgy nagy -2 +2 
Hős/Tárgy nagyon nagy -5 +5 
Álcázva +2 -2 
Elásva/eltüntetve +5 -5 
Nyílt terep -4 +4 
Sűrű bozót/Erdő +4 -4 
Mozogva -2 +2 
A Kereső magasabb -3 +3 
Kutyát használ -4 +4 
Gyenge fény +2 -2 
Sötétség +4 -4 

 
 
 

Álcázás Módosító 
 

Álcázási helyzetek Módosítók 
A Hős nem rendelkezik 
Álcázás Képzettséggel -3 
Kis változtatás (bajusz; szakáll) +1 
Nagy változtatás (kor; bőrszín) -2 
Nagyon nagy változtatás  
nem; magasság) -4 
 
Erős Fény -2 
Homályos fény +1 
Sötétség +3 
 
A Hős ismeretlen a környéken +2 
A Hős ismert a környéken -2 
Ismert emberen álcázva -3 
Az érintett Felismerés Képzettsége -érték 

 

Trükk Módosítók 
 

Trükk helyzetek Trükköző Figyelő 
Sötétség +3 -3 
Tárgy nagyon kicsi +3 -3 
Tárgy közepes -2 +2 
Tárgy nagy -4 +4 
Tárgy látható helyen -3 +3 
Tárgy igen zajos -3 +3 
Célpont buta +2 -2 

 
Fegyver Sebzés Táblázat 
 Sebzés dobás 
Fegyver 1 2 3 4 5 6 7+ 
 
Nyíl – Hosszúíjhoz 2 3 3 3 3 4 5 
Nyíl – Rövidíj 1 2 2 3 3 3 4 
Harci Fejsze 3 3 3 3 4 4 5 
Nyílpuska lövedék 2 2 3 3 4 4 5 
Tőr 1 1 2 2 2 2 3 
Bunkósbot 1 2 2 2 2 3 4 
Pallos 2 3 3 4 4 5 6 
Fejsze 2 2 2 3 3 3 4 
Dárda 2 3 3 3 3 4 5 
Gerely 2 2 3 3 4 4 5 
Buzogány 2 3 3 3 3 3 4 
Hajnalcsillag 1 2 2 3 4 4 5 
Alabárd 2 3 3 3 4 4 5 
Bot 1 2 3 3 3 3 4 
Rövid kard 1 2 2 3 3 3 4 
Parittya 1 1 2 2 2 3 4 
Lándzsa 2 2 3 3 3 4 5 
Kard 2 3 3 3 3 4 5 
Dobó tőr 1 1 1 2 2 2 3 
Harci kalapács 2 3 3 3 3 3 4 
 
Rögtönzött fegyver 1 1 1 2 2 2 3 
Fegyvertelen (emberi méret) 1 1 1 1 1 2 3 
Fegyvertelen (nagy méret) 2 2 2 2 3 4 5 
 
Harap/Karmol – Kicsi 2 2 3 3 3 3 4 
Harap/Karmol – Nagy 2 3 3 3 4 4 5 
Harap/Karmol – Nagyon Nagy 3 3 4 4 5 6 7 
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Páncél Képzettség Alap Követelmény 
 

Összeg Páncél, amit hatásosan lehet viselni 
7 Bőrpáncél, vagy Nagy pajzs 
8 Nagy Bőrpáncél 
9 Láncing, vagy Hosszú Láncing 
10 Mellvért 
11 Lemezvért 

 
 
Kitérés Táblázat 
 
 „Védelmi” dobás 
Kitérés Képzettség Értéke 1 2 3 4 5 6 7+ 
 

1 0 0 0 0 0 1 2 
2 0 0 0 0 1 1 2 
3 0 0 0 1 1 2 3 
4 0 0 1 1 2 2 3 
5 0 1 1 2 2 3 4 
6 0 1 2 2 3 4 5 

 
 

Harci Módosítók 
 

Harci helyzetek Módosítók 
Sötétség -6* 
Éjszakai sötétség -3** 
Sötétedés -1 
Füst / Köd -2 
Szakadó eső -1 
Térdig érő vízben -2 
Derékig érő vízben -4 
Nyakig érő vízben -6 
Úszva -8 
Hóban, és sárban, mintha vízben lenne! 
Keskeny folyosó -2 
Nagyon keskeny folyosó -4 
Lépcsőn (harc lefelé) +1 
Lépcsőn (harc felfelé) -1 
Keskeny csigalépcső (lefele) -1 
Keskeny csigalépcső (felfele) -3 
Harc lovassal (nem lovagolva) -2 
Légi harc -5# 
Ittasan -2 
Terhelten -2 
Nagyon leterhelve -4 
Nagyon nagy támad nagyon kicsit +2 
Nagyon kicsi támad nagyon nagyot -1 
Több támadó +1## 
Hátbatámadás +4 

 

Páncél Táblázat 
 
 Védelmi dobás 
Páncél 1 2 3 4 5 6 7+ 
 
Bőrpáncél 0 0 0 0 1 1 2 
Nagy Bőrpáncél 0 1 1 1 1 1 2 
Láncing 0 0 0 1 2 2 3 
Hosszú Láncing 0 1 2 2 2 2 3 
Mellvért 0 0 0 1 2 3 4 
Lemezvért 1 1 2 2 3 3 4 
 
Kis Pajzs 0 0 0 0 +1 +1 +2 
Nagy Pajzs 0 0 0 +1 +1 +1 +2 
 
Szörny Könnyű Páncélzat 0 0 0 1 1 1 2 
Szörny Közepes Páncélzat 0 0 1 1 2 2 3 
Szörny Nehéz Páncélzat 0 1 2 2 3 3 4 
 

Balsiker Táblázat 
 

2D6 Balsiker 
2 A  hős  egy  társát  sebesíti  meg,  ha  az  elég  

közel áll (vagy saját magát). Az így okozott 
sérülés a duplája a szokásosnak. Páncél 
védőértéke számít. 

 
3 A  Hős  magát  sebesíti  meg.  Sebzésdobás,  és  

Páncél Védőérték dobás szabályok szerint. 
 

4 A hős nem védekezik. Ellenfele duplán 
sebezhet rajta. 

 
5 A Hős pofára esik. Két kör, míg talpra áll, 

addig -4-et kap TÁMADÁSRA. 
 

6 A Hős eldobja fegyverét. Időbe telik, míg 
összeszedi, ez 2 kőr. 

 
7 A hős megcsúszik, és elveszti az egyensúlyát. 

A következő körben -2 kap minden 
cselekedetére. 

 
8 A hős elesik. Egy teljes kör kell ahhoz, hogy 

talpra  álljon,  és  e  közben  mást  nem  tud  
cselekedni. 

 
9 A hős eldobja a fegyverét az ellenfelein túl. 

Ebben a csatában már nem is lehet használni. 
 

10 A hős egy sikertelen mozdulattal védtelenné 
válik. Az ellenfél +2-vel támad rá. 

 
11 A Hős magát sebesíti meg (vagy valamelyik 

társát). Sebzésdobás, és Páncél Védőérték 
dobás szabályok szerint. 

 
12 A  hős  saját  magát  sebesíti  meg.  Az  így  

okozott sérülés a duplája a szokásosnak. 
Páncél védőértéke számít. 
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Lőfegyver harci helyzet Módosítók 
 
Lőfegyverek harci helyzetek Módosítók 
Közepes tartomány -3 
Távoli tartomány -6 
Nagyon kicsi a célpont -4 
Kicsi a célpont -2 
Mozgó célpont -2 
A lövő mozog -1 
A cél homályos -1 
Felfele lövés egyenesen -1 
Lövés harcban -5 
Dobás harcban -3 

 

Lőfegyver Távolságok 
 

 Távolság (méterben) 
Fegyver Rövid Közepes Távoli 
Hosszú íj 0-50 51-90 91-250 
Rövid íj 0-35 36-60 61-150 
Íjpuska 0-18 19-50 51-180 
Dárda 0-10 11-20 21-40 
Dobótőr 0-8 9-18 19-24 
Könnyű tárgy 0-10 11-20 21-30 
Közepes tárgy 0-7 8-14 15-22 
Nehéz tárgy 0-4 5-8 9-12 
Parittya 0-12 13-30 31-80 

 
 

Kisebb Mágikus Praktikák 
 

Varázslási helyzetek Módosító 
Egy kör előkészület +2 
Csendes környezet +3 
Nem támadják 0 
A varázsló 1 valaki távolról támadja -1 
A varázsló >1 valaki távolról támadja -2 
A varázshasználót 1 valaki támadja -2 
A varázshasználót> 1 valaki támadja -4 

 
 

Varázsló 
 

Varázslási helyzetek Módosító 
Előkészület körönként +2 
Csendes környezet +3 
Nincsen támadás 0 
A varázslót lőfegyverrel támadják -1 
A varázslót közelharcban támadják -2 

 
 
Boszorkány 
 

Boszorkányság Varázslási helyzetek Módosító 
Egy kör előkészület +2 
Csendes környezet +3 
Nem támadják 0 
A varázsló 1 valaki távolról támadja -1 
A varázsló >1 valaki távolról támadja -2 
A varázshasználót 1 valaki támadja -2 
A varázshasználót> 1 valaki támadja -4 

Hoppá! Varázslatrontás Táblázat 
 
3D6 A rontott varázslat hatása 
3 A varázshasználó átváltozik egy varangyos 

békává 2d6 percig. Minden tekintetben olyan 
mint egy varangy, de az intelligenciája mint a 
varázslónak. 

 
4 A varázsló öregszik 2d6 évet. Állandó, és 

visszafordíthatatlan a hatás. 
 
5 A varázsló környezetében 50m sugarú körben 

heves  esőzés  támad,  és  a  víz  mellett  halak  is  
hullnak az égből. Minden tevékenységre -2 pont, 
mert a talaj síkossá válik. A halak meg lehet 
enni. 

 
6 A  varázsló  nem  képes  összefüggően  beszélni.  

Nem tud kommunikálni, és varázsolni 1 órán át. 
 
7 A varázsló elkezd csuklani. -4 kap a Mágia 

ismeret képzettségre. 1D6 óráig tart. 
 
8 A varázslónak farka nő (Kalandmester dönt, 

hogy milyen). 1 hétig tart a hatás. 
 
9 A varázsló minden aranya lepkévé változik, és 

elrepül. 
 
10 Egy Ork jelenik meg (ÜGYESSÉG 7 / ÉLETERŐ 

8) a varázsló mellett, és nagyon, nagyon dühös. 
 
11 A varázsló haja kékké változik. Nem változik 

vissza, csak ha lenő. 
 
12 A varázsló cipője lángra kap. (lásd Tűz szabály) 

A lábbeli ezután használhatatlanná válik. 
 
13 A  varázsló  fején  nő két  kicsi  kecskeszarv,  ez  1  

napig így is marad. 
 
14 Egy halott óriás tintahal jelenik meg a varázsló, 

vagy az egyik társa feje fölött. A zuhanástól az 
áldozat sérül 1D3 ÉLETERŐ pontot. 

 
15 A varázsló haja egy órán keresztül nőni fog. 

Akár a földet is elérheti. 
 
16 Az összes fegyver a varázsló környezetében 

virágcsokorrá változik. A varázslóból kis 
villámok  csapnak  ki,  és  azok  változtatják  át  a  
fegyvereket. A mágikus fegyverek 10 perc múlva 
visszaváltoznak, a többi viszont menthetetlen. 

 
17 A  varázsló  nemet  vált.  Csak  egy  nagy  erejű 

mágus képes csak visszaváltoztatni. 
 
18 A varázsló eltűnik... (A Kalandmester dönt, 

hogy egy kilométeres körzetben hol jelenik meg. 
Öntudatlan állapotban, esetleg hatalmas 
füstfelhő közepette!) 

 



A SZEREPJÁTÉK 167 

HÁZI SZABÁLYOK 
 
Erre az oldalr nyugodtan leírhatod a saját házi szabályaidat. Ez a két oldalas rész, csak ezért lett beletéve a könyvbe. 
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SZÓJEGYZÉK 
 
Rejtett Erő 
Ide tartozik a MÁGIA Tulajdonság, és az összes Mágia, 
Varázslás Képzettség. 
 
Karakterminta 
A klasszikus karakterek, akik gyakran előfordúlnak a 
fantasy történetekben. 
 
Kisebb Mágikus Praktikák 
Ezek kisebb erejű varázslatok, de igen hasznosak. 
Általában bűvészek, tanoncok, de varázslók is 
használják. 
 
Tulajdonságok 
Meghatározza a Hős képességeit, és korlátait. 
 
Kritikus Sebzés 
Ha  a  dobás  értéke  dupla  6-os,  akkor  a  sebzés  is  a  
duplája lesz 
 
D6 
Dobj egy darab hat oldalú kockával. A jelölései 2D6 
dobj két hatoldalú kockával. 3D6 három kockával dobj. 
D3, dobj egy kockával, és felezd az értéket. 
 
Papi Erő 
A pap MÁGIA tulajdonsága, és a Papi Mágia 
Képzettségének az összege. 
 
Kalandmester 
Az a személy, aki megtervezi és előadja a Kaland Játék 
Kockzat világában a története. 
 
Törpe 
Alacson szakállas humanoid, híresek fémművesek, és 
bátrak a harcban. 
 
Elf 
Egy ősi nemes faj, humanoidok. Erdőben, és hegyek 
közt élnek a Titánon. Veleszületett mágikus tehetségük 
van. Az elfek a jóság őrzői. 
 
Balsiker 
Ha a támadás dobás eredméyne dupla 1-es, akkor 
abban a harci fordulóban valami szerencsétlenség 
történi. Hogy megtudd mi az dob egyet a Balsiker 
táblázatból. 
 
Hős 
A játékos álltal irányított karakter, a Hős a történet 
szereplője. 
 
Emberi 
A  leggyakoribb  faj  a  Titánon,  nagyon  ismerős  lehet  
minden olvasónak! 
 
Belső Erő 
A MÁGIA Tulajdonság, és a Boszorkányság Képzettség 
összege. 

SZERENCSE 
Az  egyik  Tulajdonság.  Ez  az  érték  mutatja  meg  a  Hős  
vele születet szerencséjét. 
 
MÁGIA 
A Hős egyik Tulajdonsága. Ismeri a misztikus erőket, és 
képes varázsolni. 
 
Mágia Pont 
A varázslók ebből az energiából merítenk, mikor 
varázsolnak, vagy Kisebb Mágiát hoznak létre. 
 
Hoppá! 
Ez az eredménye, ha egy varázslat rosszúl sűl el… 
 
Játékos 
Ő személyesíti meg a Hőst a Kaland Játék Kockázat 
történetben. Főszereplő. 
 
ÜGYESSÉG 
A Hős egyik Tulajdonsága, ez mutaja, a Hős általános 
képességeit, fizikai erejét, ügyességét, gyorsaságát, az 
inteligenciáját, küllemét, és az érzékelését. 
 
Boszorkányság 
Egy varázslási stílus, ami a Belső energiáját alkalmazza 
a varázslónak, az életerejét. A varázslatokhoz pedig 
komponenesekt használ. 
 
Képzettség 
Egy adott szakterület elsajátítása, vagy természetes 
adottság. 
 
ÉLETERŐ 
A Hős egyik Tulajdonsága, ez mutatja a szívósságát, és 
fizikai állóképességét. 
 
Képesség 
Ez egy különleges előny, ami a Hősnek bónuszokat ad. 
 
Próba 
Ez az a mechanizmus, ami megmutatja, hogy a Hősnek 
sikerült-e a cselekedete. Alap esetben 2D6-tal dobják, az 
ÜGYESSÉG,  és  a  MÁGIA  Tulajdonságot,  plusz  a  
Képzettség értéke alá kell dobni. 
 
Varázslói Mágia 
Ez egy varázslási tipus, az univerzum misztukis erejét 
használja, a varázslatok létrehozására. 
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Ez a Szerepjáték a klasszikus Kaland 

Játék Kockázat világában játszódik. 
Hagyd, hogy a képzelet elvigyen a 
Tűzhegyhez, vagy a Végzet Erdejéhez, 
és új izgalmas kalandokat élj át. 
Ez a könyv tartalmaz mindent, amire 
szükséged van a játékhoz: 
Szabályokat, az új Hősök létrehozásához 
Teljes és átfogó szabályrendszert. 
Több mint 160 Varázslatot, és mágikus 
Erőt. 

Szörnyek, Labirintusok és Kalandok készítését. 
A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték tökéletes a tapasztalt és 
a teljesen új játékosok számára egyaránt. Nagyszerű 
kikapcsolódás, és jó szórakozás. 
De mi van akkor, ha több szörnyetegre van szükség? Vagy 
részletesebb világleírásra? Mi segítünk ebben. Amellett, hogy 
elkészült az új szabályrendszer, nem sokára várható a 
klasszikus „Egyenesen a Veremből” és „Titán”.  
Az Egyenesen a Veremből 250 szörnyet, lényt, és fajt 
tartalmaz, teljes leírással, és statisztikával, valamint véletlen 
találkozások táblázattal. Ez az útmutató, a Titán vad és 
veszélyes élővilágához, legyen az állat, vagy növény.  
 A Titán pontos leírást a ad a világ történelméről, földrajzáról, isteneiről, 
nemzetekről, fajokról, társadalmakról, és szokásokról. Gazdagon illusztrált könyv 
elengedhetetlen a Kalandmesterek, és a Játékosok számára egyaránt.  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a Szerepjáték a klasszikus Kaland Játék Kockázat világában játszódik. Hagyd, 
hogy a képzelet elvigyen a Tűzhegyhez, vagy a Végzet Erdejéhez, és új izgalmas 

kalandokat élj át. 

Ez a könyv tartalmaz mindent, amire szükséged van a játékhoz: 

Szabályokat, az új Hősök létrehozásához 

Teljes és átfogó szabályrendszert 

Több mint 160 Varázslatot, és mágikus Erőt 

Szörnyek, Labirintusok és Kalandok készítését 

A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték tökéletes a tapasztalt és a teljesen új játékosok 
számára egyaránt. Nagyszerű kikapcsolódás, és jó szórakozás. 
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