
  



 Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

2 
 

 

 
 
 
 

  



Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

3 
 

 
Steve Jackson és Ian Livingstone fantázia világában a Titán földjén 

 

 

Kaland-Játék-Kockázat 
Szerepjáték 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2012 
  



 Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordította: 
landschan 

landschan@freemail.hu 
 

Javításban segédkezett: 
Gyilkos F z 
etheleazostor 

Pimpa 
Zsu 

 
Borító: 

Martin McKenna képe alapján készült 
 

A m  az alábbi könyvek felhasználásával készült: 
Dungeoneer 

Allansia 
Fighting Fantasy 

Blacksand 
A Káosz Fellegvára 

A Rémület Útveszt je 
2nd Fighting Fantasy Rpg honlap 

Warlock magazinok 
 

Az El szó a Fighting Fantasy könyvb l származik, fordította: ntamas84@freemail.hu a 
www.fightingfantasy.atw.hu oldal készít je 

  



Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

5 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

EL SZÓ 6 

KALANDOR KÉSZÍTÉSE 7 

KÉPZETTSÉGEK 15 

MÁGIA, MINT KÜLÖNLEGES KÉPZETTSÉG 22 

KISEBB MÁGIKUS PRAKTIKÁK 35 

PAP MINT JÁTSZHATÓ KARAKTER 39 

PAPI MÁGIA 47 

HARCRENDSZER 53 

JÁTSZHATÓ FAJOK 64 

SZITUÁCIÓK, SZABÁLYOK, ÉS EGYÉB HELYZETEK 71 

A KARAKTER FEJL DÉSE ÉS KÉPZÉSE 93 

KALANDMESTERI RÉSZ 96 

FELSZERELÉS 106 

FÜGGELÉK 110 

KARAKTERLAP 115 

HEXATÁBLA 117 

HARCRENDSZER (ÁBRA) 118 
 
  



 Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

6 
 

 
 
 
 

El szó 
 
A Kaland-Játék-Kockázat orkok, sárkányok, zombik és 
vámpírok által benépesített világa olvasók millióinak 
képzeletét ragadta magával, és vált korunk egyik 
legkelend bb "jelenségévé". A kard és varázslat 
nyújtotta izgalmas kalandok keltek életre a (Steve 
Jackson és Ian Livingstone alkotta) Kaland-Játék-
Kockázat játékkönyvek lapjain, ahol az olvasó maga a 

s és kockadobásokkal alakítja sorsát gonosztev k, 
kincs és szabadság után kutatva.  
 
Most TE alkothatod meg saját Kaland-Játék-Kockázat 
kalandjaidat, és barátaidat is bevonhatod a veszélyes 
küldetésekbe! E jól megírt kézikönyvben Steve Jackson 
mindent összegy jtött, amit tudnod kell, hogy sikeres 
Kalandmester legyél. A könyv tanácsokat ad arra, 
hogyan tervezzünk meg egy-egy kihívást jelent  harcot, 
veszélyes szörnyet, hogyan alkalmazzunk trükköket, 
taktikákat, valamint találunk a könyvben két mini 
kalandot is kiegészítve a Kalandmester saját jegyzeteivel, 
melyek segítenek elkezdeni saját vérpezsdít  kalandodat. 
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Fagyos, hideg tekintettel némán kúszott el re Ulrik 
Wolfsbane. Kardját készenlétbe helyezte, ami 
kísértetiesen világított a sötétben, mintha valamiféle 
varázslat szállta volna meg. A barbár minden 
idegszálával a közelg  veszélyre koncentrált. Egy 
utolsó imát mormolt el isteneihez. 
 

 
 
Zöld szemeivel élesen figyelte a körülötte zajló 
eseményeket. Semmi kétsége nem volt. Megtalálta, 
amit keresett. Itt volt el tte a jáde bálvány, egy 
hatalmas nagy gránit emelvényen állt. Ez volt az oka 
mindennek. A gonosz megtelepedett, a vidéken úrrá lett 
a szenvedés és a nyomor. A h s nem lesz h s, ha nem 
teszi azt, amit a szíve diktál. Ulrik Wolfsbane 
elrugaszkodott, és támadásba lendült… 
 
Ebben a könyvben mindent megtalálsz, ami segít 
abban, hogy saját történetedet kialakítsd a Titán 
világán, és barátaiddal eljátszd azt. 

KALANDOR KÉSZÍTÉSE 
 
Nos, ez a könyv, amit a kezedben tartasz nem egy 
hétköznapi könyv. Ebben mindent megtalálsz, ami 
segít abban, hogy saját h st készíts a Kaland-Játék-
Kockázat világában. 
A legjobb, ha barátaiddal egy asztal köré ültök le, és 
így kezditek el a játékot. Mindenki személyesen 
alakítja a karakterét, és mondja el, hogy hogyan 
cselekszik, mit szeretne tenni. A Kalandmester 
személyesíti meg a többi szerepl t a világban, és adja 
el  a történetet. 
Végül két ok, hogy miért érdemes játszani 
szerepjátékot. Az els , hogy a játékosoknak 
sikerélménye legyen: legy zik a gonoszt (vagy jót), 
megmentik a jót (vagy a gonoszt). A szabályok nem 
bonyolultak, hogy a játék menetét semmiképp ne 
akadályozzák. A másik pedig, hogy mindenki jól 
érezze magát a játék alatt. Ez vonatkozik, mind 
játékosra, mind a Kalandmesterre egyaránt. 
 
A következ  oldalakon leírjuk a szabályrendszert. Aki 
már játszott KJK könyvekkel, annak sok szabály és 
fogalom ismer s lesz  
Az alapszabályok megtalálhatóak a Játékkönyvekben 
is. Ahogy a cím is sejteti, ebben a könyven ezeket a 
szabályokat kib vítve mutatjuk be. Kicsit 
részletesebben, mint a KJK könyvekben. Vannak 
egyéni Képzettségek (több mint egyes könyvekben), 
Varázslatok, Kisebb mágikus praktikák és még sok 
más, hogy a H s nagyobb eséllyel tudjon 
szembeszállni a gonosszal (vagy a jóval) Titán világán. 
 
Kezdeti Lépések 
 

Ha valaha is átfutottál már szerepjáték könyveket, 
észrevehetted, hogy sokban rengeteg a táblázat és a 
szabályok hada. Ez nem segíti el  a gyors és élvezhet  
játékot. Ebben a játékkönyvben a szabályok igen 
egyszer ek és gyorsan elsajátíthatóak. Így nem ront a 
játék menetén, és gördülékennyé tudja tenni azt. 
Csak pár dologra van még szükséged: 
 

- Néhány H s (játékos) 
- A Kalandmester 
- Egy jó helyre 
- Néhány 6 oldalú kocka 
- Ceruza és papír 
- Egy óra szabadid , vagy több 
- Kellékek (nem kötelez ) 
- Bábuk és hexatábla (nem kötelez ) 
- Egyéb hangulati elemek (nem kötelez ) 
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sök 
 

k azok, akik a Titán világában megoldják a 
problémákat. Bátrak és vakmer ek. Kis csoportok, 
akik mindig kaphatóak egy kis kalandra, akik 
megküzdenek a szörnyekkel, a gonoszokkal (jókkal). 
A játékosok száma kett  és hat között ajánlott (hat 
felett már nehéz kezelni a csapatot). A H söd 
bármilyen lehet. Er s, gyenge, okos, buta, izmos, 
satnya. Csak a képzeleted szabhat határt. 
 

 
 
Kalandmester 
 
A játékot vezetnie kell valakinek, aki a h söket 
elkalauzolja Titán világába.  a KALANDMESTER. 
A Kalandmester feladata, hogy a történetet el adja, 
vezesse a játékot, értelmezze és használja a 
szabályokat. Megszemélyesítse az összes Nem Játékos 
Karaktert.  a H sök érzékszerve (látás, hallás, 
szaglás, stb.). Egyes más játékokban nevezhetik 
Játékmesternek (JM) vagy Dungeon Master-nek (DM). 
A Kalandmestert l függ a játék menete, és 
élvezhet sége. Ha a Kalandmester hitelesen adja el  a 
történetet, akkor a kaland is jó lesz. Érdemes a történet 
el tt vázlatokat készítenie a helyszínekr l, és az 
eseményekr l. Térképeket rajzolhat, hogy 
gördülékenyebben menjen a játék menete. Érdemes 
ezeket mind titokban tartani, és a játékosok el l 
elrejteni. Akkor jó egy történet, ha mindent maguk 
fedeznek fel a kaland alatt. 
Akkor hát, Kalandra fel! 
 
Dobókockák 
 
A szabályokat akkor kell használni, amikor 
kockadobás történik. Pl.: Mikor Ulrik Wolfsbane 
összecsap egy Goblin rablóval. Dobni kell 
TÁMADÁST, ezzel állapítva meg, hogy ki sebezte 
meg a másikat. Vagy a pengék egymást érve kivédték 
egymás ütését. Ehhez egyszer  hatoldalú kockákat 
fogunk használni, amit bármely más társasjátékból 
kölcsön lehet venni. Nem kell drága kockákat 
vásárolni erre a célra, a megfelel  üzletekben.  
Érdemes több kockát tartani, mert nem csak eggyel 
kell majd dobni egyszerre. A Kalandmester tartson 
magánál saját kockákat, mert neki jóval gyakrabban 
lesz rá szüksége. 
 

Papír és ceruza 
 
Ez a két dolog is fontos a játékhoz. Szükség van egy 
karakterlapra, amin a h s adatai vannak. (A másolható 
karakterlap megtalálható a könyv végén.) Érdemes az 
értékeket ceruzával kitölteni, hogy kés bb lehessen 
módosítani. 
 
Id  
 
Fontos, hogy a játék ne menjen a pihenés rovására. 
Szükséges a megfelel  idej  alvás. 
 
Kellékek 
 
Ezek általában kis dolgok, amit a helyzet ad. 
Színesebbé  tudja  tenni  a  játékot.  Pl.:  a  h s  úgy  
gondolja, hogy betér a városban egy kocsmába, és ott 
szerencsét próbál. Szerencsejátékkal próbálkozik, 
amihez szükség van pár érmére (teljesen mindegy, 
hogy milyenek). Nagyon extravagáns kiegészít ket 
sem jó készíteni (pl.: Égetett szél  lap, tintával írt 
cirádás szöveggel). Lehet, hogy nem fogják értékelni 
rendesen, te pedig mérges leszel, mert sok id d ráment 
az aprólékos kidolgozásra. 
 

 
 
Bábuk, és tábla 
 
Érdekesebbé és pontosabbá tudja tenni a játékot, f leg 
egy harcban, mikor a h sök helyzetét egy hexatáblán 
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jelenítitek meg. (A könyv végén a FÜGGELÉK 
részben találsz egy ilyen táblát) 
További kiegészítések 
 
Ezek lehetnek más könyvek, amikben egyéb 
szabályok, vagy leírások vannak. (Szörnykönyv; Titán) 
 

 
 

 
 
A H S 
 
A játék indulása el tt szükséges, hogy mindenki 
kidolgozza a saját H sét. Ez kezd knek nem kötelez , 
a könyv végén vannak mintakarakterek. Ezek közül is 
lehet választani. 
 
KARAKTER KÉSZÍTÉSE 
 
Ügyesség 
 
Hogy megtudd a H s kezdeti ÜGYESSÉG pontját dobj 
egy hatoldalú kockával, és adj az értékhez 6-ot. 
 
Írd be a megfelel  helyre a karakterlapon - vagy 
dörzsöld meg a kockákat, és dob újat, ha nem felel 
meg az els  érték. (Ha a Kalandmester engedi!) 
 

Ez  a  pontszám  a  H s  kezdeti ÜGYESSÉGE. Ez az 
érték mutatja meg, a karakter erejét, ügyességét, 
tudását, megérzését, és hogy milyen jól képes forgatni 
a kardot. Mindemellett a pontszám minden képzettség 
alapja. A képzettségeket, majd kés bb részletesen 
leírjuk. Tehát ha az ÜGYESSÉG pontszám minél 
nagyobb, annál jobb és ügyesebb a H s. Igaz ismerünk 
olyanokat, akik alacsony ÜGYESSÉG ponttal 
rendelkeztek, de ezt ellensúlyozták gyors felismer  
képességükkel, bátorságukkal és nem utolsó sorban 
valamilyen er s mágikus fegyverrel, páncéllal. 
 
Életer  
 
Dobj két kockával és az értékhez adj hozzá 12- t. Ez 
lesz a H s kezdeti ÉLETER  pontja. 
 
AZ ÉLETR  pont mutatja meg, hogy a karakter 
milyen egészséges, mennyire fitt, és hogy milyen 
mérték  sérüléseket képes elviselni. A sérüléseket 
elszenvedheti éhezést l, kimerültségt l, mérgezést l, 
fegyvert l  stb.  Ha  a  H s  ÉLETER  pontja  nullára  
csökken, akkor a karakter meghal. A KJK könyvekb l 
ismert szabályok szerint. A kés bbiekben bemutatunk 
majd egy egyedi szabályt a halálra, és az 
eszméletvesztésre. Az ÉLETER  pontokat 
visszaszerezni étkezéssel, pihenéssel, mágiával, és 
egyéb gyógyító szerekkel lehet majd.. 
 
Szerencse 
 
Dobj egy kockával, és adj az értékhez 6-ot. Ez lesz a 

s kezdeti SZERENCSE pontja. 
 
A SZERENCSE egy Kalandozó életében egy fontos 
pont. Ez mutatja, hogy az Istenek mennyire tör dnek 
vele fentr l. Mennyire tud sikeres lenni egyes kínos 
helyzetekben. Minél magasabb ez az érték, a H s annál 
szerencsésebbnek mondható. A kalandok során 
meghatározó lesz ez az érték, nagyban befolyásolja a 
karakter életét, és a játék menetét is egyben. 
 

 
 
A mintah s 
Meg fogjuk mutatni hogyan, dolgozz ki egy karaktert. 
Végigmegyünk minden lépésen pontról pontra. Akkor 
kezdjük: 3-at dobtunk, hozzáadtunk 6-ot, az így 
kapott szám az ÜGYESSÉG kezdeti értéke 9. Ezután 
dobtunk két kockával, 6-ot, és 2-t t. Ehhez 
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hozzáadunk 12- t, az így kapott szám a H s 
ÉLETER  pontja, 20-as. Majd dobtunk egy 6-ost, és 
hozzáadtunk 6-ot. Ez a kezdeti SZERENCSE 12. A 

st mostantól hívjuk Lucky-nak. 
 
Szerencsepróba 
Bizonyos helyzetekben a kaland folyamán, mikor a 

s helyzete teljesen kilátástalan, vagy valamilyen 
borzalmas szituációban van, esetleg nagy sérülést 
szenved el, ami akár halálos is lehet. Ekkor dönthet 
úgy a Kalandmester, hogy „Tedd próbára a 
szerencsédet!” Ez egy olyan végs  segítség, utolsó 
alkalom, mikor elkerülheti a véget a H s. 
 
Miképpen „Tedd próbára a szerencsédet!”: 
 
Dobj két kockával és a két számot add össze. Ez az 
érték, ha egyenl  vagy kisebb a jelenlegi 
SZERENCSE pontjaidnál, akkor sikeres volt a próba, 
és elkerülted azt, ami fenyegetett téged. Viszont ha ez 
az érték nagyobb, akkor sajnos nem voltál szerencsés, 
és a veszedelem utolért. 
 
Mindig mikor egy H s szerencsepróbát végez, 
függetlenül annak a végeredményét l, hogy szerencsés 
volt vagy nem. Csökkenteni kell a jelenlegi 
SZERENCSE pontjaid számát 1 ponttal. Egy id  után 
bizony el fog fogyni a SZERENCSEPONT. 
 
Csatában szintén lehet használni SZERENCSÉT, hogy 
elkerüljük az ellenfél csapását, vagy mi vigyünk be 
egy szép szerencsés ütést. Ezzel a résszel majd kés bb 

vebben foglalkozunk a Harcrendszer cím  
fejezetben. 
 
Pénz és Felszerelés 
Alapban a H s két f  indok miatt indul el a világba 
kalandozni. Az egyik a hírnév, a másik a gazdagság. 
Híres karakterek bátor tetteit, megannyi merész 
cselekedeteit mesemondók, bárdok messzi földekre is 
elvihetik, hogy ott el adják azokat dics ítve, és a 
halhatatlanságig emelve ezzel a bátor és merész 
kalandozókat. A gazdagság a hírnév velejárója, minél 
híresebb valaki, annál több pénzt tud keresni, és annál 
gazdagabb tud lenni. 
 
Alapvet  pénzegység Allansiában (és a Titán legtöbb 
részén) az Aranytallér (ezek után csak rövidítve AT), a 
váltópénz az Ezüsttallér (ezek után csak ET). A váltási 
szám 1AT=10ET. Különböz  területeken eltérhet az 
érme kinézete, formája, megjelenése. Hogy ne legyen 
nagy kavarodás, és segítve az átváltást, általában egy 
AT nagy általánosságba véve mindenhol ugyanannyit 
ér. (Természetesen a Kalandmester dönthet úgy, hogy 

ezt megváltoztatja. Akkor az adott tájegység saját 
váltási számát kell használ!) 
 
Kezdeti Felszerelés 
Mikor  háta  mögött  hagyja  a  korábbi  életét  a  H s,  
elhagyja otthonát, és elkezdi a kalandozók életét élni, 
csak minimális felszereléssel rendelkezik, amik a 
következ k lehetnek: 
 

- Egy a H s által kiválasztott fegyver, amit 
képes forgatni is. Általában ez egy kard 

- Ruházat, ami nem a legjobb min ség , esetleg 
valamiféle páncél, ami lehet gyapjúpáncél, 
vagy valamilyen rozoga páncéling. 

- Egy hátizsák, amiben a használati tárgyait 
tartja és a vállára teheti. 

- Kis mennyiség  élelem (a játékban mostantól 
élelmiszeradag), 1d6 napra elegend . 

- Esetleg egy hátasló nyereggel, és 
nyeregtáskával. 

- Pénz, ami nem épp sok, 1-6 darab AT. (1d6) 
 
Mikor a H s szert tesz végre egy kis pénzre, képes lesz 
magának vásárolni a legközelebbi városban 
felszerelést, vagy valami más különleges holmit. A 
vásárolható felszerelési tárgyak listája megtalálható a 
További Kalandozások cím  fejezetben. A 
Kalandmester mondja meg, hogy az adott helyen a 
karakter mit tud megvenni, és mit nem. Segíthet abban, 
hogy tippeket ad a játékosoknak, mire lesz szükségük a 
kaland során, és hogy mi lesz számukra teljesen 
felesleges. 
 

 
 
Név és Nem 
A H s hiteles megszemélyesítéséhez el kell dönteni, 
hogy  férfi  lesz-e  vagy  n .  Ha  már  ezt  sikerült  
eldönteni, akkor a nemhez mérten megfelel  nevet kell 
neki választani. Nincsen semmiféle el nye, se 
hátránya, ha valaki n t, alakit a KJK szerepjátékban. 
 
A H s elnevezésében a játékos gondolja végig a 
szerepl jének a dolgait, nem érdemes megragadni 
olyan hétköznapi neveknél, mint Fred, esetleg Kevin. 
Válassz ki valamilyen fantázia nevet, és még ha 
hozzáadsz valamiféle becenevet talán valamilyen ál 

stettekb l, vagy valamelyik kiemelked  
képzettségb l, úgy igazán személyes lesz a karakter. 
Például: az egyik karakternek igen jó a kézügyessége, 
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és ez által kiemelked  a Trükközés szakértelme, talán 
lehetne a neve Talgor, az Ügyes kez  vagy talán 
Vargos, a B vész. Használd a fantáziádat és a Te 

söd a kezdéskor már igen életszer  lesz. 
 
Életkor 
Kissé érinti csak a játék menetét, de érdemes egy 
szerepl nek az életkorát feltüntetni. F leg a játék alatt 
fog segíteni, ha olyan részhez ér a kaland.  
Az új  karakter,  aki  nekivág a  H s életnek,  még fiatal,  
igaz rendelkezik már 
némi tapasztalattal. 
Ahhoz hogy 
megállapítsd a 
karaktered kezd  
életkorát, dobj három 
kockával az értékhez 
adj 15-öt. Az így 
kapott értéknek 18 és 
33 között kell lennie. 
A karakter maximális 
életkorát is meg kell 
állapítani. Ehhez 
dobni kell megint 
három kockával, és 
az értékhez hozzá kell 
adni 30-at. Az így 
kapott szám 30 és 48 
közé eshetnek. (Az 
el bb említett értékek 
csakis kizárólag az 
Ember karakterekre 
vonatkozik. A többi 
játszható faj életkorát 
megtalálod a 
Játszható fajok 
fejezetben.) Kevés 
szerepl  éli meg 
viszont a maximális 
életkorát. Sokan 
próbálták már 
meg rizni 
fiatalságukat, vagy 
késleltetni a halált. 
Sok katona és zsoldos 
vívott már háborút 
ilyen, és ehhez 
hasonló célok miatt. 
 
Tapasztalat és Kincsek 
A karakterlapon találhatóak még ezek a helyek. A 
tapasztalati pontok helyére írd majd be a kalandok után 
kapott TAPASZTALATI PONTOKAT. A kincsek 
helyére pedig a kalandok alatt szerzett értékes 

tárgyakat. Kezdéskor mindegyiket hagyd üresen. (Ha a 
Kalandmester másképpen nem dönt.) 
 
Tedd személyessé a H söd 
 
Már csak egy pár dolog van hátra, hogy a H söd 
teljesen  kész  legyen  a  játékra.  Ez  a  játék  a  
szórakozásról szól. A szerepjátékban lehet séged van 
arra, hogy barátaiddal együtt olyan dolgokat tegyél 
meg, amir l csak álmodni mertetek eddig a való 

életben. Az utolsó 
lépésben teljesen 
él vé teheted a 

söd.  Ezt  a  
következ  három 
egyszer  pontba írjuk 
le, hogy mit is kell 
tenned. 
 
Háttér 
Nemsokára kész is a 

söd. A 
karakterlapon látni 
fogod, hogy vannak 
még ki nem töltött 
részek. Ebbe a részbe 
írhatod le, hogy 
honnan származik, 
mit csinált és mivel 
foglalkozott a 
karakter miel tt 
kalandorrá vált. Hol 
edzett, kinél tanult, 
stb. Hogy honnan jött, 
válassz egy helyet, 
nézd meg a 

Kalandmesterrel 
együtt Allansia 
térképét és beszéld 
meg vele H söd 
származási helyét. 
Egyszer en írj egy 
rövid történetet a H s 
el életére. Ha ez nem 
megy, akkor nézd 
meg a Képzettségeit, 
és ahhoz 
kapcsolatosan találd 

ki, hogy hogyan tanulta meg azokat. Nézzük Axel 
Wolfric-ot. Tud Lopakodni, Ismeri az erd t, van Er  
képzettsége, és ismer pár varázslatot is (Szerencse; 
Félelemkeltés; Ügyesség).  egy olyan fajta ember, 
aki szereti a természetet, nem mindig becsületes, edzi a 
testét, és megvan a magához való esze is.  egy 
Vándor 
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Végül! Minél többet játszol, egyre gyakorlottabb leszel 
egyedi H sök létrehozásában, és azok eljátszásában. 
 
El kell még döntened a szerepl d személyiségét. 
Tanácsos els nek megadni a személyiséget, és utána 
megírni a karakter hátterét. Mert így könnyebben 
összhangba lehet hozni a kett t. 
 
Személyiség 
A személyiség eljátszása egy kicsit nehéz, mert ezt kell 
kifele mutatni a játékostársak fele. Ezt kell eljátszani. 
Kezd  játékosoknál, majd a kalandok alatt alakul ki, 
hogy milyen a karakter személyisége. Ha nincsen 
ötleted az elején, nézd át a karakterlapodat. Például, a 
játékos a karakterkészítés legelején nagyon magas 
ÉLETER  pont értéket dob, de kicsi lett az 
ÜGYESSÉG pontja. Ebb l adódóan mondhatni, hogy 
a karakter egy kétbalkezes mamlasz. 
Ezek után jöhetnek az ötletek, hogy miképpen fog a 
karakter reagálni egyes helyzetekben. Vannak 
szituációk, amikor mindenképp csak egyféleképpen 
fog majd cselekedni, mert a személyisége nem engedi 
másként. Az els  alkalmakkor, mikor még nem 
rendelkezik a játékos elég tapasztalattal, egyszer en 
csak túl akar élni a világban, adja csak magát. Ahogy 
egyre jobb és jobb szerepjátékosok lesznek, úgy alakul 
majd ki az igény érdekesebb és különösebb 
személyiségek eljátszása, ezzel emelve a játék színét. 
 
Idézet 
Végül, ha érzel magadban ihletet, írhatsz néhány 
mondást, szava járást. A H s bizonyos helyzetekben 
elejtheti ket. Ez egy nagyszer  szórakozás lehet, mert 
már a játék elejét l tudni lehet, hogy a H södnek mi is 
a szavajárása. A csapat többi tagja már a helyzetb l 
tudni fogják azt, hogy mit is fog mondani. Lehet külön 
megjegyzése arra, mikor bosszús, és mikor boldog, 
esetleg mit mond, amikor ledöf egy Orkot. Vedd 
szemügyre az általunk készített karakterek Idézeteit, és 
találj te is ki valami hasonlót. 
 
Karakterkép 
Ha tényleg érzel magadban m vészi hajlamot, akkor 
akár  a  H södr l  készíthetsz  egy  rajzot  is.  A  hely  
biztosítva van a karakterlapon. 
 
Ez a játék egy remek kikapcsolódás, szórakozási 
forma. A szerepl k túlélnek, megmenekülnek vagy 
megoldanak feladatokat. De vigyázni kell, mert nem 
minden döntés végkimenetele lehet jó. Érdemes 
megfontolni a tettek súlyát, hogy ne kergesd halálba a 
karakteredet, és ne kelljen újjat létrehoznod. A lényeg 
a jó szerepjátékhoz a jó színészkedés, ezzel nagyon jól 
lehet emelni a történet színvonalát.  
 

 
 
KÉPZETTSÉGEK 
 
Mindenki tudása eltér , valaki ebben, valaki abban 
jobb. Egy H s legfontosabb KÉPZETTSÉGE a 
fegyverhasználat, ami arra a fegyverre vonatkozik, 
amit szeret használni. Ezen kívül még rengeteg más 
képzettséget is elsajátíthat (mászás; csendben járás; 
észlelés; sötétben látás stb.) ide tartoznak a 
Varázslatok is. A Kaland-Játék-Kockázat játékban 
minden karakter megtanulhat varázsolni a sok egyéb 
KÉPZETTSÉG mellett. 
 
Mindegyik H s karakternek az induló képzettség-
pontja függvényében választhat KÉPZETTSÉGET. 
Tehát amennyi a jelenlegi ÜGYESSÉG pontja, annyi 
pontot oszthat el a KÉPZETTSÉGEI között. (Ha a 
Karakternek 9-es az ÜGYESSÉGE, akkor 9 pontot 
oszthat el) Maximum 4 pontot lehet rakni egy-egy 
KÉPZETTSÉGRE, ez a maximum induló érték. (A 
Játékos úgy dönt a 9 pontból 3-at Kardhasználatra oszt. 
Így ez a képzettsége mostantól 12-es, és marad még 6 
pontja.) 
 
A KÉPZETTSÉGEKET lehet fejleszteni edzéssel és a 
játék közbeni gyakorlással. Fontos! Ha valamelyik 
karakter kiválasztotta a Mágiaismeret képzettséget, 
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akkor neki majd a varázslatok közül is választania kell. 
A varázslatok listáját a MÁGIA MINT 
KÜLÖNLEGES KÉPZETTSÉG fejezetben lehet 
megtalálni. Ott pontosan le lesz írva minden a 
mágiáról is annak a használatáról. A Varázslás egy 
igen összetett, és meglehet sen bonyolult képzettség, 
nem olyan mint a többi. 
 
A Mintah s 
’Lucky’ ÜGYESSÉGE 9. Ez azt jelenti, hogy 9 pontot 
oszthat el a képzettségek között. Úgy dönt, hogy jó 
harcos lesz. Ezért 3 pontot rak a Kardhasználatra, 
szintén 3 pontot az Íjhasználatra, 2 pontot költ a 
Lopakodásra, és a végén 1 pontot a Kitérés 
képzettségre. A következ  képen néz most ki a 
képzettség listája: 

Kard: 12 
Íj: 12 
Lopakodás: 11 
Kitérés: 10 

(mindezt a jelenlegi 9-es ÜGYESSÉGB L) 
Reméljük, H sünknek nem kell se lovagolnia, 
másznia, és úsznia sem. 
 
Képzettségek listája 
Ezek azok a képzettségek, amiket a karakter 
elsajátíthat. Különböz  csoportokra osztottuk fel ket, 
de ez semmiféleképpen nem befolyásolja a 
szabályrendszert. A Kalandmester dönthet úgy, hogy 
kib víti a saját képzettségeivel, ami jellemz en az  
történeteihez kapcsolódik. El fordulhat, hogy a 
Kalandmester nem engedélyez bizonyos 
képzettségeket. Akkor azokat nem tanulhatja meg 
karakter. 
 
Ez az utolsó pont, miel tt kiválasztanád az általad 
elképzelt h shöz a leghozzáill bb képzettségeket. 
Feltételezhet leg minden H s ember. Általában a 
játékkönyvekben mindig ember karakter kell alakítani 
(vannak kivételek, de ez nagyon kevés). El fordulhat 
viszont, hogy más fajt szeretnének játszani a játékosok. 
A szabályok ezt is megengedik, lehet játszani Törpét, 
esetleg Elfet, stb. (A Fajok leírását megtalálod a 
JÁTSZHATÓ FAJOK cím  fejezetben.) A fajoknál 
vannak kikötések a képzettségek terén. Esetleg 
kötelez  elsajátítanod valamelyiket, vagy meg sem 
tanulhatsz valamit. 
 
SZOCIÁLIS HELYZET 
 
A szociális skála rangsorolja a karaktereket, és 
határozza meg a helyüket a társadalmi ranglétrán. Egy 

s  általában  1  és  6  között  helyezkedi  el  (vagy  a  
Kalandmester határozza meg, vagy a szerencsére 
bízzák a döntést. Utóbbi esetben dobnia kell a 

játékosnak 1d6-tal.) Bizonyos Nem Játékos 
Karaktereknek lehetnek ennél nagyobb vagy 
alacsonyabb értékeik. A társadalmi rendszerben (amely 
érvényesül nagyobb városokban, és civilizált 
helyeken) minél magasabb helyet foglal el valaki annál 
nagyobb a tekintélye és az ismeretsége az emberek 
között. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik 
számhoz milyen társadalmi osztály tartozik. 
 

0 Koldus, vagy b nöz  
1 Paraszt 
2 Farmer 
3 Munkás 
4 Kézm ves 
5 Kézm ves Mester 
6 Vezet  (Elöljáró) 
7 Lovag 
8 Lord 
9 Herceg 
10 Király  

 
Egy magas Társadalmi értékkel rendelkez  karakter 
könnyebben kap szállást egy kastélyba vagy várba, 
mint egy alacsonyabb szint . Sokkal nagyobb a 
tekintélye, egyre ismertebb lesz az emberek között, és 
sokkal tisztelettudóbbak irányában. Ha hat, vagy annál 
magasabb a szám, akkor már f  el járónak számít, és 
kijár számára minden, ami eme címhez tartozik: 
szállás, ellátás, mint egy kimagasló vendégnek. 
Alkalmazható még rábeszéléskor, alkudozáskor, 
megvesztegetéskor. Pl.: Egy Mesterkovács portékájára 
(5-ös a társadalmi értéke) alkudozik egy keresked  (3-
as a társadalmi értéke). Így a keresked  -2 (5-3=2) 
ponttal alkudozik a Kovács dolgaira. Ezt a szabályt 
lehet alkalmazni játékosokra is. Néhány társadalmi 
helyzet, különböz  kasztokra. 
 

 
 
Mivel a játékban külön nincsen meghatározva kasztok 
(mondjuk kivétel a varázsló, és a pap, akik egész 
életüket a mágiának, és istenségüknek szentelik), ezért 
a leggyakoribb osztályokat, mint varázsló; pap; tolvaj; 
harcos; vándor, írunk pár példát..  
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Varázsló 
0 Varázsló Inas 
1 Varázsló Asszisztens 
2 Tanuló 
3 Ifjú varázsló 
4 Varázsló 
5 varázsló 
6 Mágus 
7 Mester Mágus 
8 Nagymester 
9 Bölcs (F mágus) 
10 Nagy Bölcs 

 
Pap 

0 Oltársegéd 
1 Papi szolga 
2 Beavatott 
3 Ministráns 
4 ministráns 
5 Atya 
6 Pap 
7 pap 
8 Templommester 
9 Próféta 
10 Isten szava 

 

 

Harcos 
0 Fegyverhordozó 
1 Tanonc 
2 Harcos 
3 Tanító mester 
4 Veterán 
5 A harc mestere 
6 Parancsnok 
7 Vezér 
8 Kapitány 
9 Lord 
10 Legenda 

 
Tolvaj / Orvgyilkos 

0 Zsebes 
1 Piti tolvaj 
2 Betör  
3 Tolvaj tanonc 
4 Tolvaj 
5 Mester tolvaj 
6 A tolvajok mestere 
7 Orvgyilkos 
8 Mester Orvgyilkos 
9 A Tolvajok fejedelme 
10 Tolvajlegenda 

 
Vándor 

0 Íjász tanonc 
1 Szakért  
2 Mesterlövész 
3 Erd kerül  
4 Íjász 
5 Az íjászat Mestere 
6 Az íjászat Nagymestere 
7 Birtokos 
8 Pontos löv  
9 Tévedhetetlen 
10 Az íj szerelmese 

 
A társadalmi ranglétrán lehet felfele kapaszkodni, 
illetve lefele zuhanni. A h sök az id  múlásával egyre 
gazdagabbak lesznek. Egyre több h sies cselekedetet 
hajtanak végre, és ez szép lassan el re viszi ket a 
társadalmi skálán. A Kalandmester dönti el, hogy 
mikor is kell módosítani az értéket. 
 
A Mintah s 
Lucky jó harcos hírében áll, remekül forgatja a 
kardot és ügyesen mozog. A játék kezdetén a 
Kalandmester úgy dönt, hogy a Szociális Helyzetét 
dobással kell megállapítani. Ezért dob 1d6-tal, ami 4 
lett. Így Veteránnak számít már a harcosok között. 
Még nem nagyon ismert harcos Lucky, de jó úton jár 
a világhírnév felé.   
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KÉPZETTSÉGEK LISTÁJA: 
 
Harci: 
 Bot 
 Dárda 
 Dobót r 
 Er  
 Fejsze 
 Íj 
 Kard 
 Kétkezes kard 
 Kétkezesség 
 Lándzsa 
 Lefegyverzés 
 Lovas harc 
 Nehéz páncél viselete 
 Ostromharc 
 Pusztakezes harc 
 Speciális fegyverek (1 darab) 
 Számszeríj 
 r 
 
Mozgás:  
 Akrobatika 
 Kitérés 
 Lovaglás 
 Mászás 
 Megtartás 
 Ugrás 
 Úszás 
 
Tolvaj: 
 Álcázás 
 Csapda felismerés 
 Cserkészés 
 Észlelés 
 Felismerés 
 Lopakodás 
 Megfigyelés 
 Nyomkeresés/nyomolvasás 
 Rejt zködés 
 Sötétben tájokozódás 
 Titkosírás 
 Trükközés (Zsebmetszés) 
 Zárfeltörés 
 
Tudományok: 
 Alkudozás 
 Állat ismeret 
 Csapdaállítás 
 Erdei Ismeret 
 Etikett 

 Földalatti ismeretek 
 Gyógyítás 
 Harci taktikák 
 Helyismeret (felsorolásba) 
 Horgászat 
 Jog 
 Kis mágia 
 Kit  hallás 
 Kit  látás 
 Madarászat 
 Mágia ismeret 
 Nyelv 
 Rábeszélés 
 Tárgyalás 
 Tengerészet 
 Térkép Ismeret 
 Vadászat 
 Város ismeretek 
 Vezetés (Harci csapat) 
 Világ ismeret 
 
Akrobatika – a karakter képes olyan mutatványokra, 
amire az átlagos emberek nem. Kötélen járni, szaltót 
ugrani,  kézen  járni  stb.  Erre  csak  akkor  képes,  ha  a  
felszerelése, és a páncélzata nincsen rajta. Ellenkez  
esetben lehetetlen bizonyos mutatványok végrehajtása. 
Azok a karakterek, akik ezzel a képzetséggel 
rendelkeznek, általában beszereznek olyan flexibilis 

rpáncélt, ami nem akadályozza ket a szabad 
mozgásban. 
 

 
 
Álcázás – a karakter képes az adott helyzethez mérten 
állruhákat kitalálni, és azokat elkészíteni (él lényekre). 
Siker képzettség próba esetén meggy  álcát tudott 
összehozni. Nem azonos a Rejt zködés képzettséggel. 
A módosítók majd kés bb tárgyaljuk. 
 
Alkudozás – a karakter tudja, hogyan kell a 
legkedvez bb árat kialkudni az eladókból, vagy képes 
eladni a legmagasabb áron a portékáját. Ha kell, 
hazudik, és cselekhez folyamodik a cél elérése 
érdekében. A képzetség próba nem mindig jár sikerrel. 

leg olyannal szemben, nem akinek esze ágában 
sincs vásárolni, vagy eladni. De ki tudja? Megfelel  
gy zködéssel mindenkit, rá lehet venni az üzletre. 
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Állat ismeret – a karakter ismeri az állatokat, 
szokásaikat, környezetüket. Tudja mi a gyengéjük, 
vagy, hogy mit szeretnek, és mit nem. Tudja milyen 
értékes dolgokat, lehet kinyerni egy–egy elhullt állat 
teteméb l. Képes ezen kívül az állatok nevelésére, és 
idomítására. Ez hosszú és id igényes elfoglaltság. 
Egyszerre maximum 6 azonos állattal tud foglalkozni. 
Az állatismeret nem foglalja magába a lovaglás. Tehát 
nem képes a hátukon lovagolni, ha nincsen lovaglás 
képzettsége. 
 
Bot - A karakter tud botokkal harcolni. Olyanokkal is, 
aminek penge van a végén, vagy fém a közepe. Lehet 
fémrúd is. 
 
Csapda felismerés –  a  H s  ismeri  a  csapdákat,  és  
ismeri azok m ködését. Elkerülheti, illetve 
hatástalaníthatja azokat. Sokkal ügyesebben, mint egy 
hétköznapi ember. Magasabb szinten a Kalandmester 
engedélyével tervezhet saját csapdákat. 
 
Csapdaállítás – a képzettség segít abban, hogy a 
karakter csapdákat tudjon készíteni. Érdemes 
helyismerettel kombinálni. Mert akkor sokkal 

könnyebb és hatékonyabb rendszert lehet kiépíteni. Pl. 
zsinóros halászat, vagy ha valaki ismeri a folyókat az 
tudja, hogyan és hol horgásszon hogy jó legyen a 
kapás. 
 
Cserkészés – a képzettséggel észrevétlenül képes a 
karakter követni áldozatát, városban, vagy akár a 
természetben. Gyakran alkalmazzák eme szakterület 
mestereit a katonai szervezete, mint felderít k. A 
képzettség ismer i tudják, hogyan maradjon 
észrevétlenek, az avatatlan szem el l. 
 
Dárda – ezzel a képzettséggel a H s képessé válik 
dárdák használatára. Képes eldobni, és pontosan 
célozni vele távoli ellenfelekre. Tudja melyik a jó és 
pontos dárda. 
 
Dobót r – a karakter jól ismeri a dobótör ket. 
Pontosan céloz, és ritkán véti el. Gyorsak, és er sek a 
dobásai, mi több halálosak. Közelharcban érthet  
okokból értelmetlen használni, csak távoli 
ellenfeleknél hatásos. 
 
Erd  ismeretek – a karakter otthonosan mozog a 
rengetegben. Tudja, mi ehet , és mi veszélyes. 
Könnyedén talál élelmet, ismeri a növényeket, fákat, és 
azok hatásaikat, ha megeszik ket. 
 
Er  – a karakter a saját fizikai erejét fejleszti. Ezáltal 
képes lesz az átlagnál nehezebb dolgok felemelésére. 
Olyan er s, hogy képes felvenni a harcot egy Troll, 
vagy egy Ogre erejével. Harcban is kamatoztathatja 
képzettségét. Kézifegyvereknél, pusztakezes harcnál, 
és dobott fegyvereknél a sebzés értékéhez hozzá lehet 
adni 1-et. 
 
Észlelés / Érzékelés – a karakternek az átlagosnál 
jobbak a megfigyel  képességei, olyasmiket is 
észrevesz mit mások nem. Csapdákat, titoksajtókat, 
leselked  ellenséget, mérget, furcsaságokat stb. 
 
Etikett – a karakter ismeri az el kel ségek protokoll 
szerinti érintkezési szabályait. Tudja, hogy bizonyos 
helyzetekben mit illik, és mi a sért . Hova kell állni, és 
mit kell tenni bizonyos ceremóniákon. Mikor szólalhat 
meg, és mikor kell csendben maradnia. Tudja, hogyan 
kell, viselkedi egy király, vagy hercegn  jelenlétében. 
 
Fejsze – a h s képzetten használja a harci fejszét, a 
kétkezes csatabárdot, és az ezekhez hasonló 
fegyvereket. Ért még mesteri fokon a fegyver 
karbántatásához. Élezés, tisztítás, javítás stb.. 
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Felismerés – ez a képzettség ad a H snek egy esélyt 
arra, hogy felismerjen a környezetében valami 
szokatlant. Magában foglalja az összes érzékszervet 
tehát nincsen megkötés, hogy hallja-e azt, aki éppen 
mögé lopakodik, vagy érzi a szokatlan illatot az 
italában, esetleg megérzi a csapda jelenlétét. A 
képzettségpróbát a Kalandmesternek kell dobnia 
titokban, mert a karakter nem tudatosan használja ezt a 
képzettségét. Ez a hatodik érzék. 
 
Földalatti ismeretek – a karakter ismeri a földalatti 
életet, barlangokat, útveszt ket, az ott található 
él lényeket. Ezen kívül az ásványokat, és azok 
felhasználhatóságát. 
 

 
 

Gyógyítás –a karakter ismeri a gyógyítás m vészetét. 
El tud látni sebeket, betegségeket, és felismeri a 
mérgezést. Segíthet más karaktereken, akik valamilyen 
vérz  seb miatt folyamatosan sérülnek. Stabilizálhatja 
az állapotát, és nem szenved el további sérült az 
áldozat. Ájult karaktert 1 életer  pontra hozhat vissza. 
A gyógyítás maximuma a karakter életerejének az 
egyharmada. Az érték fölé már komolyabb segítség 

kell. (PL. 18 életer  pontja van a karakternek 
gyógyítás szakértelemmel csak 6 pontig lehet 
visszaadni az ÉLETEREJÉT ). A regenerálódás ideje 1 
életer  / nap 
 
Harci taktikák – a karakter ismeri a háborús 
helyzetekben alkalmazott ismert taktikákat. Képes 
harci helyzeteket megoldani. Ami a legfontosabb, 
hogy az adott szituációhoz alkalmazkodva tervet tud 
készíteni a közelg  csatához. A sikeres 
képzettségpróba, még nem jelenti a gy zelmet, csak 
egy jól kidolgozott haditervet. A csatát még meg is 
kell nyerni. A feladat vérhajtása közben sokszor 
fordulhat el  váratlan helyzet, amikor pillantok alatt, 
kell az el re kigondolt terven módosítani, vagy 
teljesen felülbírálni azt. Ekkor a sikertelen dobás akár 
bukáshoz, a csata elvesztéséhez is vezethet.  
 
Helyismeret – a karakter mindent tud az általa 
kiválasztott környezetr l. Síkság; Hegység; Havas 
terület; Pusztaság; Tenger Víz alatti élet; Romok 
Temet k; Dzsungel; Mocsár. 
 
Horgászat – a karakter tudja, hogyan kell az adott 
helyzetben halat fogni. Ismeri, a halak szokásait tudja, 
milyen praktikákat kell bevetni egy adott faj 
kifogásához. Ismeri mely vizekben milyen halak élnek. 
Tudja melyik ehet , és melyik nem. 
 
Íj – a h s ért az íjászathoz, és az ahhoz hasonló 
fegyverek használatához. Ismeri az íjakat és azok 
karbantartását, gondozását. 
 
Jog – ez egy nagyon speciális képesség. Nagyon ritka 
mikor valaki négy ponttal elsajátítja. Aki erre 
képz dik, az ismeri az általános jogokat, és a büntetési 
formákat. Kiállhat véd , vagy vádlóbeszédet mondani 
a bíróságon, vagy a törvényhozók elé. Tökéletesen tuja 
csavarni a jogi szavakat, ami egy hétköznapi ember 
számára, már értelmetlen. 
 
Kard –  a  karakter  sokat  edz,  hogy  a  kard  mesterévé  
váljon. Gondoskodik a fegyverr l, élezi, tisztítja, hogy 
mindig szép legyen. 
 
Kétkezes kard – nagyon nehéz a hatalmas nagy 
kétkezes kardot használni. Jó er nlét, és nagy ügyesség 
szükséges a forgatásához. A képzettséget, aki 
elsajátítja ért még a fegyver élezéséhez, és tisztításához 
is. 
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Kétkezesség – a karakter képes egyszerre két fegyvert 
használni. A másodlagos fegyvernek mindig kisebbnek 
kell  lennie,  mint  az  els dleges.  Pl.  kard  és  t r,  vagy  
kard és fejsze. Kétkezes fegyvert nem lehet a 
képzettség elsajátításával egy kézben forgatni. A 
másodlagos fegyver TÁMADÓÉRTÉKE a képzettség 
értéke lesz. 
 
Kis mágia – ezek a kis varázsaltok nem lényegre tör  
igazi varázslatok. Javítás, síkosítás stb.. Ezeket 
könnyen megtanulhatja bárki. Induláskor a maximális 
darabszám a kezdeti SZERENCSE értéke. Többet a 
KIS MÁGIKUS PRAKTIKÁK Fejezetben 
 
Kitérés – a karakter gyors és ügyes, képes elugrani, 
vagy elhajolni a felé dobott, vagy kil tt tárgyak el l. 
Pl. felé dobott k , kard, vagy akár kil tt nyílvessz . 
Bár az utóbbi magas képzettséget szükségeltetik. 
Harcban is alkalmazható, de err l többet a 
HARCRENDSZER Fejezetben. 
 
Kit  hallás – a karakternek az átlagosnál jobb 
hallása van, olyan dolgokat is meghall, ami mások 
számára hallhatatlan. Könnyebben felriad álmából a 
zajokra. 
 
Kit  látás – a karakter sokkal jobban lát az 
átlagosnál. Könnyebben észrevesz messzi dolgokat, és 
élesebben  is  látja  ket.  Az  a  karakter,  aki  ilyen  
képességgel rendelkezik, észlelés dobás helyett 
használhatja. De csak akkor, ha látás alapú az 
észrevétel. 
 
Lándzsa – a képzetség birtokában a karakter képes 
lándzsával harcolni. De csak közelharcban. Nem tud 
lándzsát dobni. 
 
Lefegyverzés –  a  karakter  képes  az  ellenfelét  
lefegyverezni. Kiüti, vagy elveszi a fegyvert az 
ellenfélt . Ez csak akkor m ködik, ha sikeres támadást 
hajt végre, akkor dönthet, hogy alkalmazza-e a 
lefegyverzés, képzettséget. Sikeres próbát kell tennie. 
Ha ez is megvan, akkor a Kalandmester dönthet, 
miképpen fegyverezte le ellenfelét a karakter. Ha 
nincsen másik fegyvere, akkor a fegyvertelen lesz az 
ellenfél. 
 
Lopakodás – a képzettség birtokában a H s képes 
olyan óvatosan mozogni, hogy nem csap semmiféle 
zajt. Nem lehet észrevenni, képes elmenni él lények 
mellet, anélkül, hogy hallanák, vagy látnák t. 
 

Lovaglás – a karakter tud lovagolni. Nem kap 
büntet pontot, ha lóhátról cselekszik. Képes más 
számára még ismeretlen hátasokat is meglovagolni. 
Elefánt óriásgyík, óriás sas stb.. 
 
Lovas harc – nem egyszer  dolog egy ló hátáról csatát 
vívni, még rosszabb, ha ez egy óriás sas hátáról 
történik. Ennek a képzettségnek az elsajátításához 
szükséges a Lovaglás képzettség ismerete, csak ezután 
lehet megtanulni a Lovas harcot. A h s képzetté válik 
a hátas állat irányítására, és a róla való harcra. Az állat 
irányítása nem egyszer  feladat. Csakis olyan hátas 
hátán lehet harcba szállni, amelyik már el re idomítva 
van. Különben meggy lik a baja a karakternek a 
rakoncátlan állattal. 
 

 
 
Madarászat – teljes egészében ugyanaz, mint az 
állatismeret, de ebben a helyzetben konkrétan a repül  
állatokra van specializálódva a karakter. Ezen állatokat 
kit en ismeri. Szokásaikat, reagálásukat bizonyos 
helyzetekben. A Kalandmester dönthet, hogy a 
szörnyek világában is járatos-e? Griff madár, óriás sas 
madár stb. Idomíthatja az állatokat. Egyszerre 
maximum 2 állattal foglalkozhat. Id igényes, és 
hosszú folyamat ez, ami teljes embert kíván. Makacs 
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állatoknál akár negatív módosítók is járhatnak a 
dobásra. A Kalandmester dönt. 
Mágia ismeret – a karakter képes varázsolni, és meg 
tud tanulni varázslatokat. A varázslatok 
megtalálhatóan a MÁGIA Fejezetben, és Varázslás 
teljes leírása. 
 

 
 
Mászás – a karakter tuja hogy kell megmászni 
meredek falakat, emberkéz állttal épített építményeket. 
Mivel nem minden hegy egyforma, ezért nem 
mindegyiket ugyanúgy lehet megmászni. El fordul, 
hogy segédeszközök kell alkalmaznia. Ezeket pontosan 
tudja a karakter mikor, és melyiket kell használni. A 
képzettség próbánál a Kalandmesternek kell döntenie, 
hogy meghaladja-e a feladat a h s tudását, és ad-e a 
dobásra mínusz pontot. Nem mindegy, hogy meredek 
lejt n, vagy sima hegyoldalon mászik fel a karakter. 
 
Megfigyelés – a karakter megfigyel képessége jobb az 
átlagosnál. Olyan dolgokat is megjegyez, észrevesz, 
amit mások nem. Pontosan képes dolgokra 
visszaemlékezni, akár a legjelentéktelenebbre is. 

 
Megtartás –  amit  a  karakter  a  kezében  fog,  azt  
sziklaszilárdan és er sen tartja. Sokkal nehezebben 
lehet kicsavarni a H s kezéb l a dolgokat. Pl. 
horgászbotot megrántó hal. Rúdon kapaszkodás. 
Kötélen lógás, miközben a ballon, amihez kötve van, 
emelkedik. Lefegyverzéskor, a megtartás képzettség 
sikeres használatakor, a fegyvert nem ejti el. 
 
Nehéz páncél viselete – minden h s szabadon viselhet 
páncélt a könny  fajtából. Ezekben a vértekben nem 
kapnak a módosítókat a mozgásra. A nehéz harci vért 
viselését viszont meg kell tanulni. Aki nem 
rendelkezik e képzettséggel, az nem viselhet ilyen 
páncélt. Vagy csak nagy módosítók árán hordhatja. 
Aki viszont képz dött rá, annak nem járnak módosítók 
a támadáskor a csatában, mert tudja hogyan is kell 
mozogni a páncéljában. Ez nem jelenti azt, hogy 
mindent meg is tud tenni benne. 
 
Nyelvismeret –  a  karakter  képes  beszélni,  olvasni  és  
írni (nem minden nyelvnek van írott változata) az 
általa választott nyelven. Meg tudja magát értetni 
azokkal kik beszélik a nyelvet. A választott nyelv nem 
lehet állatok, és a mágikus lények nyelve. 
 
Nyomkeresés/nyomolvasás –  a  karakter  képes  a  
nyomokat felismerni, olvasni bel lük és követni 
azokat. Meg tuja mondani, a nyom tulajdonosának a 
faját méretét, és egyéb jellemz it. 
 
Ostromharc – a karakter tudja, hogyan kell egy várat, 
vagy egy kastélyt megtámadni. Mik a gyenge pontjai, 
és hogyan lehet a legrövidebb id  alatt bevenni az 
építményt. Ennek az ellenkez jére is képes. Tudja, 
hogyan védjen meg egy építményt ostrom ellen. Ez 
nem közvetlen fizikai harc, hanem taktika, és 
szervezés. 
 
Pusztakezes harc – ennek a képzettségnek a lényege a 
fegyver nélküli pusztakezes ökölharc. Ez lehet 
birkózás, boksz, vagy egyszer  kocsmai verekedés. 
Keleti tájakon ezt a fajta harcot mesteri fokon zik az 
ott él k. Kung-fu, Karate stb. vagy bármelyik más 
harci forma, amit a Kalandmester enged. 
 
Rábeszélés – ez a képzettség megmutatja, mennyire 
képes meggy zni az embereket szavakkal a karakter. 
Mennyire karizmatikus. Szónokolhat tömegek el tt, 
meggy zve ket a saját igazáról. Vagy teheti ezt akár 
négyszemközt is. Mindegyik hasznos lehet. 
 
Rejt zködés – a karakter képes rejtekhelyet készíteni, 
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és azzal tökéletesen beleolvadni a környezetébe. Az 
arra járók észre se fogják venni. Természetesen ott 
ahol nincsenek biztosítva a körülmények a jó 
rejtekhelyhez, ott még egy kit  képzettség  karakter 
is nehezen boldogul. Nem azonos az Álcázás 
Képzettséggel. 
 
Sötétben tájékozódás – ezt a képzettség elsajátítani, 
csak nagyon speciális esetben lehet. A karakternek az 
háttértörténetében meg kell magyaráznia, hogyan s 
miképpen tanulta meg. Sötétben nem lehet csak úgy 
látni, mindig kell, hogy legyen egy minimális 
fényforrás, ami segíti az érzékszervet kitágítani. Tehát 
teljesen vak sötétben még a legjobbak sem látnak. 
Általában a Kalandmester dobja a képzettségpróbát, 
csak akkor a játékos, ha valamit keres a sötétben. 
Általában azok rendelkeznek ezzel a képzettséggel, 
akik sokáig a föld alatt éltek. Csakis kizárólag induló 
képzettség lehet. Kés bb, nem lehet elsajátítani. 
 
Speciális fegyver – a karakter ismeri a mások számára 
ismeretlen, vagy egzotikus fegyverek használatát. A 
fegyverismeretekkel ellentétben, ha ezt a képzettséget 
választja, akkor csak egy fegyvernek a használatát 
sajátíthatja el. Ez lehet bármelyik speciális fegyver. 
katana, wakizashi nunjaku, kama stb. Erre a fegyverre 
vigyáznia kell, mert ha elveszti, vagy tönkre megy, 
mással nem pótolható. 
 
Számszeríj – a karakter ért a számszeríjjakhoz, és azok 
karbantartásához. Pontosan l , és gyorsan képes újra 
felhúzni a szerkezetet, ha kell. 
 
Tárgyalás –  a  karakter  képes  a  szembenálló  felek  
békítésére. Szavakkal megoldani vitás, vagy harci 
helyzeteket. Közvetít t, vagy tárgyaló felet alakítani. 
Képes a vitás helyzetek elsimítására. 
 
Tengerészet – ismeri a vizeket, az árapályváltozást. 
Tudja mi az a csomó, vitorla, és az összes hajózással 
kapcsolatos szakkifejezést ismeri. Vezethet hajót, 
gályát, vitorlást, mindent, ami úszik a vízen. 
 
Térkép Ismeret –  a  h s  ennek  a  képzettségnek  az  
elsajátításával könnyedén képes térképeken 
eltájékozódni, és az alapján irányítani. Felismeri a 
szimbólumokat. Égitestekb l tud tájékozódni, mint nap 
csillagok; hold. Az id járás befolyásolhatja a helyes 
döntést,  és  a  térképek  pontatlansága  is.  Ezen  felül  
képes pontos térképet készítene (mondjuk egy 
labirintusról, amiben jár). 
 
Titkosírás – a karakter képes saját maga kitalálni 

titkosítási formákat, és ahhoz megoldó kulcsot 
létrehozni. Ezen kívül képes még mások állttal tikosan 
írt rejtjeles írás megfejtésére. Dolgozni, csak egész ép 
szövegb l tud. Darabokból szinte lehetetlen. A 
Kalandmester dönt. A visszafejtés id tartama a 
bonyolultságtól függ. Akár napokig, hetekig, 
hónapokig is eltarthat. 
 

r – a karakter ismeri és tudja használni a t r méret  
fegyvereket. A képzetség nem foglalja magában a 
dobót r képzettséget, az teljesen más szakértelem. 
 
Trükközés – a H snek rendkívüli kézügyessége van. 
Ismer egyszer  b vész trükköket. Használhatja ezt a 
képzettségét arra is, hogy mások zsebéb l kilopja az 
aranyat. (Mint Zsebmetszés) 
 
Úszás –  a  karakter  tud úszni,  mind a felszínen,  és  víz  
alatt is. A tengerben él  teremtményeknek ez az érték 
nagyon magas. 
 
Vadászat - a karakter könnyebben ejt zsákmányt, és 
könnyebben állít csapdát. +2 csapdaállítás, ha 
rendelkezik vadászat képzettséggel. Nem esik nehezére 
olyan terepen vadászni ahol más már feladta. Tud 
olvasni az állatok nyomaiból és könnyedén követheti 
azokat. 
 
Város Ismeretek –  a  karakter  ismeri  a  városokat,  nem 
téved el egy idegen helyen sem. Tudja, mit hol 
keressen. A városok logikusan vannak felépítve. A 
piacot pl. nem a város szélén találjuk, hanem általában 
a középpontban. A piac környékén biztos van kocsma, 
fogadó. A karakter a lakhelyén való tájékozódáshoz 
kap +1 pontot. Idegen ismeretlen helyeken 1-2 mínusz 
pontot. Ezt a Kalandmester dönti el. 
 
Vezetés (Harci csapat) – a karakter tudja, hogyan kell 
kisebb, nagyobb csoportokat irányítani a célnak 
megfelel en. Képes harc el tt buzdító beszédet 
mondani. Tudja irányítani ket harc közben, és képes 
felismerni, mikor kell visszavonulást fújni.  
 
Világ ismeretek – a karakter ismeri a világ általános 
történelmét. Járatos a földrajzban, és a legendákban is.  
 
Zárnyitás – a karakter képes lakatokat, zárakat kinyitni 
álkulccsal, vagy kis szerszámok segítségével. A 
képzettség nagy m vel i a tolvajok. 
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MÁGIA MINT KÜLÖNLEGES KÉPZETTSÉG 
 
A H snek, hogy birtokába kerüljön a mágikus tudás 
egy kis darabjának, legalább 1 pontot rá kell osztania a 
Mágiaismeret képzettségre. Mikor varázsol, ezt a 
képzettséget fogja használnia, és dobnia kell 
képzettségpróbát. Ha sikerül a képzettségpróba, akkor 
a varázslat létrejön, ha nem, akkor elrontotta, és nem 
jön létre a varázslat eredeti hatása. (kritikus hiba esetén 
használni kell a Hoppá táblázatot) 
Megtanulni a varázslatokat, a természetfeletti 
irányítását, meger ltet  feladat, és nagy áldozatokat 
kíván a karaktert l. Ez a többi képzettség rovására fog 
menni. A képzettség pont (pontok) után, amit a 
Mágiaismeret képzettségre oszt el a játékos, 
csökkentenie kell a kezdeti ÜGYESSÉGÉT 
ugyanannyi ponttal. Ha kés bb sajátítja el a 
Mágiaismeretek képzettséget a karakter (játék alatt), 
akkor a már meglév  képzettségek értékére nincsen 
hatással az ÜGYESSÉG csökkenése. Az ez után tanult 
képzettséget, viszont már a kezdeti ÜGYESSÉG (már 
a csökkentett) értékével sajátíthatja el. Ezek után ez 
lesz  a  H s  kezdeti  ÜGYESSÉG  pontja,  ami  fölé  a  
jelenlegi semmilyen körülmények között nem mehet. 
Kezdéskor mikor a játékos elhasználja az összes 
képzettség pontját, és szeretne más képzettségeket 
tanulni, akkor már a csökkentett ÜGYESSÉGET kell 
figyelembe venni a tanulásnál. 
 
Mintah s: 
Ulrik Wolfsbane úgy dönt, szeretne varázsló lenni. 9-
es az ÜGYESSÉGE, 9 képzettségpontot oszthat el. 
Ebb l 4 képzettség pontot rak a Mágia ismeretre. 
Tehát ezek után már csak 5-ös lesz a kezdeti 
ÜGYESSÉGE (9-4=5), de a Mágia ismeret 
képzettsége így 13 (9+4=13). A további képzettségeket 
már csak az 5-ös ÜGYESSÉGGEL tudja elsajátítani. 
Mondjuk, szeretne még Gyógyítani. 3 pontot tesz rá. 
Így ez a képzettség 8-as lesz (5+3=8). Ezen kívül még 
ismerni szeretne egy nyelvet. 1 pontot oszt rá. Az elfek 
nyelvét 6-os értéken beszéli. (5+1=6). És végül 
szeretné magát megvédeni, a kard képzettségre is tesz 
1 pontot. Ami (5+1=6) szintén 6-os lesz. 
 
A varázsigék elmondása nagy er feszítést, és sok 
energiát követel a varázslat használójától. Minden 
mágia ÉLETER  pontokba kerül. A mértéke függ a 
varázslat nagyságától, és bonyolultságától. Ezek után a 
varázslatokért elhasznált pontokat ÉLETER  
pontoknak fogjuk hívni. A kezdeti elkölthet  
ÉLETER  pont, amit a varázslatok között oszthat el a 
játékos, az 3 szorosa a Mágia ismeretekre rakott 
pontok mennyiségének. (Ha 4 pontot osztott rá a 
játékos, akkor 4*3=12 pont értékben válogathat a 
varázslatok között). A kezd  H s karakter kizárólag az 

1 2 3 illetve 4 ÉLETER  pontba kerül  varázslatok 
közül választhat. Az ennél magasabb érték  
varázslatokat (6 és ez felettiek) majd csak játék közben 
tudja elsajátítani. Egy nagyhatalmú mágustól, vagy 
valamelyik f gonosz varázskönyvéb l. 
 

 
 
Varázslatok leírásai 
Ebben a felsorolásban foglalkozunk a varázslatok 
teljes leírásával. A legtöbb esetben az alany nem képes 
elkerülni a hatást, mivel az azonnal kihat rá. Az 1 2 3 
illetve 4 életer  pontba kerül  varázslatok gyorsan 
elmondhatóak, és azonnal létre is jönnek. Míg a 
magasabb pontszámú varázslatok hosszabb 
koncentrációs id t, és jóval nagyobb odafigyelést 
igényelnek. 
 
A Mintah s: 
Ulrik Wolfsbane 4 pontot osztott a Mágia ismeret 
képzettségre, így (4*3=12) 12 ÉLETER  pont 
értékben válogathat az 1 és 4 pontos varázslatok 
között. A következ ket tanulta meg:  
Er  (1); Félelemkeltés (1); Gyógyítás (1); Nyitás (1); 

z (1); Véd varázs (1); Harci er  (2); Robbantás 
(4).  egy harci mágus lett.  
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Varázslatok listája 
Neve ÉP 
Vízteremtés 0** 
 
Békítés 1 
Bezárás 1 
Er  1 
Félelemkeltés 1 
Fény 1 
Gyengítés 1 
Gyógyítás 1 
Gyújtóvarázs 1 
Hamis arany 1*** 
Illúzió 1 
Izzó szemek 1 
Írásjelolvasás 1** 
Mennydörgés 1 
Nyelvvihar 1 
Nyitás 1 
Részegítés 1 
Sötétség 1 
Személyre szóló varázslat 1* 
Szerencse 1 

z 1** 
z lövedék 1 

Ügyesség 1 
Vasmarok 1 
Védelem a lövedékekt l 1 
Véd varázs 1 
Villanás 1 
 
Altatás 2 
Animáció 2 
Átnézés 2 
Biztos lövés 2 
Biztosított mágia 2* 
Csapdafelderítés 2** 
Ellenvarázs 2* 
Energia lövedék 2 
ESP 2 
Harci er  2 
Hasonmások 2 
Hipnotikus gömb 2 
Idézés 2 
Kombináció 2 
Koncentrátum 2 
Köd 2 
Levitáció 2 
Lélegzés 2 
Nyelvek 2 

rszem 2 
Összezúzás 2 
Porlasztás 2 
Sötétben látás 2 
Távolba nézés 2 
Útbaigazítás 2 

Zúzás 2 
 
Ugrás 3** 
 
Állatok nyelve 4 
Elementál idézés/kontroll 4 
Fal 4 
Fejlesztett illúzió 4 
Felismerés 4 
Id járás kontroll 4 
Kicsinyítés 4 
Kígyó nyíl 4 
Kopoltyú varázs 4 
Láthatatlanság 4 
Látványos kép 4 
Mágikus híd 4 
Megfékezés 4 
Mérgezés 4 
Minden gyógyítás 4 
Nagyítás 4 
Parancsvarázs 4 
Repülés 4 
Robbantás 4 
Teremtmény hasonmás 4*** 
Villám 4 
 
Alakváltás 6 
Csótány 6 
Él holt idézés 6 
Él holt zés 6 
Er fal 6 
Háló 6 
Hurrikán 6 
Jövend látás 6 

vé választás 6 
Teleport 6 
Varázstárgy készítés 6 
 
Gyilkos t r 8 
Földrengés 8 
 
Halálvarázs 10 
* további utasítás a leírásban 
** Yaztromo varázslatai (Rémület útveszt je) 
***Yora Nagy varázslójának varázslatai (Káosz fellegvára) 
 
0 ÉLETER  Pontba kerül  varázslat 
 
Vízteremtés (0) – ez a varázslat nagyon kevés 
energiába kerül, ezért nem is kell levonni érte 
ÉLETER  pontot.  A  varázsló  összeteszi  a  két  kezét,  
és abban teremt dik meg az iható víz. Amíg kortyolja, 
addig tart a varázs. Mikor befejezte az ivást, a mágia 
elmúlik. (Egy nap 10 vízteremtés, már 1 ÉLETER  
pontba kerül) Mást is megitathat. 
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1 ÉLETER  Pontba kerül  varázslatok 
 
Békítés (1) – a varázslat hatására két vitás felet ki lehet 
békíteni egymással. Egyszerre elmúlik az egymás 
iránti gy löletük. A személyeknek öt méter távolság 
belül kell lenniük. A hatás 2-12 (2d6) percig tart utána 
ismét egymásnak esnek. Minden egyes plusz 
ÉLETER  pont felhasználásával, még két f t vonhat a 
mágia hatása alá. SZERENCSEDOBÁSSAL 
védekezni lehet. Ha sikeres, akkor nem hat a bájolás. 
 
Bezárás (1)– a varázslattal ajtókat, lakatokat, zárakat 
lehet mágikusan lezárni. Ezek után mechanikusan 
sehogy nem lehet ket kinyitni. Se leverni, se 
megrongálni, csak a nyitás varázzsal, vagy 
mágiasemlegesítéssel lehet kinyitni. A mágia örök. 
 
Er  (1) –a varázslatot a varázsló elmondhatja másra is. 
Az illet , vagy a mágus olyan er ssé válik, mint egy 
Troll. Könnyedén emel fel nehéz tárgyakat, vagy zúzza 
össze ket. Felemelhet köveket, és eldobhatja azokat, 
vagy egyszer en beszakít egy ajtót. A 
Kalandmesternek figyelnie kell, mert ebben az 
állapotban precíz feladatokat nem képes megoldani a 

s. A hatás egy percig tart, vagy egy nagy tárgy 
felemeléséig, vagy egy ajtó betöréséig.  
 
Félelemkeltés (1) – a varázslatot csak egy él lényre 
lehet elmondani. A hatóideje két perc, és addig az 
alany irracionálisan nagy félelmet fog érez. Nem tud 
cselekedni. Menekülni, szabadulni akar a félelme el l, 
és ezért bármire képes lesz. 
 
Fény (1) – a varázslat létrehoz egy mágikus 
fényforrást, ami folyamatosan világít. Általában, 
valakire, vagy valamire mondják rá, és az fog 
világítani. A hatás 15 percig tart. Ez id  alatt meg lehet 
szüntetni bármikor. Az efféle fény, képes bevilágítani 
a sötétség varázslattal elbájolt helyeket is. 
 
Gyengítés (1) – a varázslat csökkenti az áldozat 
ÜGYESSÉG pontját 1d6-tal (0 vagy az alatt meghal az 
áldozat). A hatás 5 percig tart. 
 
Gyógyítás (1) – mint a fentiekb l már tapasztaltad, 
nem egyszer  egy kalandornak visszaállítani az 
ÉLETER  pontjait. A varázslat hatására kap 6 
ÉLETER  pontot az, akire rámondják a varázslatot. 
Nem  lépheti  túl  a  kezdeti  értéket.  Ha  több,  akkor  a  
fennmaradó pontok elvesznek. A H s alkalmazhatja 
magán is. El ször levonja a varázslásért járó pontot, 
utána megnöveli 6 ponttal az ÉLETEREJÉT. 
 
Gyújtóvarázs (1) - a mágus egy kis lángot idéz meg, 
mikor megérinti a meggyújtandó tárgyat. A nehezen 

éghet  dolgok is lángra kapnak. Egy ÉLETER  pont 
feláldozásával képes 5 méterre eldobni a lángot, és 
minden egyes ÉLETER  pont felhasználásával a 
távolság növekszik 5 métert. Él lényekre hatástalan, 
de a növények hamar lángra kapnak. 
 

 
 
Hamis arany (1) - ez a varázslat egy közönséges 

darabot aranynak látszó halommá képes 
átváltoztatni. Ez ugyan pusztán egy illúzió, de jóval 
tovább tart annál, és sokkal megbízhatóbb. 1d6 óráig 
tart a mágia, és csak pár kavicsra terjed ki a hatása. 
Maximum 10 arany erejéig. 
 
Illúzió (1) – a varázslat kizárólag egy értelmes lényre 
hat. Az illúziót  teljesen valóságosnak fogja megélni. 
Pl.: A varázsló rámondja a mágiát arra az Orkra, aki 
üldözi. Az Ork egy hidat fog látni a szakadék felett. Az 
illúzió azonnal eloszlik, mikor valamilyen irreális 
behatás éri. Fenti esetben, mikor az Ork rálép, de ekkor 
már túl kés . Ha valakit megsebeznek egy illúzió 
fegyverrel, akkor a sérülés az alany számára valós lesz. 
Elszenvedi a sebzést, de mikor megszakad a varázslat, 
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öntudatára ébred, és visszaáll minden az eredeti 
helyzetbe. Az illúzióvarázslat három percig tart, utána 
semmivé foszlik. 
 
Izzó szemek (1) – a varázslat hatására a mágusnak izzó 
vörös szemei lesznek. Olyan lesz, mint egy 
nagyhatalmú gonosz lény, ki nemsokára hatalmas nagy 
átkokat akarna szórni a jelenlév kre. Öt méteres 
körzetben képes vele világítani. A fény, ami a 
szeméb l cikázik nagyon félelmetes, és baljóslatú. A 
hatás 5 percig tart, de a varázsló bármikor 
megszüntetheti azt. Aki látja, annak dobnia kell 
SZERENCSE Próbát, különben megijed, és 
elmenekül. 
 
Írásjelolvasás (1) – a varázsló képessé válik számára 
ismeretlen nyelven íródott írás elolvasására. A hatás 1 
óráig tart, vagy addig, míg a varázsló meg nem 
szakítja. 
 
Mennydörgés (1) – ha tetszett a villanás, ezzel a 
varázslattal komplett mennydörgést lehet hozzá 
szimulálni. A varázsló húsz méteres körzetében, aki 
hallja, az megijed, elejti a fegyverét, és a füléhez kapja 
a  kezét.  Két  percig  tart.  A  dörgést  akár  kilométerekre  
is hallani lehet. Sikeres SZERENCSEDOBÁSSAL el 
lehet kerülni a hatást. A varázslók a mágia hatása miatt 
két percig –2 pont büntetést kapnak a mágia ismeret 
képzetségüket. 
 
Nyelvvihar (1) – a varázsló ezzel a varázslattal képes 
az ellenfelei beszédét összezavarni. A hatóterület 5 
méteres sugarú kör, és minden egyes ÉLETER  pont 
elköltése után még 5 méterrel növelhet . A hatás 
elkerülhet  SZERENCSEDOBÁSSAL. Ha sikertelen, 
akkor az áldozatok nem tudnak rendesen érthet en 
megszólalni. Összefüggéstelenül fognak beszél valami 
halandzsa nyelven. Meger ltet  lesz számokra 
rendesen megszólalnia. Nagy problémát tud ez okozni 
egy varázslónak. Ha ilyen állapotban akar varázsolni, 
akkor -2 pont büntetést kap a mágiaismeret 
képzettségre. A hatás 2 percig tart. 
 
Nyitás (1)  - a varázslat igen egyszer , képes kinyitni 
lakatot, bezárt ajtót, - amik talán kincset rejthetnek - 
esetleg ablakot. Minden olyan zárat, ami 
mechanikusan záródik. Fosztogatáshoz tökéletes 
varázslat. Képes semlegesíti a Bezárás varázslatot. 
 
Részegítés (1) - a varázslónak meg kell érintenie a 
mágia alanyát. Akit ez után olyan érzés kerít 
hatalmába, mintha jól felöntött volna a garatra. 
Összefolynak a szeme el tt a dolgok, mindenb l 
többet lát, nem képes egy helyre biztosan fókuszálni. 
Részegnek fogja érezni magát, és úgy is fog 

viselkedni. Ebben az állapotban semmiféleképpen sem 
tehet SZERENCSE próbát, és minden cselekvésére 6 
pont büntetés jár. A hatás kerek egy percig tart. 
Növelhet  minden egyes ÉLETER  pont feláldozása 
árán még egy plusz percig. 
 
Sötétség (1) - a varázslat hatására egy 5 méter átmér  
gömbben sötétség támad 3 percig. Hatástalanok a 
természetes világító eszközök, és a sötétben látás 
képzettség is. 
 

 
 
Személyre szóló varázslat (1  és  változó).  –  a  
varázslatot csakis úgy lehet használni, ha azt egy 
másik varázslat mellé csatolják. Az els  esetben 
megsz nik az érintéses távolság. Tehát úgy is 
használhatunk közvetlen varázslatot, hogy az alanyt 
nem kell megérintenünk. A távolság a ráköltött 
ÉLETER  pontokkal növelhet . (1-6-ig Kalandmester 
dönt a távolság függvényében) A másik alkalmazási 
lehet ség mikor egy távolsági mágiát, pl. t zlövedéket 
személyessé  tesz  a  varázsló.  +1  ÉLETER  pontért  a  



 Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

26 
 

varázsló kijelöli a célpontot, és a varázslat csak az 
áldozatot fogja követni. A SZERENCSEDOBÁSNÁL 
kap +1 pontot a dobott értékhez, ha ilyen mágiát 
mondanak rá. A varázs követi, és az akadályokat is 
kikerüli. Tehát fedezék mögé is bemegy, egyszer en 
megkerüli azt. A gonosz varázslók el szeretettel 
használják, mert elég biztos a találat esélye. 
 
Szerencsevarázs (1) –  a  varázslat  egy  H snek  a  
SZERENCSE pontjaihoz hozzáad 4-et, de nem mehet 
így sem a kezdeti érték fölé. A hatás végleges. Ha 
kevesebb kell a kezdeti érték eléréséhez, akkor a többi 
pont elveszik. A varázslatot nem lehet harc közben 
elmondani. A mágiát a varázsló saját magára, és másra 
is elmondhatja. 
 

z (1) – a varázslattal a varázsló képes lesz fáklyákat, 
lámpásokat, tábortüzeket, és mindent, ami éghet , az 
ujjhegyével meggyújtani. Még egy ÉLETER  pont 
hozzáadásával akár emelhet egy hatalmas nagy t zfalat 
is, (a fal szélessége maximum 3 méter) ami fellángol, 
és a másik pillanatban már el is alszik. Ami éghet  az 
meggyullad benne. A fal sebzése 1d6 ÉLETER  pont, 
SZERENCSE próbával felezhet  a sebzés értéke. 
 

z lövedék (1) - a varázslat alkalmazásakor a 
mágiahasználó kezéb l egy t zlövedék pattan ki. Akire 
rámutat a varázsló, azt találja el. Csak sikeres kitérés 
próbával lehet elugrani el le, már aki rendelkezik ezzel 
a képzettséggel. Aki nem, az ÜGYESSÉG 
PRÓBÁVAL védekezhet. Találatkor a sérülést lehet 
felezni SZERENCSE próbával. A t zlövedék 1d6 
életer  pontot sebez, és fájdalmas égési sebeket okoz. 
Ami gyúlékony az meg is gyulladhat a karakteren, de a 
célt tévesztett t zlövedék is begyújthat bármit amibe 
becsapódik, ha az éghet  a tárgy. Kalandmester dönt. 
 
Ügyesség (1) – ugyanúgy m ködik, mint a szerencse 
varázslat. Akire rámondja a varázsló, annak 4 ponttal 
növekszik a jelenlegi ÜGYESSÉG pontja. A hatás 
végleges. Ami nem mehet a kezdeti érték fölé. Ezt a 
varázslatot sem lehet alkalmazni harc közben, vagy ha 
az alany éppen képzettségpróbát végez. A mágiát a 
varázsló saját magára is lemondhatja. 
 
Vasmarok (1+) - a mágus ezt a varázsaltot 
elmondhatja saját magára, vagy egy másik emberre, de 
akkor azt meg kell érintenie. A hatása minden egyes 
ÉLETER  pont elköltése után az ÜGYESSÉG 
pontokat átmenetileg növeli eggyel. Így a kezdeti érték 
fölé  is  mehet.  Ez a  hatás  három percig tart.  Akin ez a  
varázs van, arra nem hat a dupla hatos dobás. Tehát a 
balszerencse. Mikor véget ér a hatás, visszaáll az 
eredeti állapot. 
 

Védelem a lövedékekt l (1)  –  ez  a  varázslat  képes  
eltéríteni egy kil tt nyilat, egy dobótört, vagy egy 
eldobott lándzsát. A lövedék egyszer en elkanyarodik 
a céltól. 
 
Véd varázs (1) – a mágia hatására a varázsló körül, 
egy láthatatlan burok jön létre, ami minden sebzést 
felez.  A  varázslat  1d6  percig  tart,  és  másra  is  
rámondható. A másik személyt meg kell érintenie. 
 
Villanás (1) – a mágiának a középpontja maga a 
varázsló. Mikor elmondja a varázslatot, akkor egy 
vakító fényvillanás távozik a testéb l. Aki tíz méteres 
körzetben áll, az elveszti a látását 1d6 percre. Minden 
egyes személynek dobnia kell külön-külön 
SZERENCSE próbát, hogy kivédjék a varázslatot. Ha 
sikerül, akkor id ben becsukták a szemüket, és nem 
hat rájuk a mágia. A varázs képes átvilágítani a 
sötétség varázson, és a köd varászon is. 
 

 
 
2 ÉLETER  Pontba kerül  varázslatok 
 
Altatás (2) – ezzel a varázslattal egyszer en álomba 
lehet ringatni öt perc erejéig egy él lényt. Ha az alany 
sérülést szenved el alvás közben, akkor azonnal 
felébred. (persze ha halálos sebet kap, akkor nem) 
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Nem szép dolog álmában megölni valakit, ez nem 
sies cselekedet. 

 
Animáció (2) – a délvidék piacain ezzel a varázslattal 
mozgatják a kötelet, ami megáll a leveg ben, és a 
mutatványos felmászik rajta. A varázslat célpontja egy 
kis tárgy, vagy egyszerre hat nagyon apró tárgy. Ezt 
lehet 5 méteres körben mozgatni, 2 percig. Minden 
egyes plusz ÉLETER  levonásával még 5 métert 
hozzá lehet adni a távolsághoz. Az id tartamot szintén 
lehet növelni. 1 ÉLETER  pont még plusz 2 percet 
jelent. A tárgy, vagy tárgyak száma és mérete is 
változtatható. 4 ÉLETER  pontért már egy közepes 
méret  dolgot lehet mozgatni. 6-ért pedig már nagy 
tárgyat. Ha a mágusra támadnak, és megsebzik, vagy 
valamilyen okból kifolyólag megsz nik a 
koncentráció, akkor a tárgy/tárgyak feletti uralma 
megsz nik. 
 
Átnézés (2) – a mágus képessé válik arra, hogy 
tárgyakon, pl. falakon, sátorvásznon átnézzen. Az 
átláthatósági vastagság 1 méter, de minden egyes 
elköltött plusz 1 ÉLETER  pontért kap +1 métert 
még. A fal vagy a tárgy, amin átnéz olyan lesz, mint az 
üvegek. 
 
Biztos lövés (2) – a varázslat tíz percre egy karakternek 
kett vel növeli a képzettség pontját, ha távolsági 
fegyver használ. Íj; számszeríj; dobókés, parittya stb… 
 
Biztosított Mágia (2 plusz szabadon választható) – 
ezzel a varázslattal a mágus bebiztosítja magát az 
esetleges rontások ellen. A kívánt varázslat el tt kell 
elmondani, és egyben kell dobni egy Mágiaismeret 
képzettség próbát. 2 felett elköltött ÉLETER  pontot 
hozzá kell adni a Mágiaismeret képzettséghez. Így 
növelve annak az esélyét, hogy a varázsalt létrejöjjön, 
és mágus elkerülje a híres Hoppá! Táblázatot. 
 
A varázsló Mágiaismerete 10-es elmondja a Biztosított 
Mágiát 2(ez az alap)+2(ez a plusz)=4 értékben, és 
elmond egy valamilyen másik varázslatot. Dobnia most 
már 10+2=12 alá kell neki. 
 
Csapdafelderítés (2) – a varázslat elmondása után a 
varázsló érezni fogja a csapdák jelenlétét 15 méteres 
sugarú körben. Ez nem jelenti azt, hogy hatástalanítani 
is tudja, csak azt, hogy képes lesz megmondani hol 
található. 
 
Ellenvarázs (2 az alap a többi a leírásba) –  ez  a  
varázslat képes más varázslatokat semlegesíteni. 
Meglehet sen bonyolult a mágia elvégzése. Mikor 
használja a varázsló az ellenvarázst, akkor 
mindenképpen elszenved egy ÉLETER  pont 

veszteséget, plusz a semlegesítend  mágiáért járó 
ÉLETER  pont értékét. A mágia, csak akkor lesz 
sikeres, ha a varázsló megdobja a mágia ismeret 
képzettségét, de abból az értékb l le kell vonni a 
semlegesíteni kívánt mágia ÉLETER  pont értékét. 
Ha megdobta, akkor a varázslat megsemmisül. 
Ellenkez  esetben, a varázslat megmarad, és a varázsló 
ugyanúgy elszenvedi az ÉLETER  pont 
veszteségeket. 
 
Például a varázsló ellenmágiát alkalmaz egy 

zlövedék ellen. A H sünknek 12-es a Mágia 
ismerete elkölt 2 ÉLETER  pontot, és levonja a 
jelenlegi mágia ismeretb l a T zlövedékért járó egy 
pontot, így 11-es lesz a megdobandó érték. Siker 
esetén semlegesítette a mágiát. Ha a Halál varázslatot 
szeretné semlegesíteni, akkor már nehezebb lenne a 
dolga. A varázslat ÉLETER  pont veszteségét levonva 
a varázsló mágia ismeret képzettségéb l, csak 2-öt 
kapunk. Ezt az értéket kell megdobni. 
 

 
 
Energialövedék (2) – hasonlít a T zlövedék 
varázslathoz, de ebben az esetben, a varázsló ujjaiból 
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egy villám csap ki. Ez 1d6 ÉLETER  pontot sebez. 
Nincsen semmilyen módja, hogy elkerüljék a varázslat 
hatását. Kivéve, ha Ellenmágiát mondanak rá, vagy Fal 
varázslatba ütközik. 
 
ESP (2) – ezzel a varázslattal a varázsló képes más 
él lények gondolataiban olvasni. Nem fog szavakat, 
mondatokat hallani, hanem f képpen a lény érzelmeit 
képes észlelni. Például: hazudik-e vagy sem? 
Elmondott mindent, vagy titkol még valamit? A 
varázslat nem hat élettelen tárgyakra, él holtakra. Csak 
akkor nem, ha nem rendelkezik valamiféle értelemmel.   
maximális id tartama egy perc lehet. 
 
Harci  er  (2)  – a varázslat egy személynek 
emberfeletti er t ad. Az egyik fegyveres képzettsége 
megnövekedik 2 ponttal. A hatás tíz percig tart. A 
varázslatot a varázsló elmondhatja saját magára, vagy 
másra, akit meg kell érintenie. 
 

 
Hasonmások (2) – ez egy els rangú káprázat, amivel 
egy ellenfelet meg lehet téveszteni. Három varázslót 
lát egy helyett (kett  a káprázat). Ha harcra kerül a sor, 

akkor választania kell, a három közül, hogy melyikre 
támad  rá.  (Ha  a  hasonmás  sérül,  akkor  semmivé  
foszlik) Fordítva, mindegyik támadni fog, és sebezni is 
képes az ellenfélen, ha sikeres a támadás. A hatás 
három percig tart. Utána semmivé foszlanak. 
 
Hipnotikus gömb (2) – a varázslat hatására egy világító 
gömb jelenik meg, aki ránéz, azt transzba ejti. A gömb 
csak tíz méteres sugarú körben hat. Három percig hat a 
varázs. Aki látja, az lemerevedik, és csak bámulja a 
csodás fényforrást. Sikeres SZERENCSE próbával el 
lehet kerülni a hatást. Transzba csak intelligens 
él lények kerülhetnek. Intelligenciával nem 
rendelkez s és unintelligens lényekre nem hat. Az 
állatokra sem. 
 
Idézés  (2)  – a varázsló képes ezzel a mágiával 
megidézni bármilyen tárgyat, ételt, fegyvert, vagy akár 
kincset is. Ezen kívül él lényeket, vagy személyeket. 
A mágiához szükséges a megidézend  tárgyból egy kis 
darab. Kenyérhez, egy kis darab kenyér. Egy ló 
megidézéséhez, egy kis lósz r. Személy esetén 
valamilyen személyes tárgy. Kincshez, egy kis 
aranyra. De csak akkor, ha a Kalandmester megengedi. 
A varázslat hatása 10 percig tart, de minden egyes 1 
ÉLETER  pont elhasználásával megnövelhet  még 10 
perccel az id tartam. 
 
Kombináció (+2) – a varázsalt képes két olyan 
varázslatot összekötni, amik külön-külön nem 
tudnának együtt m ködni. Ebben az esetben három 
varázslatot kell elmondani, és háromszor kell dobni 
Mágiaismeret próbát. Ha az egyiket is elvéti nem jön 
létre egyik mágia sem. 
 
Koncentrátum (+2) – közvetlenül egy másik varázslat 
el tt kell elmondani. Ez segít abban, ha valamilyen 
okból kifolyólag félbe kell szakítani a mágikus rítust. 
Abbahagyja, majd folytatva nyugodtan befejezheti azt.. 
A varázslat megköti a félbehagyott mágiát, és 
bármikor vissza lehet térni és folytatni lehet azt. Nem 
kell az újrakezdésnél Mágiaismeretet dobni. 
 
Köd (2) – a varázslat hatására a mágus 15 méteres 
sugarú környezetében köd keletkezik, olyan s ,  
hogy nem lehet benne látni semmit  A köd 15 percig 
marad, és utána semmivé foszlik. A sötétben látás 
képzettség segíthet a hatás enyhítésében. Egyébként az 
emberek teljesen láthatatlanok tudnak lenni egy ilyen 
ködben. 
 
Levitáció (2) – ezt a varázslatot bárkire, vagy bármire 
rá lehet mondani. Tárgyra, ellenfélre, vagy a varázsló 
saját magára. Mentesíti a célpontot a gravitáció hatása 



Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

29 
 

alól. A varázsló fogja ezek után mozgatni a leveg ben, 
mozdulattal, vagy szóval mondhatja meg, hogy merre 
menjen. A varázs öt percig tart, de ismételt 
elmondásával meg lehet hosszabbítani (ekkor 
ismételten sikeres mágiaismeretet kell dobni). Ha a 
hatás megsz nik, akkor a tárgy nem esik le, hanem 
vitorlázva lágyan földet ér. 
 
Lélegzés (2) - a varázslatot a mágus magára, vagy arra 
tudja elmondani, akit megérint. Ezek után képes lesz 
lélegezni olyan helyen, ahol ritka, vagy egyáltalán 
nincsen leveg . Pl. víz alatt. A hatóid  1D6 óra. A 
továbbfejlesztett változata a kopoltyú varázs. 
 
Nyelvek (2) a varázsló megért olyan nyelveket is, 
amiket nem beszél. S t képes beszélni, olvasni és írni 
is azt. 12-es a képzettség értéke, (csak átmeneti, míg 
tart a hatás) ha esetleg próbát kell dobni. A varázslat 
hatása tíz percig tart. 
 

rszem (2) – ha a kalandozó csapat letáborozik egy 
kietlen vidéken, jól jön, ha valaki este rt áll. Ez a 
varázslat pont erre képes. Egy láthatatlan rszemet hoz 
létre, ami 12 órán át figyeli a kijelölt helyet, és jelez, 
ha valamiféle változás történik. Az rszemet a 
varázslótól maximum 20 méterre lehet elhelyezni, 
máskülönben nincsen kapcsolat kett jük között. Az 
rszem csak egy bizonyos területet pl. égtájat figyel. 

Egy teljesen körkörös rzéshez 4 db rszemre van 
szükség. 
 
Összezúzás (2) – a varázslat képes egy tárgy teljes 
megsemmisítésére. Olyan mintha üveg lenne, és száz 
darabra törik szét. Ezzel a varázzsal még a gyémántot 
is apró darabokra lehet törni. Gonosz varázslók 
használhatják mások csontjainak összetörésére. 
 
Porlasztás (2) - a t z, egy varázsló kezében roppant 
veszélyes fegyver. A varázslat képes 5 méter 
távolságra 1 köbméteres térfogatban lángokat 
teremteni. Ami ebben tartózkodik, és gyúlékony, az 
meggyullad. A távolság 1 ÉLETER  pontonként 
növelhet  5 méterrel. A t z térfogata pedig 2 
ÉLETER  pontonként növelhet  1 köbméterrel. A 
célpont lehet akár él  személy is. Dobnia kell 
SZERENCSE próbát, akkor sikerül elkerülnie a 
végzetes lángokat. Ha sikertelen, akkor meggyullad, és 
körönként sérül, míg el nem oltják. Ebben az 
állapotában nem képes tudatos cselekvésre, csak azzal 
tör dik, hogy eloltsa magát. A sebzés mértéke 1d6+1. 
Mint egy máglyáé. 
 
Sötétben látás (2) – ez egy egyszer  varázslat. Akire 
rámondják, az lát a teljesen vak sötétben. A 

személynek 5 méteren belül kell tartózkodnia. A hatás 
húsz percig tart. 
 

 
Távolba nézés (2) – ez a varázslat felruházza a 
varázslót egy sas éles szemével. Képes lesz meglátni 
minden apró részletet öt kilométeres körzetben. Utána 
elkezd romlani a látása. Elég fárasztó a folyamatos 
nézel dés, mert míg a sasok hozzászoktak a varázsló 
nem. Tíz percig tart, de igény szerint el bb 
megszakítható. 
 
Útbaigazítás (2) – sok bölcs öreg varázsló járt már 
úgy, hogy elkószált otthonról, de nem tudott 
hazatalálni magától. Ez a varázslat ebben segít. 
Elmondva a mágus azonnal meg tudja mondani merre, 
kell mennie, melyik a helyes irány haza. Képes 
térképen is megmutatni, a pontos helyet. 
 
Zúzás  (2)  – ez egy nagyon hatékony varázslat ostrom 
estén. A mágia képes 1 köbméter anyagot szerkezetileg 
meglazítani, összetörni. De csak élettelent. A távolság 
5 méter. Ez növelhet . 1 ÉLETER  pontonként, még 
plusz 5 méter adható a távolsághoz. Még 2 ÉLETER  
pontonként 1 köbméter anyag zúzható szét. Tehát öt 
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köbméter anyag 10 ÉLETER  pontba kerül. Ez elég 
sok, és gyorsan kimeríti a mágiahasználót. 
 
3 ÉLETER  Pontba kerül  varázslat 
 
Ugrás (3) – a varázsló, vagy akire rámondja a 
varázslatot képes lesz három percig hatalmasokat 
ugrani a méretéhez képest. A távolság és a magasság 6 
méter lehet maximum. A földet éréssel nincsen 
probléma, úgy érkezik le, mint egy béka, puhán és 
ügyesen. 
 

 
 
4 ÉLETER  Pontba kerül  varázslatok 
 
Beszéd az álatokkal (4) –a varázsló a varázslat hatására 
képes az álatokkal beszélni. Olyan mintha 12-es 
nyelvértése lenne állati nyelvb l. A mágia id tartama 
tíz perc. 
 

Elemetál idézés/kontroll (4) – a varázslónak választani 
kell, a négy f  elem közül egyet, hogy melyiket 
szeretné megidézni (Víz; T z; Föld; Leveg ) Képes 
idézni egyet, és kontrolálni azt. Az alap varázslat 1 
köbméter térfogatú elementált engedélyez. (minden 
egyes térfogat növelés +1 ÉLETER T, és +1 
ÜGYESSÉGET ad az alap értékekhez, amit alább 
találsz) Minden egyes köbméter növeléséhez 2 
ÉLETER  kell elkölteni a varázslónak. A távolság 
alapban 5 méter / 1 ÉLETER . A megidézett elemetál 
5 percig marad, vagy míg el nem pusztul. Minden 
egyes ÉLETER  pont elköltésével újabb 5 percig 
lehet meghosszabbítani a varázslat idejét.  
 
Elementál Víz T z Föld Leveg  
ÜGYESSÉG 6 4 8 5 
ÉLETER  11 8 12 10 
 
Fal (4) –  a  varázslat  létrehoz  egy  falat,  egy  öt  méter  
átmér  gömböt, ezen keresztül senki és semmi nem 
képes áthatolni. A hatás maximum öt percig tarthat. A 
falon nem hatol át se nyílvessz , se kard, se ember, se 
szörny. (Ámbár az ellenvarázs eltávolítja a falat.) Ha 
bármi vagy bárki megérinti a falat belülr l, akkor az 
azonnal szertefoszlik. A varázsló dönthet úgy, hogy 
csak  egy  kis  területet  véd  le,  pl.:  egy  kincses  ládát,  a  
tolvajok ellen. Ekkor a varázslat örökké tart majd. 
 
Fejlesztett illúzió (4) –  ez az Illúzió varázslat  er sített  
változata. Igaz, ugyanolyan nagyságú és min ség  
illúziókat lehet vele kelteni, de ennél a változatnál több 

re hat. Az emberek száma megegyezik a 
varázshasználó Mágia ismeret képzettségével. Tehát ha 
valakinek 12-es ez a képzettsége, akkor 12 embert tud 
átverni az illúziójával. A hatás három percig tart, de a 
varázsló bármikor megszakíthatja a varázst az id n 
belül. 
 
Felismerés (4) - ez a varázslat segít megtalálni 
bármilyen dolgot (tárgyat, helyet), például egy 
bányában az arany lel helyét, vagy a kiutat egy gonosz 
labirintusából. Érzelmet, és jellemet nem észlel (nem 
talál meg gonosz lényeket a gondolatuk alapján), de ha 
egyszer látta valamelyik tárgyukat, akkor azt 
beazonosíthatja (látta az ellenfél kardját, és emlékszik 
rá, akkor az alapján megtalálhatja). Mikor a varázsló 
elmondja a varázsigét, és ráösszpontosít az adott 
tárgyra, helyre, akkor hírtelen tudni fogja a jó irányt. A 
hatás egy napig tart. 
 
Azonban emlékezzünk arra, hogy egy labirintusban a 
mozgás nem egyszer . A legjobb, ha az irányt  alapján 
adjuk meg az irányt (észak; dél; vagy valami 
ilyesmik). A távolságot pedig nem képes 
meghatározni. Tudva, hogy a kijárat dél irányában van, 
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de nem tudja megmondani, egy elágazásnál, hogy 
melyik út a rövidebb. Ha a kiválasztott úton halad egy 
kis id  után megérzi, hogy jó irányban megy-e. 
 
Id járás kontrol (4) – a mágus képes a varázslattal, az 
id járást szabályozni. Képes es t teremteni, vagy 
szelet támasztani. Az alap mágia pontokért egy 10 
méteres sugarú körben képes es t, vagy szelet 
teremteni. Minden 10 méteres növekedéshez 2 
ÉLETER  kell elhasználni. A hatás 5 percig tart, és ez 
is növelhet  2 ÉLETER  pontért még 5 perccel. A 
mágiának az erejét is lehet növelni 2 ÉLETER  
pontonként. A kis es l, a hatalmas nagy záporig. A 
lágy szell l, a hurrikánig. A küls  hatások is 
befolyásolják  a  mágia  erejét.  Egy  forró  napon  pl.  8  
ÉLETER  pont kell, hogy egy kis es t teremtsen. A 
Kalandmester dönt. 
 
Kicsinyítés (4) - ez a varázslat pontosan az ellenkez je 
a Növesztés varázslatnak. Az alanyt, vagy tárgyat, a 
méretének a felére képes összezsugorítani. A hatás 
három percig tart, utána visszan  az eredeti méretére. 
A varázslat egy személyre, vagy egy tárgyra hat. 
Felszerelésre-ruhára nem terjed ki a mágia. 

 

Kígyó lövedék (4) –a varázslók képesek az embereket 
furcsábbnál furcsább varázslatokkal meglepni. Ez egy 
ilyen mágia. A varázsló ujjából egy nyíl röppen ki, ami 
célba érve mérges kígyóvá változik (ÜGYESSÉG 10 
ÉLETER  4). Automatikusan sebet ejtve az 
áldozaton. A kígyó harapása mérgez , ezért 4 
ÉLETER  pontot sebez. 
 
Kopoltyú varázs (4) – a varázsló ezzel a varázslattal 
képessé  válik  arra,  hogy  a  víz  alatt  lélegezzen.  A  
nyakán hátul kopoltyúk jelennek meg. Kint a szárazon 
ezek után már nem tud lélegezni. A vízben viszont 
teljesen jól érzi magát. Gonosz dolog egy ilyen 
varázslatot rámondani valakire, aki a szárazon 
tartózkodik, mert menthetetlenül megfullad. A hatás 
örök, megszüntetni átok zéssel, vagy 
mágiasemlegesítéssel lehet. 
 
Láthatatlanság (4) – ezt a varázslatot a varázsló saját 
magára, vagy másra, esetleg egy tárgyra mondhatja el. 
A teljes láthatatlanság három percig tart. Egyes 
dolgokat pedig nem szabad elfelejteni. A ruházatra, és 
a felszerelésekre nem terjed ki a varázslat. Egy 
láthatatlan ember nem egyenl  egy csendben járó 
emberrel! Egy láthatatlan ember is hagy nyomokat a 
földön, és ki kell nyitnia az ajtókat. 
 
Látványos kép (4) – a varázsló ezzel a mágiával 
látványos illúziókat képes megjeleníteni. Megnyithatja 
a földet, amib l gázok csaphatnak el . A felh k 
körkörösen kezdhetnek mozogni, és egyre sötétebbek 
lesznek. Villámok cikáznak mindenfele. Farkasok 
üvöltenek a távolba, denevérek repkednek mindenfelé, 
és túlvilági sikolyok, kiáltások törnek el  a lyukakból. 
Ez mind csak látvány, a kisebb intelligenciával 
rendelkez  lények úgy vélhetik, mintha a mágus 
valamilyen hatalmas gonosz mágiát próbálna a világra 
szabadítani. Ett l megrémülve azonnal menekül re 
fogják, az életüket féltve. A Kalandmester dönthet, 
hogy mennyi plusz ÉLETER T pontot kell elköltenie 
a varázslónak a hatás függvényében. 
 
Mágikus híd (4) – a varázsló képes szakadékok, és 
nagyobb hasadékok fölé hidat emelni. A híd olyan 
széles, hogy egy ember kényelmesen elfér rajta. A 
szélessége növelhet  4 ÉLETER  pontonként egy 
emberrel.  A  hatás  5  percig  tart.  Ez  növelhet  4  
ÉLETER  pontonként még 5 perccel. Ha valami 
nagyobb tárgyat, pl.: szekeret szeretnének átjuttatni 
rajta, figyelembe kell venni, hogy ez a híd is 
leszakadhat. Kalandmester dönt a felhasználandó 
ÉLETER  pontokról, hogy a híd elbírja a szekeret. 
 
Megfékezés (4)- a varázslat hatása, hogy az alanyt 
megmerevíti. Abban a helyzetben marad, amit a mágia 
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pillanatában felvett. Képtelen megmozdulni, 
cselekedni, de érzékeli a körülötte lév  világot. A hatás 
három percig tart. Ha tárgyra mondja rá a varázsló, 
ami nem lehet három méternél nagyobb, akkor az is 
megmerevedik. Pl.: egy guruló sziklát meg lehet így 
állítani, de egy gleccsert már nem. 
 
Mérgezés (4) – a varázslatot egy ételre kell rámondani, 
és az onnantól kezdve halálos mérget fog tartalmazni. 
Ha a varázsló vegyíti a mágiát a köd varázslattal, akkor 
egy halálos felh t hozhat létre. SZERENCSE 
DOBÁSSAL ki lehet kerülni bel le, miel tt 
belélegezné. A mágiához hozzá kell adni még két 
ÉLETER  pontot, így 6 pontba fog kerülni. A 
varázslatot meg is lehet fordítani ekkor az ételt, vagy a 
környezetet meg lehet tisztítani a méregt l. Ekkor az 
alap varázslathoz hozzá kell adni egyet. A méreg 
folyékony formában távozik. 
 
Minden Gyógyítás (4) – ez az er s varázslat képes arra, 
hogy egy H snek visszaállítsa a kezdeti értékére az 
összes tulajdonságát, ÜGYESSÉGET, ÉLETER T, és 
a SZERENCSÉT. A mágia nem alkalmazható harc 
közben. Egy H s, ha magán alkalmazza, akkor levonja 
a mágiáért járó ÉLETER  pontot, utána visszakapja a 
kezdeti tulajdonságait. 

 
Növesztés (4) – mikor ezt a varázslatot rámondják egy 
él lényre, vagy egy tárgyra, akkor annak a mérete meg 
fog változni. Pontosan az egy és félszeresére fog 
növekedni. Például egy 1 méter átmér  pajzs 1,5 
méteres lesz. Egy két méter magas ember három méter 
magas lesz. Ha emberre mondják rá a varázst, akkor a 
felszerelései nem fognak vele együtt n ni. Elég 
kellemetlen, ha sz k páncélban van az illet . A hatás 
három percig tart. A varázs hatása alatt, egy újabb 
növeszt  varázslat összeadódik az el vel. 
 
Parancsvarázs (4) – a mágus a varázslattal képessé 
válik a környezetében lév  (5 méter sugarú körön 
belül) egy lénynek, vagy szörnynek parancsot adni. 
Védekezni SZERENCSE PRÓBÁVAL lehet ellene. 
Ha sikertelen, akkor a varázslónak azonnal 
engedelmeskednie kell. Nem lehet az így elbájolt 
lénynek öngyilkos parancsot adni, de olyat igen, hogy 
gyalogoljon egyenesen. Az már másik kérdés, hogy az 
út egy szakadékba vezet. A hatás 30 másodpercig tart, 
2 ÉLETER  pontonként növelhet  még 30 
másodperccel.  
 
Repülés (4) – ez a varázslat a Levitáció varázsigének a 
fejlesztett változata. A varázsló elmondhatja saját 
magára, vagy bárki másra, esetleg egy tárgyra a 
varázslatot. A hatás, hogy az a valami vagy valaki 
elemelkedik a földt l, és gyorsan elindul egy irányba, 
amit a varázsló határoz meg. A hatás öt percig tart, ez 
id  alatt a varázsló bármikor megszüntetheti. Mikor 
megsz nik a varázslat az ember, vagy tárgy szép 
lassan vitorlázva földet ér. 
 
Robbantás (4) – ez a varázslat ugyanúgy m ködik, 
mint a szétzúzás varázsalt, annyi különbséggel, hogy 
olyan hatást kelt mintha szétrobbantanák azt. Az alap 
mágia 1 köbméter anyag felrobbantását teszi lehet vé. 
A  távolság  5  méter.  A  varázslat  1  perc  folyamatos  
koncentrációt követel. A térfogat növelhet  4 
ÉLETER  pontonként 1 köbméterrel. A távolság is 
szintén  növelhet  2  ÉLETER  pont  /  5  méter  
felhasználásával. A robbanás hatása 4 méter sugarú 
körben hat. SZERENCSE próbával elkerülhet  a 
törmelék sebzése. Aki két méternél közelebb 
tartózkodik, az duplán sérül (4d6).Alap sebzés 2d6. 
 
Teremtmény hasonmás (4) – ezzel a varázslattal a 
varázsló egy ellenfelér l készíthet másolatot. A 
másolat a varázslónak fog engedelmeskedni. 
Mindenben megegyezik a lemásolt lénnyel. Jelenlegi 
ÉLETER , ÜGYESSÉG; felszerelés. 1 percig tart a 
hatás, vagy addig, míg meg nem hal, ekkor semmivé 
foszlik.  
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Villám (4) – a varázslattal a mágus képes az ujjából 
villámot l ni. Az alap távolság 5 méter. A villám 
sebzése  2d6  ÉLETER .  A  távolság  is  és  a  sebzés  is  
növelhet . 1d6 ÉLETER  pontveszteséget okoz 
minden egyes 2 ÉLETER  pont elhasználása után. A 
távolság szintén 2 ÉLETER  pontonként növelhet  5 
méterrel. A varázslat ellen csak a Mágikus fal véd. 
 
6 ÉLETER  Pontba kerül  varázslatok 
 
Er fal  (6)  – a  varázslattal  a  mágus  képes  5  méter  
sugarú gömbben létrehozni egy áthatolhatatlan falat. A 
fal 3 ÉLETER  pontonként növelhet  5 méterrel. 
Minden egyes támadást felfog. A varázslónak a mágia 
elmondása el tt meg kell mondania milyen anyagból, 
szeretné  a  falat  felemelni.  (fa  fém  k ,  víz,  jég,  föld,  
növény t z). A hatás 3d6 körig tart. Megsemmisíteni 
mágiasemlegesítéssel lehet. 
 
Alakváltás (6) – a varázsló képes átvenni más emberek 
alakját, ha megérinti ket. (a ruházatát, és a 
tulajdonságait nem) kinézetre teljesen ugyanolyan lesz. 
Távolból is meg lehet oldani, 5 méterenként / 2 
ÉLETER  pontot kell elhasználni. Ha az áldozat 
tudatában van, hogy mi fog vele történni, ellenállhat 
SZERENCSE  dobással.  A  hatás  addig  tart,  míg  a  
varázsló fenntartja, 15 percenként 1 életer  pontért. 
Vagy bármikor megszüntetheti. 
 
Csótány (6) – ez egy különleges varázslat, ismer s 
lehet klasszikus gyerekmesékb l, bár az elnevezése 
nem igazán passzol. A hatása, hogy az áldozatot 
valamilyen „kicsi vicces lény” formájába kényszeríti a 
varázsló. Ellenállni sikeres SZERENCSE próbával 
lehetséges. Ha sikertelen, akkor a varázsló 
megmondja, hogy mivé változzon át. Ebben a 
formában nem képes kommunikálni, beszélni. Kivétel, 
ha Állatok nyelve varázslattal nem próbálkoznak. A 
hatás örökké tart, de egy ellenvarázslattal eltávolítható 
7 ÉLETER  pont fejében. Az áldozat ruhái, és 
felszerelései nem változnak át. Egyszer en ott 
maradnak, ahol a varázslat utolérte. 
 
Él holt teremtés (6) – Ez egy Necromanta varázslat. 
Arra szolgál, hogy csontváz formában holtakat hívjon 
vissza az él k sorába. Azt hogy milyen csontváz is 
legyen, a varázsló és a körülmények határozzák meg. 
A folyamat egy órás rituálé. Ezután a visszatért halott 
teljesen a varázsló befolyása alá kerül, és azt teszi, 
amit  mond neki. Halottat akkor is fel lehet 
támasztani, ha a csontváz nem teljes. Az elvesztett 
részek nem n nek vissza a varázslattól. A csontvázak 
sose fognak mással foglalkozni, mint amit a varázsló 
parancsol nekik. Ha a varázsló úgy véli, hogy neki 
nem elég az alap csontváz, dönthet úgy, hogy más 

er sebb csontvázakat teremt. Ez több er feszítésébe 
kerül a varázslónak is. 7 ÉLETER  pont értékben 
életre  kelthet  KRIPTA  RZ T,  vagy  HARCI  
CSONTVÁZAT,  vagy  ZOMBIT.  8  ÉLETER  pont  
értékben pedig már DECAYER, vagy GHOULT. (A 
szörnyek leírásait megtaláljátok a Fighting Fantasy 
Szörnykönyvben.) 
 
CSONTVÁZ ÉLETER :7 ÜGYESSÉG:5 
KRIPTA RZ  ÉLETER :8 ÜGYESSÉG:6 
HARCI CSONTVÁZ  ÉLETER :7 ÜGYESSÉG:7 
ZOMBI  ÉLETER :7 ÜGYESSÉG:6 
DECAYER  ÉLETER :8 ÜGYESSÉG:7 
GHOUL  ÉLETER :8 ÜGYESSÉG:7 
 

 
 
Él holt zés (6) – ez a varázslat pontosan az 
ellenkez je a Él holt teremtés varázslatnak. A mágia 
csakis kizárólag él holtakra hat. Az él holt végre 
megtér, és végkép eltávozik ebb l a világból. 
Megvonja a mágikus irányítást és megkötést a 
halottról. Amelyik él holtra rámondták ezt a 
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varázslatot, azt ezek után soha többé nem lehet 
feltámasztani semmiféle varázslattal.  
 
Háló (6) – a varázsló egy öt méter átmér  körben 
képes egy pókhálót létrehozni. Aki hozzáér, az azonnal 
beleragad menthetetlenül. Megfog, és megállít 
mindent. A pókhálót, csak egy hegyi óriás erejével 
lehet eltépni. Aki rendelkezik er  képzettséggel, az két 
sikeres próba után ki tud szabadulni a fogságból. A 
háló öt percig marad, utána semmivé foszlik. 
Mágiasemlegesítéssel eltávolítható. 
 
Hurrikán (6) – a varázsló komplett hurrikánt képes 
megidézni egy harminc méteres körzetben. Aki benne 
van, az sérül körönként 1d3 ÉLETER  pontot, amit 
lehet felezni SZERENCSE PRÓBÁVAL. A szél 
er ssége miatt nem lehet harcolni, varázsolni, l - és 
dobófegyvereket használni. A Kalandmester dönthet, 
hogy a karaktereket a szél akár fel is emelheti, és 
arrébb  is  repítheti.  A  varázslat  id tartama  öt  perc,  ha  
letelt, akkor hirtelen elcsendesedik minden. 
 
Jövend látás (6) – ez  a  varázslat  képessé  teszi  a  
varázslót, hogy bizonyos személyek jöv jébe lásson 
akár csak pillanatokra is. Az el re látás maximum csak 
két nap lehet. A jöv képek homályosak, és néha 
érthetetlenek. 
 

 
 

vé változtatás (6) – ez a varázslat képes bárkit k vé 
változtatni. Igen kellemetlen és lassú folyamat, ahogy 
átváltozik valaki. El ször is SZERENCSE próbával el 
lehet kerülni a végzetet. De ha ez a próba sikertelen, 
akkor az áldozat azonnal elkezd k vé válni. Kezd dik 
a lábakkal, és itt a ruházat, és a felszerelés is számat, és 
szépen lassan halad egyre feljebb. Az áldozat minden 
második körben veszít 1 ÉLETER  pontot. Ez addig 
tart,  míg  az  összes  ÉLETER  pontja  el  nem  fogy,  
ekkor teljesen és visszafordíthatatlanul k vé válik. 
Egyszer en egy szobor lesz bel le, amit ki lehet majd 
állítani. Átváltozás közben még lehet segíteni rajta 
ellenvarázslattal. Rámondva a hatás visszafordul, 
amilyen lassan dermedt meg olyan lassan változik is 
vissza. Az ÉLETER  pontokat az áldozat nem kapja 
vissza. 
 

Teleport (6) – a varázslat egy pillanat alatt repíti el a 
varázslót egy másik helyre. A varázslat hatóköre tíz 
kilométeres sugarú kör. Ezen belül bárhova 
teleportálhat. Képes magával vinni tárgyakat, ha azt a 
kezében fogja (akár embereket is). Szükséges 
valamilyen alap helyismeret, hogy tudja hova is akar 
valójában megérkezni. Nehogy véletlenül k sziklába, 
vagy a tengerbe teleportáljon, ami végzetes is lehet. 
 
Varázstárgy készítés (6) – a varázslattal a varázsló 
mágikus tárggyá tud tenni hétköznapi tárgyakat. Italt, 
ken csöt stb.. A varázslat ideje, és a felhasználható 
ÉLETER  pont értéke attól függ, milyen tárgyat akar 
létrehozni a varázsló. A 6 ÉLETER  pont az egyszer  
egyszer használatos tárgyakra értend . A varázslási id  
a három perct l, a több óráig is eltarthat. 
 
8 ÉLETER  Pontba kerül  varázslatok 
 
Földrengés (8) – a földrengés varázslat egy harminc 
méter sugarú körben hatalmas földmozgást hoz létre. 
Aki  nem  dobja  meg  a  SZERENCSE  PRÓBÁT,  az  
elesik, és nem tud semmit sem csinálni. Nem képes 
felállni, megtartani magát, még inkább harcolni. A 
földrengés háromtól tíz percig tarthat. A területet a 
varázsló kib vítheti tíz méterrel egy mágiapont 
fejében. A varázslat csak a földön állókra hat repül kre 
nem. 
 
Gyilkos t r (8) – a varázslattal a varázsló egy 
szellemt rt idéz meg, és azt a kiszemelt célpontra 
irányítja.  A t r  nem áll  meg,  csak akkor,  ha a  célpont  
meghal. A t rnek 10-es ÜGYESSÉGE van. Ami nem 
nagy, de soha nem fárad el. ÉLETER  pontja nincsen, 
megsebezni nem lehet. A t r el l nem lehet elbújni, 
vagy elmenekülni. Mindig megy az áldozat után. 
Képes falakon átmenni. Maximális sebessége, mint 
egy futó embernek. Csak a mágiasemlegesítés 
varázslat állítja meg, 9 ÉLETER  pontért kell 
elmondani a varázslatot. Ekkor a t r megáll, és nem 
mozdul többet. 
 
10 ÉLETER  Pontba kerül  varázslat 
 
Halálvarázs (10) – ez egy hatalmas nagy erej  
ráolvasás, amit gonosz varázslók használhatnak csak. 
Egy H s soha semmilyen körülmények között nem 
nyúl ilyen eszközhöz (a jó jellem  természetesen). Ha 
valakire rámondják, az még SZERENCSE próbával 
sem védekezhet. Azonnal belehal az áldozat. Kicsi 
vigasz, hogy a mágia nagyon nagy er ket mozgat meg 
a varázsló szervezetében, aki veszít 10 ÉLETER  
pontot, és a borzasztó hatások miatt öregszik egy évet 
véglegesen.  
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KIS MÁGIKUS PRAKTIKÁK 
 
Az a H s, aki megtanulja eme képzettséget, képessé 
válik kisebb varázslatok elmondására. Ennek a 
képzettségnek az elsajátítása nem megy a többi 
képzettség rovására. Így nem kell a kezdeti 
ÜGYESSÉGET módosítani, mint a Mágiaismeret 
képzettségnél. Induló karakter annyi kisebb varázslatot 
választhat a listából, amennyi a kezdeti SZERENCSE 
pontszáma. (ha a karakternek 9-es a kezdeti 
SZERENCSE értéke, akkor 9 darab kisebb varázslatot 
tanulhat meg). 
Minden egyes kisebb varázslat 1 ÉLETER  pontba 
kerül. A varázslási id  egy harci kör, a hatás távolsága 
érintés, ha a leírás szövege nem rendelkezik 
másképpen. 
 
Kisebb varázslatok a listája 

Anti bájolás 
Bájolás 
Becsületesség 
Dadogás 
Egy pillanat 
Elcsúsztatás 
Ételjavítás 
Férgek idézése 
Fülelés 
Gyenge fény 
Hiba 

tés 
Javítás 
Józanítás 
Láng 
Látványer sítés 
Lökés 
Lövedék 
Mágiatárolás 
Maszatolás 
Melegítés 
Oltás 
Ragasztás 
Részegség 
Rothasztás 
Savanyít 
Szárítás 
Szikra 
Szomorúság 
Tisztítás 
Titok 
Tolás 
Újítás 
Zaj 

 

Anti bájolás – a varázslatot pontosan úgy kell 
használni, mint a bájolást, csak a hatása éppen az 
ellenkez je lesz. Utálatot, és gy löletet ébreszt az 
alanyban, vagy semlegesíti a bájolás varázslatot. 
 
Bájolás - a varázslatot a varázsló egy italra módja rá. 
A hatás növelése érdekében jobban jár az, akibe 
szeretnék, hogy belehabarodjon az alany, ha ad egy 
személyes tárgyat a varázslónak, vagy megmondja az 
igazi nevét az áldozatnak. Egyes helyeken a helyi 
javasasszonyok, mint szerelmi bájtalt árulják az 
embereknek. Ha az áldozat megitta az italt utána 
dobnia, kell SZERENCSE PRÓBÁT, ha elbukta, 
akkor ellenállhatatlan vonzalmat fog érezni. Ellenkez  
esetben semmi nem történik. A hatás egy óráig tart, 
vagy addig, míg nem kap az áldozat egyértelm  
visszautasítást. 
 
Becsületesség – a varázslat fényt deríthet egy 
hazugságra, vagy egy csalásra. A varázslat 
használójának meg kell érintenie az alanyt, hogy a 
mágia kifejtse a hatását. Az áldozatnak dobnia kell 
ÜGYESSÉG vagy SZERENCSE próbát. Ha sikertelen, 
akkor bevallja az igazat, de csak az éppen aktuális 
hazugságról, vagy füllentésr l. 
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Dadogás – az alanynak 5 méteres körben kell lennie. 
Azonnal elkezd dadogni, ez 2 percig fog tartani. Nem 
lesz képes egy szót se rendesen kiejteni. Folyamatosan 
dadogni fog. Varázshasználók nem képesek varázsolni. 
(ha mégis szeretnének, akkor -6 pontot kapnak a 
Mágiaismeret képzettségre) 
 
Egy pillanat – ezzel a kis mágiával a varázsló képes 
lesz egy pillanatra megállítani az id t. Ez egy támadási 
körre vonatkozik, ami 2 másodperc. Ez egy szabad 
kört jelent, ami id  alatt ki lehet térni egy dobott tárgy 
el l, esetleg menekül re lehet fogni a szorult 
helyzetben. 
 
Elcsúsztatás –  a  varázslat  olyan  mintha  a  tolás  és  a  
hiba keresztezése lenne. Az alany lába elé egy pontra 
olyan csúszós talajt hoz létre, mintha banánhéjra lépett 
volna  az  ember.  Sikeres  SZERENCSE,  vagy  
ÜGYESSÉG próbával talpon lehet maradni. Ellenkez  
esetben egy nagy esés a vége. 
 
Ételjavítás – ezzel a kis mágiával a varázsló a romlott 
ételb l képes ismét finom étket készíteni. A varázslat 
fordítottja a Rothasztás. Ezzel tönkre lehet tenni az 
ételeket. 
 
Férgek idézése – a varázsló képes a környezetébe 
megidézni kártékony férgeket. Ezek 2-12 percig 
maradnak a varázsló vonzáskörzetében. Lehetnek: 

10 patkány 
100 bogár (svábbogár, csótány) 
100 pók 
500 hangya vagy termesz 

A létszám növelhet  a módosítók (képzettségpróba) 
használatával: 

x2 darabszám -2 
x3darabszám -4 
x4 darabszám -6 
x5 darabszám -8 és így felfele 

Pl.: 30 db patkány megidézéséhez a Kisebb mágia 
képzettséget -4 ponttal kell megdobni. 
Az állatoknak nem lehet parancsolni, megjelennek, és 
addig maradnak, míg a varázs tart utána elt nnek. 
Közben teszik a dolgukat. 
 
Fülelés – a varázslat a használót képesé teszi, hogy egy 
kiszemelt egyént és annak a beszélget  partnerét 
kihallgathassa. Látótávolságban kell lennie, de 
minimum egy szobában. A távolsággal n  az 
érthet ség is. A végén már csak halk suttogás, amit 
alig lehet kivenni. A varázslat egy személyre hat két 
percig, vagy egy párbeszédre egy percig. 
 
Gyenge fény – a varázslat az igazi varázslat (Fény) 
gyengébb változat. A fényforrás olyan, mint egy 

pislákoló gyertya. Valamilyen tárgyra kell rámondani a 
varázst. A fény csak arra elég, hogy átbotorkáljon 
valaki egy szobán, vagy megkeressen valamit a földön. 
A hatás 2-12 percig tart. Kalandmester dob, titokba. 
 
Hiba – ezzel a mágiával az áldozatot rá lehet venni egy 
aprócska hiba elkövetésére. A Kalandmesternek kell 
döntenie, hogy a kívánt hiba mértékéhez mérve 
mennyi módosítóval sújtja a mágia használóját. Ez 
lehet 1, 2, 3 pont. Az alanynak sikeres SZERENCSE 
próbát kell dobnia, hogy kivédje a felé irányuló 
támadó mágiát. Pl. elgáncsolni egy lovat. Vagy 
rávenni egy írnokot, hogy a kifizetési papírra 
véletlenül a 100 arany helyett 1000 aranyat írjon. Csak 
egy nullát kell tévednie. 
 

 
 

tés – a varázslat ellenkez je a Melegítés varázs. A 
mágiát egy tárgyra, vagy egy személyre lehet 
rámondani. Ha él lényre mondják, sérülést nem okoz, 
de az áldozat nagyon fázni kezd. Például egy izzasztó 
nyári napon az italt le lehet h teni. A hatás 3-18 percig 
tart. Kalandmester dob titokban. 
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Id járás változás – a varázslattal befolyásolni lehet 
egy ideig az id járást, es t, szelet, hóvihart, napsütést 
lehet vele el idézni a szabad ég alatt. A Kalandmester 
dönthet mekkora mínuszt ad a dobásra. Ez függ attól, 
hogy mekkora a kívánt módosítás mértéke. 1-4-ig is 
terjedhet akár. A hatás a varázsló 10 méteres 
körzetében hat és csak 3-18 percig. (Kalandmester dob 
titokban) 
 
Javítás – a varázslattal bármilyen tárgyon ki lehet 
javítani kisebb hibákat (kivéve a mágikus tárgyakat). 
Megvarrja a köpenyt, ismét éles lesz a kard, bedugózza 
a lyukas kulacsot stb. A varázslathoz szükséges még 
egy kis darab folt, vagy anyag, amit a mágia beépít 
majd. Ennek hasonlónak kell lennie a javítani kívánt 
tárgy anyaghoz, különben a varázs nem m ködik. 
 
Józanítás – a varázsalt a részegítés ellenkez je. Képes 
a részeg embereket kijózanítani, elmulasztani a 
másnaposságot. A hatás függ a részegség er sségét l. 
Lehet, hogy csak enyhíteni tudja a tüneteket. Nem 
teljesen kijózanítani. 
 
Láng -  A  varázsló  képes  egy  kis  lángot  létrehozni  5  
centiméter távolságra. Pl.: meg tudja gyújtani a 
kezében lév  gyertyát. Vagy akár meggyújthat egy 
ellenfelén valami gyúlékony anyagot. A t z ezek után 
természetes módon ég tovább, és terjed. 
 
Látványer sítés – a varázslattal szimpla tárgyakat lehet 
látványilag feler síteni. Pl.: egy kaktusznak nagyobb 
tüskéket varázsolni, vagy egy új lámpát megöregíteni 
stb.… Ez illúzió, ellen SZERENCSEDOBÁSSAL 
lehet védekezni. Ha valami történik a tárgyal, akkor 
elmúlik  a  varázslat.  A  hatás  1-6  percig  tart.  
Kalandmester dob. 
 
Lökés – a varázslattal el lehet lökni tárgyakat. Ez függ 
a tárgy méretét l, és a helyét l. pl. lelökni egy korsót 
az asztalról vagy feldönteni egy hordót. A méretek 
függvényében dönthet a Kalandmester hogy elég-e az 
egy ÉLETER  pont, vagy több energiát igényel a 
varázslat. 
 
Lövedék – a varázsló megérint egy nyílvessz t, azon 
fekete beégett rúnajelek jelennek meg. Ha ezzel a 
nyíllal eltalálnak valakit, akkor az +1 sérüléspontot fog 
elszenvedni a d6-os táblázatból. Egy másik 
alternatívája a varázslatnak mikor a mágiahasználó 
maximum 5 méteres távolságba képes kil ni az ujjából 
egy varázsnyilat. Ekkor -1 módosítót kap a Kisebb 
mágiahasználatra. A nyíl a találat után elt nik, sebet 
ejtve az áldozaton. Mint egy sima nyílvessz , úgy 
sebez. 
 

Mágiatárolás – a varázslattal képes a varázsló egy 
ételbe, vagy italba eltárolni egy általa választott kisebb 
mágikus varázslatot. A mágia akkor aktivizálódik, 
mikor az áldozat megeszi, illetve megissza az 
elvarázsolt ételt, italt teljesen. A varázs 1-3 napig 
marad aktív, utána semmivé foszlik. (Kalandmester 
dönt, vagy dob titokban 1d3). 

 
Maszatolás – ezzel a kis varázzsal már meglév  
írásokat lehet olvashatatlanná tenni. Csak egy oldalt 
valamilyen könyvben, vagy egy tekercset. A hatás 
addig tart, míg a varázslat fordítottját, a Tisztítást, 
vagy mágiasemlegesítést nem mondanak rá. 
 
Melegítés –  a  varázslat  ellentéte  a  H tés  nev  kis  
varázslatnak. Alkalmazható tárgyra és személyre 
egyaránt. Az áldozat átmelegszik, és izzadni kezd. 
Kellemetlen, ha ez egyébként is meleg környezetben 
történik. A hatás 10 percig tart. Ez pont elég, hogy egy 
hideg vacsorát pillanatok alatt felmelegítsen, és 
elfogyasszon a karakter. 
 
Oltás – ez a varázs képes kisebb tüzek és ég  dolgok 
eloltására. A t z mértékét l függ en kaphat a dobásra 
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1-3-ig terjed  mínuszt. Ha sikeres, akkor a t z egyb l 
kialszik, nem ég tovább. Él  személyre is mondható, 
pl. sárkánylehelet után. 
 
Ragasztás – a varázslat képes egy tárgyat, vagy egy 
személyen lév  dolgot hozzáragasztani az éppen adott 
környezetéhez. A hatás 30 másodpercig tart. Addig a 
tárgyat nem lehet elválasztani attól, vagy akit l, ahol 
volt. (Csak sikereses SZERENCSEDOBÁSSAL, vagy 
ÜGYESSÉG próbával, Kalandmester dönt.) Pl.: a kard 
bennragad a hüvelyben. A t r hozzáragad a gyilkos 
övéhez stb. 
 
Részegség – a varázslónak meg kell érintenie az 
áldozatot. Az alany ezek után olyan lesz, mintha jól 
leittasodott volna. A hatás 1 óráig tart, vagy addig, míg 
le nem veszik róla mágiasemlegesítéssel vagy 
Józanítás kisebb varázslattal. 
 
Rothasztás – Az Ételjavítás ellenkez je. Ezzel a 
varázslattal bármilyen ételt romlottá ehetetlenné lehet 
tenni.  
 
Savanyítás – a varázsló képes a mágiával savanyúvá 
tenni bármilyen ételt, vagy italt. Az ételnek vagy 
italnak egybe kell lennie. Tehát lehet ez egy hordó sör, 
vagy csak egy tál étel a varázslat célpontja. Akár a 
tehén t gyében a tejet is savanyúvá lehet tenni. A hatás 
1-3 napig tart (Kalandmester dob titokban 1d3) aki 
elfogyasztja az így savanyított ételt az számítson rá, 
hogy rosszul lesz. Hasmenést, és hányingert fog kapni. 
 
Szárítás – a varázslattal a varázsló képes lesz 
megszárítani kisebb foltokat a ruháján. Nem szárítja 
meg viszont az olajos foltokat, csak a víz alapút. 
 
Szikra – a varázslat hasonlít a lövedék mágiához. A 
varázsló mutatóujjából lövell ki egy kb. 5 centiméter 
hosszú kis elektromos szikra. (nem kell az áldozathoz 
érnie) Ez nem sebez semmit, de kontrolálatlan 
izomrángást okoz. Olyan, mint mikor megráz valakit 
az áram egy pillanatra. 

 
Szomorúság – az áldozat hírtelen elfelejti, hogyan kell 
enni, inni és ett l olyan elkeseredett lesz, hogy minden 
mást elfelejt. A hatás 1-3 percig tart (Kalandmester 
dob titokba 1d3). Vigasztalhatatlanul elszomorodik, és 
nem lehet vele mit kezdeni. Sikeres 
SZERENCSEDOBÁSSAL el lehet kerülni a hatást. 
 
Tisztítás – a maszatolás varázslat ellenkez je. Ezzel 
olvashatatlanná vált írásokat lehet olvashatóvá tenni. A 
kisebb varázslat nem csak a maszatolás által tönkretett 
oldalt képes visszahozni, hanem a természet, vagy a 

véletlen által tönkretett írásokat is. A hatás, egy oldal 
egy könyvben, vagy egy tekercs. 
 
Titok –  a  varázslattal  képes  a  varázsló  egy  kb.  
pénzérme nagyságú tárgyat egyszer eltüntetni, és ismét 
megjeleníteni. A tárgyat a kezében kell tartania. 
El teremteni szintén a kezében tudja. Ezt már akkor 
mikor  akarja. Nincsen id korlát. (egyszerre csak egy 
tárgyat lehet elt ntetni, és visszahozni!) 
 
Tolás – a varázslat segítségével a használója eltolhat 
olyan tárgyakat, vagy él lényeket, amiket alap esetben 
nem tudna megmozdítani. A varázs csak egy tolásra 
vonatkozik, ha megáll elvész a varázs. Védekezni 
ellene SZERENCSEPRÓBÁVAL lehet. A varázslat 
igen veszélyes, ha meredek partokon, vagy 
sziklaszirten alkalmazzák. 
 
Zaj – a varázslattal a mágus képes magától távol 
zajokat létrehozni. Csoszogást, bokorsuhogást stb. 
Ezzel megtévesztve az ellenfelet. 
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PAP MINT JÁTSZHATÓ KARAKTER 
 

 

 
A játékosnak a kezdetekt l el kell döntenie, hogy a 
karaktere a papi hivatást választja-e. Ha igen, akkor 
felel séggel tartozik a istenének, és a hite követ ivel 
szemben. Csak jó jellem  istenekhez lehet h  a 
karakter (nagy általánosságban, de megengedett a 
gonosz követése is), és mindig harcol a gonosz (jó) 
ellen. Kétféle pap létezik. Az els  templomokban él, és 
a helyi lakosságnak nyújt lelki és szellemi támaszt. A 
másik a világot járja, és téríti a hitetlen kalandozókat, 
vagy  csak  felel sségének  érzi  a  hit  térítését.  A  papok  
csak templomaikban tanulhatnak új papi varázslatokat.  
Minden pap mikor felszentelik, képessé válik a papi 
mágia használatára. 
A pap karakternek ki kell választania, hogy melyik 
istenséget követi élete során.  hozzá lesz majd h  
élete végéig. 

ISTENEK 
 
A teremt  istenek 
A Mennyei Udvar alapvet en két f  csoportra oszlik. 
Az egyik az eredeti, si istenekb l áll, akik 
segédkeztek Titán részeinek teremtéskor, és akik 
mindmáig irányítják annak fizikai jelenségeit. És a 
fiatal új istenekre, kik a Szám zetés alatt születtek. k 
inkább az érzelmeket mintsem a fizikai valót 
irányítják. Nyolcan vannak, az Értelmek Terében 
ítélkeznek minden értelmes lény felett. Vannak helyek, 
ahol a tanulás és a tudás ismeretlen fogalom, ott az 
Értelmek Termében szerintük csak heten vannak, 
Hamaskis-t kihagyják. 
 
Mennyei udvar Istenei (jó er i) 
 
Neve Minek az istene Lét* 
Aqualis Folyók MU 
Asrel Szerelem és szépség ÉT 
Assamarra Sivatagok MU 
Atlan Az Istenek hírnöke MU 
Courga Áldás ÉT 
Farigiss Jég és Hideg MU 
Filash z MU 
Fourga Büszkeség ÉT 
Fulkra Utazók MU 
Galana Növények és Termékenység MU 
Galantanka Nap MU 
Hamaskis Tanulás MU/ÉT 
Hashak Goblinok/Orkok Istene MU 
Hydana Óceánok Óceán 
Kilanirax Sárkányok MU/ÁU 
Libra Igazság, a gyengék véd je ÉT 
Logaan Semlegesség Titán 
Lorodil Vulkánok MU 
Lunara Hold MU 
Pangara Szelek Elemi sík 
Sindla Szerencse és sors MU/ÉT 
Solintha Tengerészek MU 
Sukh Viharok Elemi sík 
Telak Bátorság ÉT 
Throff Föld és K  MU 
Titán A Világ megteremt je MU 
Usrel Béke ÉT 
Varante Juhászok MU 
Verlang Kovácsok Bányászok MU 
*hol él az adott isten. MU – Mennyei Udvar; ÉT – Értelmek terme; ÁU – 
Állatok Udvara. Van olyan isten, aki Teremt  és az Értelmek Teremében is 
részt vállal. 
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A sötétség er i 
A Sötét Urak kifejezést a legtöbb gonosz 
istenségre használják világszerte. Sok közülük 
börtönben van a nagy háború óta. A Sötét Urakat 
alapállapotban formátlan árnyékszer  lényeként 
képzelik el, akik alig többnek a színtiszta 
gonoszság hiperintelligens megtestesít inél. 
Pontos számuk nem ismert. Legtöbb tudós úgy 
véli huszonhárman vannak. A legf bb gonosz 
isten a Halál, és két testvére Dögvész és Rothadás, 
kik szabadjára engedték Titánon az Id t. ket 
szolgálják kisebb démonhercegek, mint 
Arhallogen a pókok ura, vagy Hmurresh a legyek 
királyn je. 

 

 
 
A sötét Urak (Gonosz Istenek) 
Neve Minek az Istene 
Halál Halál 
Pusztulás Rothadás 
Korság Betegségek 
Slangg Rosszindulat 
Arhallogen Pókok ura 
Hmurresh Legyek királyn je 
Tanit Irigység / Féltékenység 

A Démonhercegek, a Verem Urai 
A Démonhercegek a legveszedelmesebb, halhatatlan 
követ i a Halálnak. A démoni síkon élnek, és 
uralkodnak. Teljesen ismeretlen a származási helyük. 
A Nagy Háború idején k voltak a gonosz seregek 
kapitányai. Heten vannak, azon belül két csoportra 
oszlanak. 
 
Démonhercegek 
Neve 
Három rémiszt  Ördögfióka „Kigyódémonok” 

Ishtra 
Myurr 
Sith 

Éjszaka Démonai 
Kalin 
Relem 
Shakor 
Vradna 

 
Állatok Udvara 
Az állatok isteneit meglehet sen nehéz csoportosítani. 
A Titán világában minden egyes állatnak megvan a 
maga istene. k csak a saját fajtájukkal tör dnek, 
nincsenek érzelmeik, teljesen semlegesek a másikkal. 
Csakis kizárólag saját fajtájuk fenntartása számít 
nekik, történjen bármi az univerzumban. 
 
Állatok Istene 
Neve Melyik állat Isten 
Kilanirax Sárkány 

A Héják Ura Sasok 
A Cetek Ura Cetek 
Rogaar Oroszlánok 

Magir Tigrisek 
Meerar Macskák 
Durrak Kutyák 
Almor Farkasok 
Gurrang Medvék 
Patkánykirály Patkányok 
Kareep Egerek 
Skitta Szarvasok 
Grush Vaddisznók 
Harrun Marhák 
Hannynhaa Lovak 
Suthis Cha Gyíkok 
Vermistra Kígyók 
Furlakk Kétélt ek 
Rikat Skorpiók 
Arhallogen* Pókok 

Hmurresh* Legyek 
Siluva Férgek 

*a gonosz követ i 
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ASREL 

 
 
Így is nevezik t: Culacara, Jerez és 

Ooraseel 
Megjelenés: Egy gyönyör  n  
Minek az istene: Szerelem és szépség 
Jellem: Jó 
Szimbólum: - 
Szent szín: - 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Papjai igen ritkák. 
Tiltott varázslatok: Méreg, Él holt idézés, 

Démonidézés, Gyilkos 
r, Halál 

Megjegyzés: Gyermekei Slangg 
és Tanit, testvérei 
Libra, és Usrel. 
Anyja Sindla. 

 

HYDANA 

 
 
Így is nevezik t: Quuosshreeggaa, és 

Stealer avagy a víz 
istene 

Megjelenés: Er s férfi kékes zöld 
rrel, hajában tengeri 

álatokkal, kezében egy 
három ágú szigony. 

Minek az istene: Tengerek, óceánok 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Három ágú szigony 
Szent szín: Tengerkék 

Templom: Minden hajón van egy 
kis szentélye. A 
szárazföldön általában 
sziklaszirten állítnak 
egy  oltárt  a  víz  fele.  
Halászfalukban kis 
templom. 

Kalandozó papok vannak-e? Ritkán. 
Tiltott varázslatok: Él holt idézés, 

Démonidézés, 
Halálvarázs 

 

COURGA  

 
Így is nevezik t: Tuanar, Kirilin, 

Nureya 
Megjelenés: Harcos n  
Minek az istene: Áldás 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Macska 
Szent szín: Nincsen 
Templom: Magas tornyos, díszes 

templom 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Méreg, Él holt idézés, 

Démonidézés, Halál 
 

HALÁL 

 
 
Így is nevezik t: A végzet, Grim 

Reaper, Krsh. 
Megjelenés: Sokféle 
Minek az istene: Halál 
Jellem: Gonosz és Káosz 
Szimbólum: Koponya 
Szent szín: Fekete 
Templom: Változó 
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Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 

 

PUSZTULÁS 

 
 
Így is nevezik t: Dögvész, Urgulla 
Megjelenés: Rothadó csontváz 
Minek az istene: Pusztulás, bomlás 
Jellem: Gonosz és Káosz 
Szimbólum: Csontváz kéz vagy 

légy 
Szent szín: Csont fehér 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
 

KÓRSÁG 

 
 
Így is nevezik t: Genny úr, Voma, 

Krur. 
Megjelenés: Betegségben szenved  

ember 
Minek az istene: Betegségek 
Jellem: Gonosz és Káosz 
Szimbólum: Bogár 
Szent szín: Gennysárga 
Templom: Magas tornyos csicsás 
Kalandozó papok vannak-e? Ritkán 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
 

FILASH  

 
Igy is nevezik t: Tereb, Khrizat 
Megjelenés: Ég  Ember 
Minek az istene: z 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Láng 
Szent szín: Narancs 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Ritkán 
Tiltott varázslatok: Sötétség, Méreg, 

Állatok nyelve, 
Él holt idézés, 
Démonidézés 

Megjegyzés: Nincsen 
 

 

FOURGA

  
 
Így is nevezik t: Vinar, Pirin 
Megjelenés: Egy harcos 
Minek az istene: Büszkeség 
Jellem: Jó / Semleges 
Szimbólum: Kutya 
Szent szín: Vörös 
Templom: Boltozatos, magas 

tornyokkal 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Békítés, Él holt 

idézés, Démonidézés 
Megjegyzés: Lehetnek a követ i 

gonoszak, és 
semlegesek is. 
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GALANA

   
 
Igy is nevezik t: Erillia, Kachasta, 

Zaran, Gardeber. 
Megjelenés: Kend s virágárus n  
Minek az istene: Termékenység, 

Természet, Elfek 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Cserje, vagy fa 
Szent szin: Zöld 
Templom: Nagy magas fára 

épített 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nyelvek, Méreg, 

Beszéd a holtakkal, 
Él holt idézés 

Megjegyzés:  Titán lánya. 
 

GLANTANKA 

  
 
Így is nevezik t: Assamura, Herel, 

Ariella. 
Megjelenés: Arany vagy ezüst b  

 izzó  hajjal  és  
szemmel. 

Minek az istene: Nap 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Nap 
Szent szín: Sárga 
Templom: Piramis homokóra 

formában 
Kalandozó papok vannak-e? Ritkán 

Tiltott varázslatok: Sötétség, Köd, Méreg, 
Állatok nyelve, 
Él holt idézés, 
Démonidézés 

Megjegyzés: Filash n vére. 
 

HAMASKIS

  
 
Így is nevezik t: Serion, Tyralar 
Megjelenés: Öreg ember vagy egy 

fiatal nyitott könyvvel 
a kezében. 

Minek az istene: Tanulás és a Mágia 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Varázsbot 
Szent szín: Bíbor 
Templom: Könyvtár 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
 

LIBRA

  
 
Így is nevezik t: Sicalla, Bersten, 

Macalla 
Megjelenés: Szép fiatal n  
Minek az istene: Igazság és gyengék 

védelmez je 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Mérleg 
Szent szín: Szürke 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
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Tiltott varázslatok: Félelem, Vakság, Köd, 
Méreg, Él holt 
idézése, Démonidézés 

 

LOGAAN

  
 
Így is nevezik t: Trickster, Ranjan, 

Akolyra, A cselszöv  
Megjelenés: rült bohóc 
Minek az istene: Egyensúly, a jó és a 

rossz,  a  rend  és  a  
káosz. 

Jellem: Semleges 
Szimbólum: Két fejes nyíl vagy 

egy ötágú csillag 
Szent szín: Szivárvány 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Ritkán 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
 

SINDLA

  
 
Így is nevezik t: Cheelah, Gredd, 

Avana, Castis. 
Megjelenés: Öreg de csinos n  
Minek az istene: Szerencse és a végzet 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Kocka 
Szent szín: Fehér 
Templom: Szobrokkal tartott 

kupolás boltozat. 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 

Tiltott varázslatok: Méreg, Él holt idézés, 
Démonidézés 

Megjegyzés: Anyja Asrel-nek, 
Libra-nak, Usrel-nek, 
és testvére Titánnak. 

 

SUKH

  
 
Így is nevezik t: Whaam, Tri. 
Megjelenés: Dühöng rült 
Minek az istene: rület, dühöngés 
Jellem: Semleges 
Szimbólum: Ordító fej 
Szent szín: Nincs 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Áldás, Köd, Él holt 

idézés, Démonidézés, 
Halál 

Megjegyzés: Gonoszok is 
imádhatják. 

 

TELAK

  
 
Így is nevezik t: Orial, Fegyverhordó, 

Páncélhordozó, a 
Harcos 

Megjelenés: Harcos teljes 
vértezetben, vagy egy 
oroszlán, vagy egy 
sárkány. 

Minek az istene: Bátorság 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Arany kard 
Szent szín: Arany 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
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Tiltott varázslatok: Félelem, Méreg, 
Él holt idézés, 
Démonidézés 

Megjegyzés: Fia Courga-nak és 
Fourga-nak. 

 

THROFF

  
 
Így is nevezik t: Alishanka, Kerellim 
Megjelenés: Felékszerezett n  
Minek az istene: A föld és a törpék 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Gyémánt 
Szent szín: Ezüst 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen (Törpék nagyon 

ritkán) 
Tiltott varázslatok: Félelem, Méreg, 

Állatok nyelve, 
Él holt idézés, 
Térkapu, 
Démonidézés 

Megjegyzés: Felesége Filash 
 

USREL

  
 
Így is nevezik t: Liriel, Enkala, Ageral, 

Westrea 
Megjelenés: Anya kitárt karral 
Minek az istene: Béke 
Jellem: Jó 
Szimbólum: Fehér virág 
Szent szín: Fehér 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Vakítás, Méreg, 

Él holt idézés, 
Démonidézés 

Megjegyzés: Anyja Courga-nak és 
Fourga-nak. 

 

TITÁN

  
 
Így is nevezik t: A szarvas isten, A 

Világ Atyja 
Megjelenés: Izmos, er s, öreg 

szakállas férfi 
Minek az istene: Bölcsesség 
Jellem: Jó 
Szimbólum: - 
Szent szín: - 
Templom: ? 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
Megjegyzés: Nagyon kevesen 

követik t már a 
Titánon. 

 

HASHAK

  
 
Így is nevezik t: - 
Megjelenés: Csúnya humanoid; 

Tetovált rült frizurájú 
férfi. 

Minek az istene: Goblinok Orkok és 
egyéb gonosz 
teremtmények istene. 

Jellem: Jó 
Szimbólum: - 
Szent szín: - 
Templom: Változó 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
Megjegyzés:  nem egy gonosz 

isten, csak a 
teremtményeit fert zte 
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meg a Káosz. Az nem 
ismert, hogy a többi 
istennel milyen is a 
kapcsolata. 

 

SLANGG

  
 
Így is nevezik t: Anwar  Ar  Gerithan  (a  

Sötét Elfek hívják így) 
Megjelenés: Nagyon kövér ember, 

kígyó nyelvvel, mint 
aki éppen súgna 
valamit 

Minek az istene: Rosszindulat 
Jellem: Gonosz 
Szimbólum: Narancssárga köpeny 
Szent szín: Narancssárga 
Templom: Egy tet vel fedett 

nagy tér, ahol a hívek 
összegyülhetnek 

Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
Megjegyzés: Tanit testvére, Asrel 

fia. Papjai 
Narancssárgába 
öltöznek, fejüket 
kopaszra borotválják, 
és mindig van náluk 
fegyver. 

 

TANIT

  
 
Így is nevezik t: - 
Megjelenés: Egy gyönyör  n  

feketében kalappal, 
fátyollal, a kezében 
egy görbe t rrel, 
fagyos mosollyal az 
arcán. 

Minek az istene: Irigység 
Jellem: Gonosz 
Szimbólum: - 
Szent szín: Fekete 
Templom: Magánházakban 

felállított kis oltár. 
Kalandozó papok vannak-e? Igen 
Tiltott varázslatok: Nincsen 
Megjegyzés: Testvére Slangg, Asrel 

lánya. Csak n k 
lehetnek a követ i. 
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PAPI MÁGIA 
 
A papi varázslatok nagyban hasonlítanak a varázslói 
varázslatokhoz. Annyi megkötésük van, hogy istenük 
bizonyos varázslatokat nem engedélyez a papjainak. 
Minden papnak alapban osztani kell a papi mágia 
ismeretekre maximum 4 pontot, mint a rendes 
képzettségeknél. Ugyanaz a szabály vonatkozik rájuk 
is, mint a varázslókra, tehát veszíteni fog a Kezdeti 
ÜGYESSÉG értékéb l annyi pontot, amennyit 
ráosztott a papi mágia képzettségre. Mikor varázsol, 
dobnia kell rá képzettség próbát, és ha nem sikerül, 
akkor használni kell az Hoppá! táblázatot, mint a 
mágusoknak. 
A papok is ugyanúgy választhatják ki a varázslataikat, 
mint a varázslók, a rá elköltött képzettségpont 
függvényében. Minden egyes képzettségpont 3 életer  
pontnak felel meg a mágia választásakor. 
A papok a varázslókkal ellentétben, az istenbe vetett 
hitükkel varázsolnak, a szent szimbólumukon 
keresztül. Varázslataik között van olyan, amik a 
varázslói varázslatoknál is megtalálhatóak. Ezeket 
papok és varázslók is egyaránt használhatják.  
 

 

Papi varázslatok listája 
Neve ÉP 
Áldás / Átok 1 
Aura 1 
Bátorság 1 
Békítés* 1 
Gyógyítás* 1 
Feledés 1 
Félelemkeltés* 1 
Fény* 1 
Mágikus lény észlelése 1+ 
Részegítés 1 
Sötétség* 1 
Személyre szóló varázslat * 1 
Szent hely észlelése 1 
Szent lándzsa 1 
Szent szó 1 
Szerencse* 1 
Ügyesség* 1 
Véd varázs* 1 
 
Altatás* 2 
Animáció* 2 
Ellenvarázs (papi mágia) 2 
Fagyasztás 2 
Kombináció* 2 
Koncentráció* 2 
Köd* 2 
Körlátás 2 
Levitáció* 2 
Lélegzés* 2 
Nyelvek* 2 
Vakítás 2 
 
Beszéd az álatokkal* 4 
Átok zés 4 vagy több 
Beszéd a holtakkal 4 
Beszéd az elemekkel 4 
Elementál idézés/irányítás* 4 
Fal* 4 
Id járás kontroll** 4 
Isteni Energiafal 4 
Káprázat** 4 
Megfékezés* 4 
Méregtelenítés 4 
Mérgezés* 4 
Teljes gyógyítás* 4 
Isteni áldás 4 
Parancsvarázs* 4 
Villám* 4 
 
Alakváltás** 6 
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Beszéd a mágikus lényekkel 6 
Él holt idézés* 6 
Él holt zés* 6 
Er fal** 6 
Felszentelés 6 
Háló* 6 
Szenteltvíz 6 
 
Démonidézés 8 
Gyilkos t r* 8 
Térkapu 8 
 
Halálvarázs* 10 
* A leírás a varázslói varázslatoknál található meg. 
** A varázslat azonos a varázslói varázslattal, de vannak a leírásban 
megkötések. 
 

 
 

1 ÉLETER  Pontba kerül  papi varázslatok 
 
Áldás (1) – a papnak 5 méteres körzetében kell lennie a 
varázslat alanyának. Választhat, hogy mit szeretne. 
Kap 2 SZERENCSE pontot, ami a kezdeti értéket nem 
lépheti túl, vagy a következ  képzetség próbát kétszer 

dobhatja, ha nem sikerült volna az els  dobás. 
Fordítottja az Átok nev  varázs. 
 
Aura (1) – ez a varázslat hasonlít a varázslói vörös 
szem varázslatra. A papnak valamelyik testrészéb l, 
vagy az egész testéb l dereng  fény kezd áradni. 
Mintha valami nagy dologra készülne. Kisebb értelm  
lények azonnal elmenekülnek a közeléb l. 
 
Bátorság (1) – a pap 5 méter sugarú körében, akit ér a 
varázslat, sokkal bátrabbnak fogja magát érezni a 
következ  csatában. Mindenki kap 2 pontot a 
TÁMADÁS dobáshoz, vagy arra a képzettségére, 
amivel harcol. Ez a hatás 5 percig tart, utána semmivé 
foszlik a mágia. 
 
Feledés (1) – a pap 5 méter sugarú körzetében 
mindenki elfelejti éppen, hogy mit akart tenni. A hatás 
2-12 percig tart (Kalandmester dob titokban), addig 
értelmetlenül járkálnak, és semmire nem emlékeznek. 
Utána visszatérnek az emlékek. 
 
Mágikus Lények Észlelése (1+) – a pap képes a mágia 
hatására észlelni a mágia által életre hívott lényeket. A 
hatás a pap 12 méteres körzetében hat. Minden egyes 
ráköltött ÉLETER  ponttal megduplázódik a kör. 
Egyes mágikus lények nem t rik, hogy kinyomozzák 

ket, mentálisan visszatámadhatnak a papra. Ez a 
támadás olyan mintha sima harci támadás lenne, és 
sérüléseket is okozhat a mentális csata. 
 
Szent hely észlelése (1) - a pap a varázslat elmondása 
után, a vallásának a hozzá legközelebb es  felszentelt 
helyét képes lesz érzékelni. Meg tudja mutatni az 
irányt merre található. A hatás csak pár másodpercig 
tart, utána elmúlik. Gonosz papoknál, ezt a varázst úgy 
nevezik, átkozott hely észlelése. 
 
Szent lándzsa (1) – a hatása megegyezik a T zlövedék 
varázslói varázslattal, csak itt nem tüzet, hanem fényl  
energiát l  ki a kezéb l a pap. Nem lobbant lángra 
semmit, csak sebez 1d6-ot. 
 
Szent szó (1). – a pap felemeli szimbólumát, és az 
istenére hivatkozva egy szavas parancsot adhat ki a 
varázslat alanyának. Csakis kizárólag intelligens 
lényekre hat, akik értik mit mond a pap. A lénynek 
három méterre kell lennie a paptól, és a hatás két 
percig tart. Sikeres SZERENCSEDOBÁSSAL lehet 
ellene védekezni. A parancs nem lehet több egy szónál, 
pl.: Állj, Menekülj, Fuss. Jó pap nem adhat ki olyan 
parancsot, amivel veszélyeztetné az áldozat életét, de 
gonosz igen. Pl.: Ugorj, Öngyilkosság stb. 
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2 ÉLETER  Pontba kerül  papi varázslatok 
 
Ellenvarázs (papi mágia) (2, változó) – Az 
ellenvarázslat ugyanolyan, mint a varázslói 
ellenvarázs, egy lényeges különbséggel. Ezzel csakis 
kizárólag papi varázslatokat lehet semlegesíteni, 
varázslóit nem. Az Ellenvarázs életer pont költsége a 
hatástalanítani kívánt varázslat életer pont költsége 
plusz egy pont. B vebb leírás az ugyanilyen nev  
varázslói varázslatnál. 
 
Fagyasztás (2) – a hatása ugyanolyan, mint a 
porlasztás varázsnak. Csak a pap nem tüzet használ, 
hanem jeget. Megfagyasztja áldozatát. Egyes vallások 
tilthatják, ahol t z szent dolog. B vebb elírás a 
Porlasztás nev  varázslói varázslatnál.  
 
Körlátás (2) – a pap a varázslat elmondása után képes 
lesz 360º-ban látni. Megjelenik a feje hátsó részén egy 
láthatatlan szem. 10 méteres sugarú körben pontosan 
tud észlelni minden változást úgy, hogy nem kell 
megfordulnia. Nem lát bele a képességével tárgyakba. 
A  hatás  5  percig  tart,  de  növelhet  1  ÉLETER  
pontonként még 5 percig. A pap bármikor 
megszüntetheti a hatást. 
 
Vakítás (2) – a varázslat célpontja átmenetileg 
megvakul 1-6 percig, ha a célpontnak SZERENCSE 
próbája sikertelen volt. A varázslat célpontja 
maximum 3 méterre lehet a paptól. 
  
4 ÉLETER  Pontba kerül  papi varázslatok 
 
Átok zés (4 vagy több) – ez egy nagyon bonyolult és 
id igényes varázslat. Minden egyes plusz ÉLETER  
pont felhasználásával növekszik az id  egy órával. A 
pap képes lesz a célpontról eltávolítani egy átkot. Erre 
a fenti 4 ÉLETER  ponton kívül annyi pontot kell 
elköltenie, amennyibe az átokvarázs került. A rítust 
nehezítheti, ha valamiféle ismeretlen, vagy nagyon 
nagy erej  átkot kell semlegesíteni. (Kalandmester 
dönt a módosítókról!) 
 
Beszéd a holtakkal (4) – ez a rituálé egy nagyon 
bonyolult, és hosszadalmas varázslat. Sok tapasztalatra 
és odafigyelésre van szükség hozzá. A papnak vagy 
papoknak saját templomukban kell használni a 
varázslatot, ami akár egy óráig is eltarthat. Ha sikeres 
volt a papi mágia ismeret próba, akkor a szellem 
megjelenik, és lehet vele beszélni. A Kalandmester 
dönt miket árul el, és mit nem. A szellemek nem 
mindig segít készek, s t hazudhatnak is. Nem szabad 
sokáig fogva tartani ket. Ha a varázslatot kritikusan 
elrontották (dupla hatos), akkor akár egy démont is 

megidézhetnek a szellem helyett. Lásd Mágikus lény 
megidézése varázslat. 
 
Beszéd az elemekkel (4) – a pap csak akkor tanulhatja 
meg ezt a varázslatot, ha valamilyen elem kapcsolódik 
a vallásához. A mágia elmondása után a kiválasztott 
elem képében megjelenik egy hatalmas száj, aminek 
lehet kérdéseket feltenni, pl.: „Merre ment a tegnap 
erre  járt  lovas?”  vagy  „Kié  volt  ez  a  fegyver?”.  A  
válaszok nem mindig egyértelm ek, Kalandmester 
dönti el mennyire segít kész.  A hatás 5 percig tart, 
vagy három kérdésig. 
 

 
 
Id járás irányítás (4) - megegyezik az azonos nev  
varázslói varázsalttal. A megkötés csak annyi, hogy a 
papnak figyelembe kell venni a vallását, mikor ezt 
használja. Ha például a víz nem az eleme, akkor nem 
képes es t teremteni és így tovább. Nem tehet kárt a 
vallása szerinti szent dolgokban. 
 
Isteni energiafal (4) – a varázslat hasonlít a fal 
varázslói varázslatra. A különbség csak annyi, hogy ez 
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a varázs csak kizárólag a túlvilági és él holt 
teremtményeket fogja vissza. A varázslat hatására a 
pap maga köré egy öt méter átmér  gömbben vonja 
fel a falat, ami a pappal együtt mozog. A hatás öt 
percig tart. 
 
Káprázat (4) – megegyezik az azonos nev  varázslói 
varázsalttal. A különbség csak az, hogy a pap az isteni 
megjelenést fogja utánozni. 
 
Méregtelenítés (4) – a varázslat hatására a pap képes 
az aktuális ételt, italt vagy egy mérgezett embert 
megtisztítani mindenféle méregt l. A varázslat 
hatótávja  3  méter.  A  rituálé  öt  percig  tart,  utána  jön  
létre a hatás. 
 
Isteni áldás (4) – a varázslat hatására a következ  
képzettségpróba automatikusan sikeres lesz (olyan 
mintha dupla egyes dobott volna). A varázslat fordított 
verziója, a Kárhozat, aminek hatására a következ  
képzettségpróba automatikusan sikertelen lesz (dupla 
hatos). Védekezni sikeres SZERENCSE próbával 
lehet. A varázslat hatótávja 3 méter. 
 
6 ÉLETER  Pontba kerül  papi varázslatok 
 
Alakváltás (6) – a pap képes lesz állatok alakját 
felvenni. Ez nem tart tovább egy óránál, vagy amíg a 
pap meg nem szünteti, esetleg meghal. Az állatnak 
minden tulajdonságát átveszi, de csak akkor, ha az 
kisebb vagy egyenl  a pap tulajdonságainál. Így egy 
hatalmas er s állat válik bel le. A Kalandmester 
dönthet, hogy képes-e beszélni, esetleg varázsolni 
ebben a formában. 
 
Beszéd a mágikus lényekkel (6) – a varázslat hasonlít a 
beszéd a holtakkal varázslathoz. Ugyanannyi ideig tart, 
és a pap istenének templomában lehet csak elmondani. 
A pap képes lesz egy általa választott démonnal, 
angyallal, vagy más nagyhatalmú mágikus lénnyel 
beszélni. Megtudhat sötét titkokat, és megvilágíthatja a 
jöv t. A mellékhatás ugyanaz, ha elrontják, a lény 
manifesztálódik, és elszabadul. 
 
Er fal  (6)  - megegyezik az azonos nev  varázslói 
varázsalttal. A pap természetesen vallásával ellenkez  
elemet nem használhat. 
 
Felszentelés (6) – a pap a mágiával képes az adott 
területet felszentelni az istenének. A területre nem 
léphet semmiféle gonosz jellem  teremtmény. Olyan 
mintha valamiféle láthatatlan falt vontak volna a 
terület köré. A varázslat alapban 5 méter átmér  kör 
területre hat, ami minden egyes plusz 1 ÉLETER  
pont hozzáadásával 5 méterrel növelhet  (tehát plusz 3 

ÉLETER  pont hozzáadásával 20 méter átmér  
területre hat a varázslat). A varázslat permanens 
hatású. A mágiának  ellentéte a Terület megátkozás, 
aminek hátásra a területre semmiféle jó jellem  
teremtmény nem léphet be.  
 
Szenteltvíz (6) – a pap ezzel a rituáléval el tud zni más 
papok által életre hívott él holt teremtményeket. A 
rituálé tizenöt percig tart, és meg kell áldania 
valamilyen folyadékot, vizet vagy olajat. Ha ezzel 
lelocsolják a teremtményt, akkor az azonnal elpusztul. 
A varázslattal egyszerre maximum egy adagnyi szent 
folyadék készíthet . 
 

 
 
8 ÉLETER  Pontba kerül  papi varázslatok 
 
Térkapu (8) – a varázslat kezdetekor szükség van egy 
ezüst pamutgombolyagra. Ez lesz a köldökzsinór, a 
való világ és a másik sík között. A mágia els  
lépéseként Felszenteltelés (6) (Terület megátkozás (6)) 
varázslattal biztosítani kell a területet, ahol a térkaput 
létrehozzák. Ha ez megtörtént, akkor kezdetét veheti a 
térkapu varázslat rituáléja. Ehhez a papnak szüksége 
van legalább egy nap teljes nyugalomra, míg 
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imádkozik, és elmondja a varázslat minden részletét. 
Szüksége van ezen kívül egy segít re, aki fogja a 
gombolyagot, és nem engedi el, míg  a másik síkon 
jár. A pap a varázslat után képes más síkra megnyitni 
egy kaput, gonosz jellem  karakter esetén a démonok 
világába is. Ott egy órát tölthet el, miközben mindig 
nála kell lennie a zsinórnak. Fogja, vagy a csuklójára 
köti ízlés szerint, de nem engedheti el. Ha megteszi, 
akkor akár örökre a másik világban is ragadhat, mert a 
zsinór biztosítja visszafele az utat. A zsinór mágikus, 
ezért nem lehet elvágni, elszakítani. A kapu addig 
nyitva van, míg a pap a másik oldalon tartózkodik, de 
maximum egy órán keresztül. Minden egyes plusz óra 
1  ÉLETER  pontba  kerül,  de  ezt  a  varázslat  elején  
közölni kell, meddig akarja nyitva tartani a térkaput. 
Ha visszatér, akkor azonnal bezárul. A pap mellett 
mások is átléphetnek a térkapun, de k is csak 
segít vel és zsinórral. A kapu csak akkor záródik be 
id  el tt, ha a pap e világban van, és nem megy át a 
kapun zsinór. A másik síkról csak azok tudnak átlépni, 
akikre nem hat a felszentelés varázslatban lév  
kikötések. Tehát jó síkról egy jó lény átjöhet, ha 
felszentelve van a föld. De gonosz már nem, t 
visszatartja a varázs. 
 
Démonidézés (8) a démonidézés egy nagyon összetett, 
és igen veszélyes, sok el készületet igényl  varázslat. 
Démonokat csak gonosz papok idézhetnek meg. A 
varázslat els  lépése, hogy meg kell átkozni egy 
területet (Terület megátkozás (6)) , meg kell tisztítani 
minden jótól. Ha ez megvan, akkor az adott rituálé 
szimbólumait, és a démon jeleit bele kell rajzolni egy 
idézési körbe. Ha ez megvan, akkor kell még egy kört 
rajzolni  az  els  köré.  Az  bels  segíti  a  démont  
megidézni, a küls  védelmezi a papot és társait a 
démon haragjától.A varázslathoz szükséges füstül ket, 
tömjéneket, és olajt kell égetni bronz, és réz 
kelyhekben minimum 200 arany értékben. Nagyobb 
démonoknál már szükséges állati, esetleg emberi 
áldozatot bemutatni. Az idézési id  a démon 
ÜGYESSÉG pontjaitól függ, pontonként 1 óra. 
Minden egyes órában dobni kell Papi Mágia ismeret 
próbát. Ha mindegyik megvan, akkor a démon 
megidéz dik, és azonnal fogságba esik a körben. Ha a 
rituálé közben történik rontás, akkor nem jelenik meg a 
démon. Hibáját a pap csak a rítus végén veszi észre.  
Ha az utolsó dobást rontja el, akkor a démon 
megidéz dik, de elszabadul a körb l. Esetleg nem a 
démon jelenik meg, hanem az egész id  csapat kerül 
a démon létsíkjára. Ezt már a Kalandmester dönti el. Jó 
jellem  karakterek csak akkor használják, mikor 
valamilyen nagyhatalmú isteni lényt akarnak 
megidézni. Általában információ, vagy segítségkérés 
szempontjából. Ekkor k nem megátkozzák, hanem 
felszentelik a területet.  
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A HARCRENDSZER 
 
A Kaland-Játék-Kockázat egyik legfontosabb része a 
csata. Ekkor d l el, hogy a H sök milyen talpraesettek, 
és hogyan képesek forgatni a fegyvereiket. Ekkor 
használják legfontosabb képzetségeiket, harci, illetve 
mágia tudásukat. 
 

 
 
Kockadobás 
 
A dobókockák a játékban a véletlent segítik el , ezt 
számok formájában teszik. A megszokott 1-6 vagy a 2-
12-ig elég egyszer  értékek. Alkalomadtán viszont 
vannak olyan szabályok, vagy esetleg a kaland alatt 
kell egy-egy egyedi dobást végrehajtani. Ilyen az 1-3 
vagy a 2-7-ig értékek. Az alábbi felsorolásban 
segítünk, hogy is kell ezeket használni. 
 
1-6: dobj egy kockával 
2-12: dobj két kockával és az értékeket add össze 
3-18: dobj három kockával, és az értékeket add össze 
1-3: dobj egy kockával, 4 5 6 esetén vonj le az értékb l 
hármat. 
2-7: dobj egy kockával, és az értékhez adj egyet 
2-4: dobj 1-3-ig, majd az értéhez adj egyet 
 
Ritkán, de el fordulhat, hogy a karakter valamiféle 
speciális tevékenységet akar végrehajtani, amire 
nincsen semmiféle el re leírt szabály (többek közt 
olyan helyzetre gondolunk itt, mint mikor a H s a 
lábánál fogva lóg le egy csillárról, közben t rökkel 
zsongl rködik, és egy vidám dalocskát fütyörészik) 
Ekkor a Kalandmesternek használnia kell a rutinját, 
hogy meghatározza mekkora a valószín sége a 
cselekedet sikerének. Mondhatja azt, hogy 1 a 6-ból, 
vagy 3 a 6-ból. A játékosnak dobnia kell egy kockával. 
Az els  esetben csak 1-es esetén van esélye, míg a 
másodiknál már 1, 2 és 3-as dobásnál is boldogul a 
feladattal. 
 
Automatikus siker, automatikus kudarc 
Mikor a karakter megpróbál elvégezni egy próbát 
(hacsak az nem teljesen kilátástalanul lehetetlen) és 
dupla 1-est dobott a kockákkal a játékos, akkor az 
mindig sikert eredményez. Ez vonatkozik varázslásra, 
képzettség próbákra, és a SZERENCSE próbára is. Ez 
a szabály nem vonatkozik a harcra, csatában a 
Balszerencse,  és  a  Nagy Csapás szabályokat kell 
figyelembe venni. 

Ha a karakternek meglehet sen jó esélye van egy 
próba véghezvitelére, mondjuk a H s képzettsége 11-
es és ez alá kell dobnia két kockával, és éppen dupla 1-
est dob, akkor valami extra siker történik. A 
Kalandmesternek kell kitalálnia, hogy az adott 
szituációban a helyzetre való tekintettel mi történik. 
El fordulhat, hogy az altató varázslat hatása például a 
kétszeresére növekszik, vagy a karakter elkapja a felé 
szálló nyilat. 
 

 
 
Persze fordítva is el fordulhatnak a dolgok, mikor 
úgymond a siker biztosnak t nik. Itt kell megemlíteni, 
hogy a kétkockás dobásoknál a dupla 6-os mindig 
balsikert jelent, kivétel a harcban. Például: 
Thusanknak 18-as Kitérés képzettsége van, de hiába 
ilyen képzett alkalomadtán  is hibázik, mert senki 
sem tökéletes. 
Tehát ha valaki két kockával 12-t dob, akkor biztosan 
elkönyvelhet  a látványos balsiker. A 
Kalandmesternek kell eldöntenie, hogy mi fog 
történni. Ez lehet a vicces jelenett l, a kínos atrocitásig 
bármi,  de  akár  veszélyezteti  a  H s  testi  épségét  is  a  
kudarca. Varázslás rontás esetén akár egészen 
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rendkívüli balsikerek is létrejöhetnek, és ilyenkor 
igazán szorongatott helyzetbe is kerülhet a karakter. 
 
Megjegyzés: Az automatikus sikerek, és kudarc 
szabályi, a nem játékos karakterekre is ugyanúgy 
vonatkoznak. 
 
Id  
Az id , mint a távolság nem mindig fontos a Kaland-
Játék-Kockázat szerepjáték szempontjából.  A  
Kalandmester dönthet úgy, hogy egy utazás 
alkalmával, ami A-ból B-be visz, nem pazarolja az id t 
az utazás lényegtelen részleteire, hanem azt mondja, 
hogy jön egy „vágás”, és ugorjunk a következ  
szakaszhoz, ahol történik is valami. Mondjuk harcolni 
fognak, vagy valaki varázsolni szeretne, ekkor már 
számít az id . 
 
Az id t kétféle képen lehet a játékban meghatározni, 
az els  ilyen, mikor percben mérjük. Igen, ezek a 
normális percek, amit le is mérhetsz egy órán. Mivel 
ez valódi id  a játékban is, ezért a játékosoknak 
vigyázni kell, nehogy elpocsékolják. Itt pontosítva 
olyan helyzetre gondoltunk, mikor valamelyik 
varázshasználó Álomvarázst bocsát egy Orkra, ami öt 
percig hat. Ha ez id  alatt vitába bonyolódnak 
egymással elpazarolják az öt percet, lehet, hogy 
felébred, és megtámadja ket, esetleg jelez a társainak. 
Ezek után érdemes gyorsan és ésszer en 
végiggondolni az eseményeket, és az esetleges vitákat 
hasonló helyzetekben lerövidíteni, és csakis kizárólag 
a lényegre törekedni. 
 
A  második  id mérés  a  Harci  Kör.  Mint  a  nevében  
benne foglaltatik, ezt csakis kizárólag a harc közben 
alkalmazzuk. Ebben az id egységben kell 
végrehajtania mindenkinek a támadását, és 
megállapítani, hogy sikerült-e sebet ejtenie az 
ellenfelén. Ez egy nehezen értelmezhet  dolog, 
eltarthat két másodperct l, akár több percig is. A 
következ  szakaszban a harci sorrendeket fogjuk 
bemutatni. 
 
Egy az egy elleni küzdelem 

n lesz olyan helyzet, amikor meg kell küzdened 
valamilyen teremtménnyel. Lehet, hogy lesz választási 
lehet séged, de ha mégsem, vállalod a harcot. 
A következ  módon kell megvívnod csatáidat: 
 
Ki az els ? 
A harci sorrend úgy alakul ki, hogy minden H s és 
ellenfeleik azonos id ben dobnak TÁMADÁST. 
Akinek nagyobb a TÁMADÓEREJE az eltalálta a 
másikat. Ez csak akkor m ködik, ha mindkét harcos 
tisztában van a másik jelenlétével, és szándékával, 

máskülönben el kell dönteni kié, lesz az els  csapás. 
Ha még messze vannak egymástól a közvetlen harc 
kibontakozásáig, akkor mindegyik fél közli, hogy mit 
szeretne tenni. Az el nyt az adja meg, ha van, l , 
illetve dobófegyver, esetleg mágia valakinek a 
birtokában. Így  támad els nek, ha a másik fél nem 
rendelkezik egyik felsorolttal sem. Míg közel nem 
érnek egymáshoz, addig nincsen közelharc. 
 

 
 
A HARC MENETE 
 

(1) A Kalandmester els nek dob két kockával az 
ellenfél nevében, és a két számot összeadja. 
Ehhez az értékhez hozzáadja Fegyveres 
képzettség értéket, - ha ez nincsen-, akkor az 
ellenfél ÜGYESSÉGÉT. Ezek után a 
Kalandmester megnézi milyen módosító 
értékeket kap még a harcra a támadó. Ez lehet 
pozitív illetve negatív. Például: sz k a hely, 
vagy sötét van stb. (Ezeket az értékeket alább 
egy táblázatba szedve találod meg). Ez lesz az 
ellenfél TÁMADÓÉRTÉKE. Dupla hatos 
esetén alkalmazni kell a Nagy Csapás, 
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ellenkez  esetben pedig a Balszerencse 
szabályt. 

(2) A Játékos dob másodiknak két kockával. A 
számokat összeadja, és ehhez hozzáadja 
Fegyveres képzettség értékét, - ha ez nincsen-, 
akkor  a  H s  ÜGYESSÉGÉT.  Ezek  után  
megnézi milyen módosító értékeket kap még a 
harcra. Ez lesz az  TÁMADÓÉRTÉKE. 
Dupla hatos esetén alkalmazni kell a Nagy 
Csapás, ellenkez  esetben pedig a 
Balszerencse szabályt.  A  H s  ebben  a  
helyzetben használhatja a Kitérés 
szakértelmét. 

(3) Összehasonlítva a két értéket, ha a H s 
TÁMADÓÉRTÉKE volt a nagyobb, akkor 
sebet ejtett az ellenfélen, ezután folytasd a 4. 
bekezdést l. Ha az ellenfél 
TÁMADÓÉRTÉKE volt nagyobb, akkor  
ejtett sebet a H sön, ebben az esetben folytasd 
az 5. bekezdést l. Ha a két érték egyforma, 
akkor kivédték egymás csapását, nem sérül 
senki, és a harc folytatódik az 1-es 
bekezdést l. 

(4) A H s megsebezte az ellenfelét, a játékos 
dobjon egy kockával, és nézze meg a fegyver 
táblázatból, hogy mekkora a sebzés. Az 
ellenfél védekezhet, a páncéljának a 
sebzésfelfogó értékével. Ekkor használhat 
SZERENCSE dobást a H s dupla sebzés 
miatt. A sebzést le kell vonni az ellenfél 
ÉLETER  pontjából, majd a 6-os bekezdésnél 
folytatni. 

(5) Az ellenfél megsebezte a H st. A 
Kalandmester dob egy kockával, és megnézi a 
fegyver táblázatból, hogy mekkora sebzés 
okozott az ellenfél fegyvere. A h s védekezhet 
a páncélja sebzésfelfogó értékével. Ekkor 
használhat SZERENCSE dobást, a sérülés 
felezésére. A sebzést ezután le kell vonni a 

s ÉLETER  pontjából. 
(6) Mindkét fél feljegyzi a változásokat az 

ÉLETER , és a SZERENCSE pontoknál. 
(7) Ha az ellenfél ÉLETER  pontja nullára, vagy 

az alá csökken, akkor halottnak kell tekinteni. 
Másrészr l a harc az 1-es bekezdést l 
folytatódik  tovább.  Ha  a  H s  ÉLETER  
pontja nullára, vagy az alá csökken, akkor az 
Ájulás és Halál szabályt kell figyelembe 
venni. Ellenkez  esetben az 1-es bekezdésre 
visszatérni, és folytatni a harcot. 

 
Sebzés 
Természetese, ha valakit egy Harci Fejszével ütnek 
meg, az többet fog sebezni annál, mintha csak egy 

rrel vágják meg. A következ  felsorolásban leírjuk a 

leggyakoribb fegyverek sebz  értékét, hogy mennyit 
kell levonni az ÉLETER  pontból, ha megsebez 
valakit. 
 
Ha Bármelyik harcos sebet üt az ellenfelén, els ként 
meg kell nézni milyen fegyverrel is harcol, és az annak 
megfelel  sebz  értéket meghatározni. Dobni kell egy 
kockával, és a kapott értéket le kell vonni az ellenfél 
ÉLETER  pontjából. Megjegyzés: ha valamelyik fél 
SZERENCSE próbát használ, vagy valamilyen 
védelemmel rendelkezik, és a sebzés dobott értéke egy 
alá csökken, vagy 7 fölé n , abban az esetben se sérül 
kevesebbet, illetve többet. Lásd alábbi táblázat. 
 
Fegyver Sebzési dobás d6 és felfele 
 1 2 3 4 5 6 7 
Csatabárd 1 2 2 2 2 3 3 
Dárda 1 1 2 2 2 2 2 
Buzogány 2 2 2 2 2 2 3 
Vívót r 1 1 2 2 3 3 3 
Csatacsillag 1 2 2 2 3 3 4 
Kétkezes kard* 2 2 2 3 3 3 4 
Kard 2 2 2 2 2 3 3 
Bot 1 2 2 2 2 2 3 
Rúd 1 2 2 2 2 2 3 
Nyíl 1 1 2 2 2 3 3 
Íjpuska lövedék 1 2 2 2 2 3 3 
Gerely 1 2 2 2 2 3 3 
Dobót r 1 2 2 2 2 2 3 
Ütés ember méret  1 1 1 2 2 2 3 
Ütés nagyméret  2 2 2 3 3 3 3 
Harap, karmol kicsi 1 1 2 2 2 2 3 
Harap, karmol 
közepes 

1 2 2 2 2 3 3 

Harap, karmol nagy 1 2 2 2 3 3 4 
Harap, karmol óriás 2 2 3 3 4 5 6 
* a karakternek képz dnie kell a fegyverhasználatra, különben nem tudja 
használni -2 támadást kap rá, ha képzetlen és harcol vele 
† - Ha valamilyen hosszú fegyvert használ (Dárda Lándzsa; Alabárd) és 
nem képz dött rá, akkor csak -1 ÜGYESSÉGGEL tud csak harcolni vele. 
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Nagy Csapás és Balsiker 
Vannak olyan helyzetek, mikor a H s olyan nagy és 
pontosat ütést tud mérni az ellenfelére, hogy az szó 
szerint szörnyethal. Beledöngöli a földbe, 
széttrancsírozza, vagy felnyársalja. Ezt hívjuk mi Nagy 
Csapásnak. 
 
A Nagy Csapás akkor következik be, mikor egy H s a 
TÁMADÁS dobásakor dupla 6-ost dob a 
TÁMADÓÉRTÉKÉRE, és az duplája az ellenfele 
TÁMADÓÉRTÉKÉNEK. (Pl.: A H snek 10-es a 
Kard Képzettsége; az ellenfelének az ÜGYESSÉGE 6-
os. Támadáskor dupla hatost dob 10+12=22. Nagy 
Csapás csak akkor jön létre, ha ellenfele két kockával 
6 vagy az alatti értéket dob.) Mikor ez történik, a 
játékosnak nem kell sebzést megállapítania, mert akit 
eltalált, annak az ÉLETER  pontja azonnal -1-re 
csökken. Tehát azonnal szörnyethal. 

 
Ha mindkét harcoló fél egyidej leg dob a 
TÁMADÁSRA dupla 6-ost, akkor sikeresen kivédik 
egymás ütéseit, és a fegyvereik abban a pillanatban 
tönkremennek. A szörnyetegek ebben a szituációban a 
fogaikat, vagy a karmaikat használják, sérülnek 2 
ÉLETER  pontot, és a karmaikat, vagy a fogaikat 

örökre elvesztik. A H snek, ha eltört a fegyvere, akkor 
keresnie kell egy másikat, amivel majd tovább tud 
harcolni. Ha erre nincs lehet ség, akkor fegyvertelenül 
kell vállalnia a harcot (További elírás: a Fegyvertelen 
harc részben) 
 
Amikor valamelyik harcoló fél a 
TÁMADÓÉRTÉKRE dupla 1-est dob, akkor 
valamiféle kellemetlen balsiker történik, amiben segít 
a következ  táblázat (Dobni kell 2d6-ot). A 
Kalandmester szabadon kitalálhat bármi mást is, ha a 
táblázat nem felel meg neki. 
 
Balsiker táblázat 
 
2d6 Balsiker 
2 A h s egy társát sebesíti meg, ha az elég 

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

3 A H s magát sebesíti meg. Sebzésdobás, 
és Páncél Véd érték dobás szabályok 
szerint. 

4 A h s nem védekezik. Ellenfele duplán 
sebezhet rajta. 

5 A H s pofára esik. Két kör, míg talpra áll, 
addig -4-et kap TÁMADÁSRA. (lásd 8) 

6 A H s eldobja fegyverét. Id be telik, míg 
összeszedi, ez 2 k r. 

7 A h s megcsúszik, és elveszti az 
egyensúlyát. A következ  körben -2 kap 
minden cselekedetére. 

8 A h s elesik. Egy teljes kör kell ahhoz, 
hogy talpra álljon, és e közben mást nem 
tud cselekedni. 

9 A h s eldobja a fegyverét az ellenfelein 
túl. Ebben a csatában már nem is lehet 
használni. 

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

11 A H s magát sebesíti meg (vagy 
valamelyik társát). Sebzésdobás, és 
Páncél Véd érték dobás szabályok 
szerint. 

12 A h s saját magát sebesíti meg. Az így 
okozott sérülés a duplája a szokásosnak. 
Páncél véd értéke számít. 

 
SZERENCSE használata a harcban 
Csatában a H s (ha szeretné) bármikor használhatja a 
SZERENCSÉJÉT, hogy egy jóval komolyabb sérülést 
vigyen be az ellenfelének, vagy csökkentse a másik 
által okozott sérülés mértékét saját magán. Nem lehet 
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használni, ha Nagy Csapás, vagy Balsiker volt a dobás 
eredménye. 
 
Ha a H s eltalálta ellenfelét, azon sebet ejt, és szeretné 
használni a SZERENCSÉJÉT, akkor SZERENCSE 
próbát kell dobnia. Siker esetén a sebzés dobásához 
hozzáadhat 1 pontot, így növelve a sérülés értékét a 
Sebzés táblázatban. Ha nem volt szerencséje, akkor a 
dobott értékb l le kell vonnia 1 pontot.  
 
Ha a H s sérülne az egyik támadáskor, akkor dönthet 
úgy, hogy használja a SZERENCSÉJÉT, a sérülés 
csökkentése érdekében. Ha szerencséje van, akkor az 
ellenfele sebzés dobásából levonhat 1 pontot, de ha 
nem sikerül megdobnia az SZERENCSEPRÓBÁT, 
akkor a sebzés dobáshoz hozzá kell adnia 1 pontot. 
 
Emlékeztet : ahányszor használja valaki a 
SZERENCSÉJÉT, mindig le kell vonnia bel le 1-et, 
bármilyen célból is tette azt! 
 
A Kitérés használata harc közben 
A kitérés szakértelmet harc közben használhatjuk, 
hogy elkerüljük az ellenfél ütéseit. A H snek 
mindenképpen a TÁMADÓÉRTÉKEK dobása el tt 
kell bejelentenie, hogy a kitérés képzettségét szeretné 
használni, hogy elkerülje a támadója ütését. Ebben az 
esetben a TÁMADÁS dobáshoz nem a fegyveres 
képzettség értékét, vagy az ÜGYESSÉGÉT kell 
hozzáadni, hanem a Kitérés képzettség számát. Ezek 
után a szokásos módon kell összehasonlítani az 
értékeket. Ha véletlen 2-est dob, akkor mindenképpen 
sikertelen a Kitérés próba. 
 
Ha a H s értéke a magasabb, akkor sikeresen elkerülte 
az ellenfele ütését, de ez csak egy pillanatnyi el nyt 
jelent számára. Ezt az el nyt a következ képpen 
kamatoztathatja: 
(i) elmenekül a csatából és varázsolhat az ellenfelére 

(ha tud) a következ  körben.  
(ii) Hozzáadhat 1 bónusz pontot a következ  

TÁMADÁSI értékhez, legyen az képzettség, vagy 
alap ÜGYESSÉG. 

Ha az ellenfél értéke a magasabb, akkor nem sikerült a 
Kitérés, eltalálta, és meg fogja sebezni, viszont a 
sebzésdobásból levonhat 1 pontot. 
 
A Kitérés szakértelmet nem csak közelharcban lehet 
használni, hanem ki lehet térni a l , illetve 
dobófegyverek el l is, mint íj, íjpuska, dobót r, vagy 
villámcsapás. A H snek tudatában kell lennie, hogy mi 
vár rá, mert fel kell készülnie. A játékos dob két 
kockával, aztán megnézi, hogy sikerült-e a Kitérés. 
Mivelhogy a nyilak igen gyorsak, ezért rövid távra 10 
pont jár a dobott értékhez. Ez a szám közepes 

távolságon,  és  villámcsapás  esetén  8,  ha  pedig  a  
legnagyobb távolságot vesszük, akkor az már csak 6 
lesz. 
 
Megjegyzés: Amikor a H s Kitérés képzettség próbát 
tesz ezekkel a módosítókkal, és a két kockával dupla 1-
est dob, az ebben a speciális helyzetben nem jelenti 
azt, hogy automatikusan sikerült a próba, csak akkor, 
ha megdobta a képzettséget. Például: Egy H s 
Kitérése 9-es, akkor nem képes kitérni egy rövid, vagy 
közepes távról kil tt nyíl el l. 
 
Ájulás, és Halál 
Az eredeti játékkönyvekben az volt a szabály, hogy ha 
az ÉLETER  pont nullára csökken, akkor meghalt a 
karakter. Ha a H snek vannak társai, akkor 
természetes, hogy segítenek a másikon, így sokkal 
könnyebben képesek életben maradni. 
 

 
 
Ha egy H s ÉLETER  pontjai nullára csökkennek, 
akkor elveszti az eszméletét. Ha az ÉLETER  pontja -
1 re csökken, akkor már haldoklik. Ha az ÉLETER  
pontjai -2-re csökkenek, vagy az alá megy, akkor már 
menthetetlenül halott. 
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Az öntudatlan karakter (az, akinek az ÉLETER  
pontjai elérik 0, vagy -1 értéket, és nincsen vérz  sebe) 
az ájulásból magához fog térni kett , és tizenkét perc 
között (dobj két kockával) Mikor magához tér, az 
ÉLETER  pont értéke 1 lesz. 
 
Egy halálosan sebesült karakternek szüksége van a 
segítségre, különben meghal. A halál beállta egy és hat 
perc között fog bekövetkezni. A Kalandmester dob egy 
kockával és megmutatja az értéket, hogy a társai 
igyekezzenek, különben kés  lesz. Gyógyitallal, vagy 
varázslattal lehet segíteni a szerencsétlen karakteren, 
hogy az ÉLETER  pontjai nulla fölé emelkedjenek. 
Ha nem érnek oda id ben, akkor szegény H s 
menthetetlen lesz, és meghal. 
 
Megjegyzés:  
(i) Ha az egyik H s végzetes sebet kap, amikor 
mindenki elfoglalt a harcban és a csapattársai nem 
képesek segíteni rajta, mert k is harcolnak, szinte 
biztos, hogy mire vége a csatának halott lesz. 
 
(ii) Ha egy karakter egyedül van, akkor biztos, hogy az 
ellenfele ájulás után meg is öli. 
 
(iii) Ezek a szabályok, csak a karakterekre 
vonatkoznak az ellenfelekre nem. 
 
Leütés és Meglepetés 
Alkalomadtán el fordulhat, hogy valaki váratlanul 
kilép az árnyékból, és meglepi a H söket, vagy épp 
ellenkez leg, a karakter lepi meg a szörnyet. Ilyenkor a 
Kalandmester fogja eldönteni, hogy a karaktereket 
meglepte-e egy ellenfél vagy fordított esetben nekik 
sikerült-e meglepni a szörnyet. Ha a H s rendelkezik 
Felismerés képzettséggel, akkor dobhat 
képzettségpróbát. Ha sikerül a próba, akkor az ellenfél 
nem  lepte  meg  a  karaktert,  mert  az  még  id ben  
felfigyelt rá. A csapat tagjait úgy a legegyszer bb 
meglepni, hogy l -, illetve dobófegyverrel támadnak 
rájuk, esetleg mágiával, miel tt kibontakozna a 
szemt l-szembeni harc. Függ en a távolságtól és a 
mozgás sebességét l az els  támadás után lehetséges 
még egy második, vagy harmadik kör, ahol 

fegyvereket, mágiát lehet használni. 
 
Alkalomadtán lehetséges még egy az egy ellen a 
Leütés szabály alkalmazása, de csak akkor, mikor az 
áldozat nem tud támadója jelenlétér l. Ez egy 
ellenállás nélküli TÁMADÁS, mert az ellenfél nem 
képes védekezni. A támadó dobhat TÁMADÁST, 
ekkor a VÉD ÉRTÉK, az alap ÜGYESSÉG. Ha az 
áldozat figyel, vagy érzi a támadója jelenlétét, akkor az 
ellene irányuló TÁMADÁSI dobásához legyen az 
ÜGYESSÉG, vagy Fegyveres Képzettség, akkor 

minden esetben -3 pont járul hozzá a 
VÉD ÉRTÉKKEL  szemben.  Ha  a  dobás  dupla  6-os,  
akkor itt is értelemszer en használni kell a Nagy 
Csapás szabályt, és dupla 1-es esetén a Balsikert. A 
fent említetteken kívül egy ilyen támadáskor a sebzés 
mértéke a 1 ponttal n  a Sebzés Táblázatban. Az 
áldozat ÉLETER  pontjából le kell vonni a 
meghatározott értéket, és ezen felül még 2-12 percig 
eszméletlenül fog feküdni. 
 

 
 
Páncél 
A Sebzés Táblázatra alapuló rendszerben a páncélok 
védelme jobban érvényesül. A játékkönyvekben 
minden H s hordott valamilyen páncélt, többnyire 
valamilyen posztó vagy b r vértet, ami a kisebb 
ütéseket, és sebeket képes csak felfogni, a nagyobb 
támadásokkal viszont már nem birkózik meg. 
Gyakorlatilag az átlagos viselet egy posztóból készült, 
fémlapokkal meger sített páncél, kiegészítve egy 
sisakkal. Esetleg még egy szoknyarésszel, ami b rb l 
készült, és fémlemezekkel van kimerevítve. Kevés 
kalandor használ pajzsot, ez viszont adhat még egy kis 
extra védelmet a csatában.  
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Az ellenfelek legtöbbször általában b rb l készült 
páncélt viselnek vagy a b rük olyan vastag, mint egy 
páncél. Ilyen lehetnek az Óriás Homokféreg, és 
hasonlóan hatalmas szörnyek  
A páncélok sebzésfelfogó értékét ugyanúgy kell 
meghatározni, mint a fegyverek sebzését. Lényegében 
minden páncélzatnak megvan az er s, és a gyenge 
pontja. A következ  táblázat megmutatja, hogy egyes 
páncélok hogyan is védenek. A dobott érték alatt 
található számot ki kell vonni a fegyver által dobott 
sebzési értékb l, az így kapott szám lesz a sebzés. 
 
Példa: Az Orknál egy hosszú kard van, a H s pedig 
láncinget hord. TÁMADÁS dobáskor, az Ork volt a 
sikeres, megsebesítette a karaktert, és a sebzés 
dobáskor 5-öt dob. A H s is dob sebzésfelfogó 
értéket. ez szám 4. Tehát a Láncig 1 pontnyi sebzést 
fogott fel, ezt az értéket ki kell vonni az Ork által 
dobot  sebzésb l  5-1=4.  Az  így  kapott  szám  lesz  a  
fegyver valós sebzése. Kard esetén ez 2 ÉLETER  
Pont, mint oly sokszor a KJK könyvekben. 
 

 Sebzésfelfogó érték Dobás 1d6 
Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7+ 
Páncél nélkül -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 

rpáncél† 0 0 0 0 1 1 2 
Er sített B rpáncél† 0 1 1 1 1 1 2 
Láncing† 0 0 0 1 2 2 3 
Er sített Láncing† 0 1 2 2 2 2 3 
Lemezvért† 0 0 0 1 2 3 4 
Teljes páncél† 1 1 2 2 3 3 4 
Lovagi Páncélzat*† 2 2 3 3 3 4 5 
 
Kis pajzs 0 0 0 0 +1 +1 +2 
Közepes Pajzs 0 0 0 +1 +1 +1 +2 
Egészalakos Pajzs** 0 +1 +1 +1 +2 +2 +3 
 
Szörny könny  páncél 0 0 0 1 1 1 2 
Szörny közepes páncélzat 0 0 1 1 2 2 3 
Szörny Vastag páncél 0 1 2 2 3 3 4 
*csak lovagi tornákon használatos páncélzat, amiben -5 módosítót 
kap mindenki, aki hordja 
**Mozgatásához Er  képzettség szükséges, máskülönben két 
kézzel kel tartani. 
†ha varázshasználó viseli, akkor -3 pontot kap a mágiaismeret 
képzettségre. 
 
Pajzsok 
A pajzsok véd értékét hozzá kell adni a páncél 
véd értékéhez, így megkapjuk a Karakter alap 
védelmét. Ha a H s szeretne pajzsot használni, akkor 
kizárólag egykezes fegyverrel harcolhat. Ha nem tud 
felkészülni a csatára, és gyorsan kell felvennie a 
pajzsát, akkor az egy támadási kört vesz majd igénybe. 
Kivétel az egészalakos pajzs, az két kör. 

Példa: A el bb már említett harcban az Ork 
megsebesítette a H st. Most nézzük meg azt a 
helyzetet, mikor a karakternél van egy közepes 
pajzs is, a dobott értékek maradjanak az eredetiek. 
Az Ork sebzése 5-ös, a H s sebzés felfogó értéke 4-
es, csak most már 2 pontot lehet levonni a sebzés 
értékb l a pajzs miatt, mivelhogy az ad +1 pontot. 
Tehát a sérülés ebben a szituációban 5-2=3. A kard 
sebzése 3-nál szintén 2 ÉLETER  pont. Ebben az 
esetben nem lett kevesebb. 
 

 
 
Kitérés, mint védelem 
Az a karakter, aki rendelkezik kitérés képzettséggel, az 
használhatja harcban sérülések elkerülésére. A védelmi 
érték attól függ, hogy milyen szinten sajátította már el 
a képzettséget. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy 
egyes értékekhez, milyen védekezés járul hozzá, de 
csakis akkor, ha nem visel semmilyen páncélt, pajzsot, 
vagy sisakot, ami akadályozhatja a szabad mozgásba. 
Mihelyst magára ölt valamilyen páncélt elvész a 
kitérésb l származó védelmi érték. Harcban, mikor 
eltalálják a karakter, akkor kitérés képzettség próbát 
kell dobnia. Ha sikeres, csak akkor használható az 
alábbi táblázatot, ellenkez  esetben nem. 
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 Védekezés Dobás 1d6 
Kitérés 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 
7 0 1 2 3 4 5 6 
8 1 2 3 4 5 6 7 

*ráosztott pont, nem az ÜGYESSÉG+képzettségpont. 
 

 
 
Szokatlan Fegyverek 
Alkalomadtán egy-egy karakter azon kaphatja magát, 
hogy olyan helyzetbe kerül, mikor nem a fegyverével, 
hanem valamiféle hétköznapi tárggyal kénytelen 
harcolnia. Ilyen lehet egy bútordarab (szék, asztalláb; 
söröskancsó, egy szikladarab vagy bármi más, ami 
éppen a keze ügyébe akad a H snek) amit fegyverként 
lehet forgatni. Ha ilyen tárggyal harcol a H s, akkor 
csökkenteni kell arra a küzdelemre az ÜGYESSÉG 
pontját 2-vel, de csak akkor, ha egy kézben képes 
forgatni az adott „átmeneti” fegyvert. Ha már kétkezes, 
akkor már nehéz tárgynak min sül, és 3 pont büntetés 
jár érte. 
 

Nagyobb tárgyak esetén dobni kell Er  képzettség 
próbát, hogy képes-e vele harcolni? Ilyen lehet egy 
nagy k , vagy egy farönk. A Kalandmester döntheti el, 
hogy a H s harcolhat-e a tárggyal. 
A következ  listában részletesen leírjuk, hogy a 
hétköznapi tárgyak melyik igazi fegyver sebzéséhéhez 
hasonlítanak a legjobban. A Kalandmesternek kell 
eldönteni, hogy az adott „fegyver” mekkorát sebez, ha 
nincsen a listában: 
 
Kézben tartva 
Pad – Kardként 
Szék – Buzogányként 
Asztal – Kétkezes kardként 
Fa – nagy állat harapásaként 
 
Dobva 
Sörös korsó, tányér – Nyílvessz ként 

, kicsi – Számszeríjvessz ként 
, nagy – Harci fejszeként 

Hatalmas szikla – Kétkezes kardként 
Fa – nagy állat harapásaként 
 
Furcsa helyszínek és Állapotok 
A legtöbb harc tágas térben zajlik, megkönnyítve ezzel 
a  szabad  mozgást,  és  a  szabad  cselekvést.  De  nem  
minden harci helyzet ilyen sima. El fordulhat, hogy az 
ellenfelekkel sz k folyosókon, szurok sötétben, vízben 
állva, vagy egyéb kellemetlen szituációkban kell 
megküzdeni. 
A következ  módosítók mindenkire vonatkoznak,. a 
listában szerepl  értéket le kell vonni mindkét fél 
ÜGYESSÉG értékéb l, vagy a Fegyveres 
képzettségéb l. A módosítók hatása összeadódhat (pl.: 
egy H s térdig ér  vízben, egy keskeny folyosón 
harcol. Ebben a helyzetben ideiglenesen 2+2=4 
ponttal csökken az ÜGYESSÉGE, vagy a Fegyveres 
képzettsége). 
Emlékeztet : valamennyi módosító egyaránt érvényes 
az ellenfelekre, és a H sökre is 
 
Képzetség Módosító 
Teljes sötétben -6* 
Éjszakai sötétben -3** 
Holdfényben -1 
Füst / köd -2 
Szakadó es  -1 
Térdig a vízben -2 
Derékig a vízben -4 
Nyakig elmerülve -6 
Úszva -8 
A fentiek vonatkoznak hóra, sárra egyaránt, kivétel az 
úszás 
Keskeny folyosó -2 
Nagyon keskeny folyosó -4 
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A karakter feljebb áll +1 
A karakter lejjebb áll -1 
Csigalépcs n lefele -1 
Csigalépcs n felfele -3 
Lovagolva -2† 
Leveg ben lovagolva -5‡ 
Ittasan -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Kicsi támad a nagyra +2 
Nagy támad kicsire -1 
* az érték csak -4-es ha van Sötétben Látás szakértelme, vagy föld alatti 
él lényr l van szó (pl.: Ork vagy ilyenek) 
** az érték csak -1-es ha van Sötétben Látás szakértelme, vagy föld alatti 
él lényr l van szó (pl.: Ork, vagy ilyenek) 
† csak gyalogos ellenféllel szemben 
‡ alkalmazni kell mind földön álló ellenféllel szemben, mind repül  
ellenféllel szemben. Minden Harci kör el tt dobni kell Lovaglás 
képzettséget, különben nem képes megkapaszkodni a harc el tt, és leesik a 
lovas. 
 
Fegyvertelen Harc 
A fegyver nélküli harc egy képzettség, amit el lehet 
sajátítani. El fordulhat viszont, hogy egy szerepl  
sajnos elveszti, eltöri a fegyverét. Sok ellenfél (szörny) 
harcol foggal, és körömmel. A csata ugyanúgy zajlik, 
mintha a karakter valamilyen fegyvert forgatna. A 
TÁMADÓÉRTÉK megállapításához az 
ÜGYESSÉGET kell figyelembe venni, ha nincsen 
fegyvertelen harc képzettsége a H snek. A karakter, 
aki nincs hozzászokva a fegyvertelen harchoz, annak 
átmenetileg a harc erejéig csökkenteni kell az 
ÜGYESSÉG pontjait 4-gyel, de csak akkor, ha nem 
rendelkezik Er  képzettséggel, vagy nem mondtak rá 
Er  varázst. Ebben a helyzetben 2 ponttal kell csak 
csökkentenie az ÜGYESSÉG pontjait. 
 
Ha valamelyik fél ÉLETER  pontja 0-ra vagy 1-re 
csökken, és pusztakezes harcot folytattak egymással, 
akkor az a személy elájul és öntudatlan lesz 2-12 
percig. Ha bármelyik fél ÉLETER  pontjai -1-re 
csökkennek, akkor az azonnali halált jelent, H snél 
viszont még csak a halálos sebet. (lásd Ájulás és Halál 
szabály) Ez a harcmodor nem hasonlítható össze a 
szörnyek karmaival, és fogaival. k mindig ezekkel 
harcolnak. Ezzel élnek túl, és használják ket, amikor 
kell. 
 
Harc több ellenféllel 
El fordulhat, hogy egyszerre több karakter támad meg 
egy ellenfelet, vagy fordítva. A szörnyeknél a 
leírásában szerepel a harci körönként megtámadható 
ellenfelek száma. Ez azt jelenti hogy, annyi ellenfélre 
támadhatnak körönként. Ha nincs megjelölve, akkor 
csak egyre. 
 

Szembeszállva egynél több ellenféllel, ugyanolyan 
harci sorrend fog kibontakozni majd, mint az egy az 
egy elleni küzdelemben. De van egy pár 
figyelemreméltó különbség ebben a szituációban. 
 

 
 
Ha két karakter támad egy ellenfélre, (legyen két H s 
egy Ork ellen, vagy fordítva két Ork támad egy H sre) 
akkor a szokásos módon állapítják meg a 
TÁMADÓEREJÜKET, mintha egy az egy elleni 
küzdelem lenne. Miel tt azonban dobnának, annak, aki 
egyedül van, el kell döntenie, hogy melyik szerepl re, 
szeretne támadni. Ezután ezzal az egy ellenféllel 
levezeti a rendes harci kört, ekkor ejthet sebet a másik 
szerepl n. A következ  ellenféllel pedig már csak 
védekezés szempontjából dobhat TÁMADÁST, úgy, 
hogy az ÜGYESSÉG értékét csökkenti minden egyes 
plusz támadó után 1 ponttal. Tehát ha a H s négy 
Orkkal hadakozik egyszerre, akkor az utolsó 
összecsapáskor már 3 pont lesz a büntetése. 
Mindegyik extra ellenféllel elvégzi a harci dobásokat, 
csökkentve a TÁMADÓ értékét a megadott számmal. 
De ha megnyer egy ilyen fordulót, akkor nem ejthet 
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sebet, csak kivédheti a rá irányuló támadást. Mikor a 
s a harcot választja, tisztában kell lennie azzal, hogy 

mindig csak az els  ellenfelét sebesítheti meg, a 
többieknek csak hárítani tudja az ütését, fordított 
esetben viszont a rendes sebzési szabályok szerint 
történik az ÉLETER  pont veszteség meghatározása. 
A harcnak ebben a szakaszában a több ellenféllel való 
küzdelemben ne használd a Nagy Csapás, és a Balsiker 
szabályt. 
 
Ha egy lény egy támadási körön belül képes több 
ellenféllel is szembeszállni, rendelkezik egynél több 
számú támadással, akkor a harci fordulók a szokásos 
módon zajlanak le. Addig okozhat sérülést, amennyi a 
támadások száma. De ha nem rendelkezik a megfelel  
támadási számmal, akkor viszont az el bb említett 
szabály lép érvénybe, hogy a támadóit távol tartsa 
magától. Egy lény egy körben csak egyszer támad egy 
ellenfelére. Tehát ha a szörny 3-szor támadhat, akkor a 
rá támadó ellenfelek közül hármat képes 
megsebesíteni, a többiek ütéseit csak védheti. Nem 
támadhat háromszor egyvalakire, csak egyszer. 
 

 
 
Ha egy lény több ellenfélre is képes támadni egy 
körben, és többen is támadják, akkor nem jár a 

TÁMADÓÉRTÉK dobására az extra módosító, míg túl 
nem lépi azt a számot. (a Kalandmester viszont dönthet 
úgy, hogy figyelmen kívül hagyja, és csökkenti plusz 
ellenfelenként a TÁMADÓÉRTÉKET 1 ponttal). A 
harc szabályai ekkor is változatlanok, mint az egy az 
egy elleni küzdelemben. 
 

fegyverek 
A távolsági fegyverek közé tartoznak, az íjak, dárdák 
és a kis dobó fegyverek, mint a dobót r. 
Dobófegyverek lehetnek esetleg hétköznapi tárgyak is, 
mint a barlang talaján talált kövek. A l  és 
dobófegyvereket általánosan az áldozat közelében 
érdemes használni, mert akkor a legvalószín bb, hogy 
pontosan sikerül eltalálni azt. Valójában elég nehéz 
bárminem  lövedéket pontosan célba juttatni. A 
löv nek el tte fel kell készülnie, és koncentrálnia kell 
a célra, ha pontos akar lenni. Ekkor az elvonhatja 
minden figyelmét, és könnyedén prédájává válhat egy 
másik támadónak. Ekkor fegyvertelen lesz, és a 
helyzetéb l adódóan még több büntetésre számíthat. 
 
Az hogy a célpont milyen messze helyezkedik, el 
nagyban befolyásolja a találat sikerét. Mellesleg itt kell 
még megemlíteni, hogy a célpont nem azt várja, hogy 
valaki rál jön. Az alábbi táblázatban összegy jtöttük a 

, illetve dobófegyverek távolságát szituációk szerint. 
 
Távolság táblázat 
 Táv (méterben) 
Fegyver Közel Távol Messze 
Íj 0-50 51-90 91-250 
Íjpuska 0-18 19-50 51-180 
 
Dárda 0-10 11-20 21-40 
Dobót r 0-8 9-18 19-24 
 
Kis tárgy 0-10 11-20 21-30 
Közepes tárgy 0-7 8-14 15-22 
Nagy tárgy 0-4 5-8 9-12 
 
Lövés 
Ha valamilyen l fegyvert használunk, akkor, hogy 
meg tudjuk sikeres volt-e a cselekedet dobni kell két 
kockával. Az ÜGYESSÉG pontokat, vagy az éppen 
aktuális Fegyveres képzettséget használva. 
Természetesen itt is vannak módosító értékek, amit az 
adott helyzet határoz meg, (például látszik-e az asztal 
alatt az ellenfél) ezek a módosítók halmozódnak. A 
„nagyon kicsi célponton” a 30 centiméter, és az annál 
kisebb dolgokat értjük. A „kicsi célpontnak” a 30-90 
centiméter közé es  tárgyakat, lényeket értjük. 
(összehasonlítás képen egy Törpe testmagassága 110 
centiméter átlagosan) A harc szabályai szerint a l , és 
dobófegyvereknél is van Nagy Csapás dupla 6-os 
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esetén , és Balsiker dupla 1-es dobásakor, amik 
színesítve a játékot vezethetnek egy-egy nagy 
elpuskázáshoz, vagy egy gyönyör  szép lövéshez.  
Nem minden helyzetben képesek a karakterek a 
távolsági fegyvereket használni, ezt a 
Kalandmesternek kell eldönteni, hogy az adott 
szituációban tud-e dobni, vagy l ni a H s. Például 
rál ni az ellenségre, aki már elég közel ért hozzánk, és 
a következ  körben már közelharc fog kibontakozni. 
Az alábbi táblázatban felsorolunk pár lehetséges 
helyzetet, és méretet. 
 
 Módosítók 
Távol a célpont -3 
Messze a célpont -6 
Nagyon kicsi a célpont -4* 
Kicsi a célpont -2* 
Mozog a célpont -1 
Mozgásban léve -1 
Homályos a cél -1** 
Egyenesen felfele -1 

ni Harc közben -5† 
Dobni harc közben -3† 
*az érték egy emberhez mérten, annak az egy negyedére érvényes. Ebben a 
helyzetben kell használni azt, mikor valaki takarásban van, és csak egy 
bizonyos része lóg ki a takarásból. Egy emberi méret felére, azt lehet 
mondani, hogy kicsi ekkor (-2) a módosító, de már a háromnegyedére (-3) 
**az alap távolság negyedénél tovább már (-3). 
†ez csak akkor lehetséges, ha az ellenfél, aki rá támad, nem találja el. Ez 
után dobhat támadást. Ellenben ha nem találja el a célpontot, vagy 
megzavarják, könnyen lehet, hogy a harc közben a saját társait sebzi meg. 

 
Dobás 
A dobófegyverek használata teljesen megegyezik a 

fegyverek használatával, kivéve, hogy a 
dobófegyvereknél lehet használni az Er  képzettséget a 
nagyobb sérülés okozására. 
Csakis a l fegyverekkel lehet függ legesen felfele l ni 
dobófegyverrel ez lehetetlen. 
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JÁTSZHATÓ FAJOK 
 
Tulajdonságtáblázat (Kezdeti) 
 
 Ügyesség Életer  Szerencse 
Ember d6+6 2d6+12 d6+6 
Törpe  d6+6 2d6+13 d6+5 
Elf  d6+6 2d6+11 d6+7 
Kentaur* d6+5 2d6+14 d6+5 
Goblin* d6+4 2d6+6 d6+8 
Ork* d6+4 2d6+9 d6+6 
Troll* d6+4 2d6+15 d6+4 
*a káosz követ i; nem játszható fajok, csak ha a Kalandmester engedi. 
 
Életkor táblázat 

Kor 

K
en

ta
ur

 

Tö
rp

e 

El
f 

G
ob

lin
 

Em
be

r 

O
rk

 

Tr
ol

l 

Gyerek 25 10 50 10 10 10 200 

Fiatal 50 30 100 15 20 20 400 

Érett 100 100 200 20 30 30 600 

Középkorú 200 150 400 30 40 40 800 

Öreg 300 220 800 50 80 100 1000 

Nagy Öreg 300+ 220+ 800+ 50+ 80+ 100+ 1000
+ 

 
Méret táblázat 1d6 
Hogy eldöntsd, hogy mekkora is a karaktered dobj egy 
kockával, és nézd meg a fajhoz tartozó méretet.  
 

Meghatározás 

M
ér

et
 (m

) 

K
en

ta
ur

 

Tö
rp

e 

El
f 

G
ob

lin
 

Em
be

r 

O
rk

 

Tr
ol

l 

Pindur 0,3    1    

Apró 0,5    2,3    

Nagyon kicsi 1  1,2  4,5  1,2  

Kicsi 1,25  3,4  6 1,2 3,4  

Közepes 1,5  5,6 1  3,4 5,6  

Nagy 2 1,2  2,3
,4  5,6   

Nagyon nagy 2,5 3,4  5,6    1,2
,3 

Extra Nagy 3 5,6      4,5
,6 

Óriás 4        

Gigantikus 5        

 

 
 

EMBER 
Nagy többségben a 

sök emberek volta, 
végtére is a világ 
lakosságának nagy 
részét Allansiában (és 
természetesen a 
Titánon) az emberek 
teszik ki. Legtöbbjük 
leszármazottai között 
biztos akad egy hódító, 
keresked , utazó, 
vándor, kalandor A fajt 
a sokszín ség jellemzi, 
mind megjelenésben, 
mind kultúrában. 

rszínük a világostól a 
sötétig terjed. Lehetnek 

primitívek, vagy igen m veltek, istenfél k, vagy 
tagadók. Az emberek általában magukon viselik saját 
személyiségük jegyeit, ami öltözékben, frizurában, 
esetleg tetoválásban és testékszerben mutatkozik meg. 
Statisztika: 
Az ember karakter a szokásos módon dobja a kezdeti 
tulajdonságait. 

ÜGYESSÉG: 1d6+6 
ÉLETER : 2d6+12 
SZERENCSE: 1d6+6 

Képzettségek: 
Az emberek nagyon sokszín ek, ezért nincsen 
semmiféle megkötésük a képzettségek választásakor, 
nincs számukra kötelez , és tiltott képzettség. 
Varázslatok: 
A varázslatok között sincsen semmiféle megkötésük, 
legyen varázsló, vagy pap a karakter, viszont a kezdeti 
szabályok rájuk is vonatkoznak, miszerint csak 4 
ÉLETER  pontig lehet választani varázslatokat, egy 
induló karakternek. 
Elérhet  kasztok: 
Mivel az emberek sokfélék, ezért nincs semmiféle 
megkötés. 
Háttér: 
A világot többségében emberek lakják, állandó 
változás kíséri életüket, uralkodók, államok, 
társadalmak jönnek-mennek. Mivel életük igen 
rövidnek mondható a többi fajéhoz képest, ezért ezt az 
id t próbálják maximálisan kihasználni, folyamatosan 
újítanak, és fejlesztenek. 
Szerepjáték: 
Az emberek a leginkább alkalmazkodóak, tele vannak 
ambícióval és mindig képesek megváltozni. A 
vérükben van a versenyszellem. Rengeteg féle ízlés, 
szokás, erkölcs tanúsítja sokrét ségüket. Más fajok 
azzal vádolják ket, hogy nem igazán tör dnek a 
történelmük tiszteletével. Rövid életük, és állandóan 
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változó kultúrájuk nem segíti el  az si történelmük 
fennmaradását, nem úgy, mint a Törpéknél, vagy az 
Elfeknél, akik erre nagy hangsúlyt fektetnek. Az 
emberek teljesen nyitottak a szerepjátékban, a karakter 
szinte bármivé fejl dhet a játék közben. 
 
TÖRPE 

A törpék, mint méretük 
és nevük is mutatja, 
kicsik tömörek, és 
kifejez ek. Illik a törpe 
személyiségéhez és 

foglalkozásához. 
Kiemelked  képességeik, 
közé tartozik a bányászat, 
fémekkel és 
drágakövekkel való 
finom munka. Szeretnek 
jókat enni, inni. Imádnak 
jó történeteket hallgatni 
egy korsó sör és pipaf  
mellett. Meséik más 
fajok számára hosszúak 
és unalmasak, de k 
szeretik órákon át 
hallgatni, hogy a H s 
törpe hogyan is végzett 

gonosz ellenfeleivel. Öltözékeikben követik a föld 
színeit, beszédükben pedig szintén ragaszkodnak az 
egyszer séghez. A törpék szívb l gy lölik a gonosz 
követ it (Orkok; Goblinok; Trollok stb) és ha eggyel is 
találkoznak, azonnal éget  vágyat éreznek, hogy a 
másvilágra küldjék. Más értelmes fajokkal ritkán 
érintkeznek, nem bíznak bennük. Rettegnek a 
repülést l, sokkal jobban szeretnek két lábbal a földön 
állni vagy vízre szállni. Nem értik mások mért 
vágynak az égbe. A kedvenc fegyverük a csatabárd, 
ezzel szinte minden törpe rendelkezik. A 
mágiahasználókkal szemben viszont gyanakvóak, 
fenntartásaik vannak. A törpék régi kapcsolatot 
ápolnak az elfekkel bár nem nagyon szeretik ket, mert 
szerintük kicsit fent hordják az orrukat, de köt dtek 
már örök barátságok a törpék és az elfek között. 
Többek közt, hogy már sokszor voltak szövetségesek, 
és vállvetve harcoltak nagyobb háborúkban. 
Statisztika: 
A Törpe karakter a szokásos módon dobja a 
tulajdonságait, de szikár alkatuk, és szívósságuk miatt 
+1 pontot adhat a kezdeti ÉLETER  pontjaihoz. 
Viszont a kezdeti SZERENCSE pontjából le kell vonni 
1-et. 

ÜGYESSÉG: 1d6+6 
ÉLETER : 2d6+13 
SZERENCSE: 1d6+5 

Képzettségek: 

Minden törpe karakternek kötelez  1 képzettség pontot 
osztani a Fejsze, vagy a Sötétben Látás képzettségre. 
Kivétel csak akkor lehetséges, ha a H s háttértörténete 
megmagyarázza miért is nem ismeri egyik képzettséget 
sem. Minden más képzettség közül szabadon 
választhat, bár nagyon-nagyon ritka, mikor egy törpe 
mágiát, vagy valamiféle tudományos képzettséget 
tanul, ez számukra értelmetlen, és unalmas. Inkább a 
harc és a kézm vesség (bányászat, kovácsolás, 
ékszerészet) terén jeleskednek. 
A törpék nagyon nehezen tudnak meg tanulni 
lovagolni, ez f képpen azért van, mert a törpe 
kultúrában nincsenek lovasok. Csak akkor sajátíthatja 
el a lovaglás képzettséget, ha más közegben n tt fel a 

s.(A háttértörténetnek pontosan ki kell térnie arra, 
miért is lovagol a törpe.) Akkor is csak sok gyakorlás 
árán. 
Varázslatok: 
A Törpe varázslók, mint már az el bb említettük, igen 
ritkák. Csakis kivételes körülmények között sajátítják 
el a varázslás tudományát. A papjaik már inkább 
gyakoribbak, de eddig még senki sem találkozott velük 
a földfelszín felett. F képpen elementális varázslatokat 
tanulnak meg, amikkel a földet, és a köveket lehet 
megváltoztatni.  
Elérhet  kasztok: 
A törpék mind kiváló harcosok. Nehezen képesek 
koncentrálni, de különleges körülmények között 
lehetnek varázslók, vagy papok. Néhányan közülük a 
túlélés érdekében elsajátították a tolvajlás 
szakértelmét. 
Háttér 
Allansián a Törpék valószín leg az egyik Klánból 
származnak, mint Gillibran király által irányított 

hídfalva. Esetleg Sárkánysisakból, vagy 
Iszapkövesdb l. Az si otthonuk viszont Fangthane. 
Messzire képesek elkalandozni szül helyükt l, hogy 
öregbítsék királyuk hírnevét, és minél több értékes 
ékszert gy jtsenek maguknak. 
Szerepjáték: 
A törpe nép nyers, és csiszolatlan, a föld szülöttei. 
Szikárak, mint a k . Nagyon bizalmatlanok az 
idegenekkel, és f képpen azokkal szemben, akik 
valamilyen mágiát használnak. Néha morcosak és 
mogorvák, nem szólnak kett t sem, de ha egy kis 
jófajta italhoz jutnak, egyb l jó kedvük támad. 
Ilyenkor kedvesek beszédesek, és humorosak. Minden 
törpe kivétel nélkül szereti az aranyat, és ezért képes 
akár az életét is kockáztatni. Ezt sokan ki is használják, 
ha törpét akarnak t rbe csalni. 
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ELF 
Az Elfek egy si faj, hosszú élettel, 
és mérhetetlen bölcsességgel 
megáldva. Számukra az emberek és a 
hasonlóan rövid élet  teremtmények 
problémái nem fontosak. Ennek 
eredményeképpen az Elf kalandozók 
igen ritkák, f képpen lázadó fiatalok 
kik átmenetileg otthagyják az erd  
védelmét a tapasztalatszerzés miatt. 
Az Elfek nagyon tanultak, és 
hatalmas tudásanyagot halmoztak fel 
a mágia terén. Mondhatni k rzik 
TITÁN leghatalmasabb mágikus 
er it. Rendkívül bátrak a harcban. 
Mély gy löletet éreznek a gonosz 
követ ivel szemben, f képpen a 
Sötét Elfekkel. Ha egy Elf meglát 
egy Sötét Elfet, akkor azonnal meg is 
támadja, és ez fordítva is igaz. Az 
Elfek és a Törpék közötti kapcsolat 

képpen a bizalmatlanságon alapul. 
Irigykedve és tisztelettel figyelik 

ket, a föld szeretete miatt. Tudják, 
hogy k soha sem lesznek, képesek 
annyira egybeolvadni a földdel az 
ásványokkal, és az ércekkel, mint a 
Törpék. 
Statisztika 
Az Elf kalandozók a szokásos módon 
dobják a kezdeti ÜGYESSÉG 
pontjaikat, de az ÉLETER  értékb l le kell vonniuk 1-
et a gyenge fizikumuk miatt, viszont 1 pontot 
hozzáadhatnak a kezdeti SZERENCSE pontszámhoz. 

ÜGYESSÉG: 1d6+6 
ÉLETER : 2d6+11 
SZERENCSE: 1d6+7 

Képzettségek 
Az elf kalandor nagyon ritka, és hatalmas felt nést tud 
kelteni más fajok által lakott területeken. Egy pontot 
kötelez en el kell osztania a következ  képzettségek 
között: Íj használat, Erd  ismeret, vagy a Kit  látás. 
Az Elfek el nyben részesítik a természetes, egyszer , 
nem mechanikus (pl számszeríj) fegyvereket. 
El szeretettel használnak íjat, t rt vagy kardot. 
Varázslatok 
Az elfek szabadon válogathatnak a varázslatok között. 

képpen a fény, és az illúzió alapú mágiákat szeretik. 
Sok hatalmas Elf illúzionistáról, és elementalistáról 
tudunk, bár k inkább az erd  védelmében maradtak, 
ahol a legnagyobb a hatalmuk. Az elf varázslók igen 
er sek. Nem azok, kik a világban kalandoznak, hanem 
azok, akik az erd ben meditálnak, és képesek békében 
hosszú rituálékat végrehajtani. Az elf papok 
varázslatainak középpontjában a gyógyítás, és a 

természet védelme áll. k is a fény 
és az elemek mágiáit részesítik 
el nyben. Az elf papok f képpen 
Erilla-nak szentelik az életüket. t 
az emberek úgy ismerik, mint 
Galana, az Elfek anyja. A papok a 
következ  varázslatokat nem 
sajátíthatják el, ha Erilla követ i: 
Átok, Csótány, Nyelvek, Méreg, 
Él holt teremtés, Beszéd a 
holtakkal, Átkozott t r, 
Démonidézés. 
Elérhet  Osztályok 
Az elfek kivételesen er s 
varázslók, és papok olthatatlan 
tudásszomjjal. Állandóan csak 
tanulnának, vágynak az újra, az 
ismeretlenre. De rejlik bennük 
mélyen ravaszság, és álnokság is, 
ez segíti ket abban, ha kiváló 
tolvajok, vagy orvgyilkosok 
akarnak lenni. Harcban inkább a 
kecsességet, könnyedséget 
részesítik el nyben. 
Háttér 
Az allansiai  Elfek általában 
elvándorolt renegátok, akik 
otthagyták családjukat valamelyik 
nagy erd ben. Ez lehet a Yore-i 
Erd ,  a  Fekete  Erd ,  vagy  az  
Éjszaka Erdeje. Ha délr l érkezik, 

akkor valamelyik ritka erd ség, esetleg a sivatag a 
törzsének az otthona. El fordulhat még Tengeri Elf is, 
de k igazán ritka jelenségek. (a Kalandmesternek kell 
döntenie, hogy egyáltalán engedélyezi-e, hogy ilyen faj 
játsszon a csapatban.)  
Szerepjáték 
Az elf kalandozó valószín leg szellemileg, és lelkileg 
is kiegyensúlyozott karakter. El szeretettel ismer meg 
minden számára ismeretlen, érdekes dolgot, nagy 
hangsúlyt fektet a tanulásra. Soha nem fog kibújni a 
harcból, mindig megállja a helyét. Ahol a gonosz felüti 
a fejét, akkor  keményen fog dolgozni azon, hogy a 
béke helyreálljon. Bár az elfek és a törpék ki nem 
állhatják egymást,  ha a szükség úgy kívánja vállvetve 
harcolnak egymás mellett, félretéve nézeteltéréseiket. 
Az elfek magasak, vékonyak. Egy elf mindig ad a 
megjelenésre, ruházata makulátlan, és elegáns a 
természet színeit küvetve. 
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KENTAUR 
A kentaurok félig, ember, félig ló test  lények. F leg 
Allansia északi füves pusztáiban élnek, törzsekbe 
csoportosulva, de az egész kontinensen megtalálhatóak 
kisebb-nagyobb létszámban. „Büszkék származásukra, 
régóta jó kapcsolatot ápolnak az emberekkel és az 
elfekkel, habár nehéz elnyerni a bizalmukat, roppant 
gyanakvóak minden ismeretlennel szemben. 
Legf képpen harcosok találhatóak köztük, és ennek 
megfelel  életmódot követnek. Tisztelik a természet és 
annak hatalmas erejét. 
A kentaur testfelépítéséb l adódóan alkalmatlan 
útveszt ket, barlangokat járó kalandozónak, inkább a 
szabad, nyílt terepet kedvelik. Sokkal gyorsabbak az 
embereknél, és hosszútávon is jobban bírják, mind a 
futás, és a gyaloglást. 
Statisztika 
A Kentaur karakterek a szokásos módon dobják az 
ÉLETER  pontjaikat, de 
hozzáadhatnak +2 pontot nagy 
termetük, és er s testfelépítésük 
miatt. Ezzel szemben egy pontot 
le kell vonniuk a kezdeti 
ÜGYESSÉG (nehezen tanulnak), 
és a SZERENCSE pontjaikból. 

ÜGYESSÉG: 1d6+5 
ÉLETER : 2d6+14 
SZERENCSE: 1d6+5 

Képzettségek 
A kentaurok már ifjú korukban 
megtanulnak az alábbi speciális 
képzettségek közül egyet: 
Vágtázás (a leírásban mint futás 
szerepel), Kocsi húzás (nincs a 
leírásban, a Kalandmester 
dolgozza ki) Lovas harc. 
Természetes él helyükön nem 
kapnak rá módosítót, ha 
használják a képzettségeiket, 
viszont, ha sz k folyosókon, vagy 
keskeny járatokban alkalmazzák, 
akkor természetesen kapnak büntetéseket. A kentaurok 
az alábbi fegyvereket nem szeretik használni: kard, 
kés, buzogány. Nem szeretik a közelharcot, sem az 
ökölharcot. Inkább a hosszabb szálfegyvereket, vagy 
távolsági fegyverekben bíznak, mint íj, dárda vagy 
lándzsa. Fels  testükön olyan páncélt viselnek, ami 
emberhez ill , alsó testükön, pedig lovas vértezetet. 
A kentaur h s ugyanúgy használja a képzettségeit, 
mint egy átlagos h s. Mozogni kétszer gyorsabban tud 
mint egy ember, ugrani kétszer olyan messzire és 
magasra tud, kivétel ha valami nehezet cipel, vagy 
lovagolnak a hátán. Ekkor az Ugrás szakértelemre -2 
módosítót kap. Méretéb l kifolyólag a lopakodásra 
szintén -2 módosító jár, ezen kívül a rejt zködés is 

nehezebben megy neki. Ha el kell rejt znie, akkor a 
nagy kategóriába kell sorolni. Mivel nagyobb, ezért 
több felszerelést képes magánál hordani. Maximális 
leterhelése egyenl  az ÉLETER  pontjaival. 
Mindenféle mászáskor -3 módosítót kap a próbára, 
kivéve, ha az út olyan, ahol a patája biztosan képes 
megkapaszkodni.  
A kentaurok nyelve nem írott nyelv, csak hallás 
alapján lehet megtanulni. Aki ismeri, az nem csak a 
kentaurokkal ért szót, hanem az összes lófajtával is. 
Varázslatok 
A kentaurok használhatnak mágiát, nincs rá semmilyen 
megkötésük. A támadó harci mágiát részesítik 
el nyben, amivel erejüket, és bátorságukat növelhetik, 
ez vonatkozik a Kisebb varázslatokra is. A kentaur 
papok: Fourga és Telak istenekhez fohászkodnak, 
valamint a f istenükhöz Hunnynhaa-hoz, a Lovak 
Urához  

Elérhet  Osztályok 
A kentaúrok kiváló harcosok, 

képpen a harchoz értenek, de jó 
képesség  varázsló, vagy pap is 
válhat bel lük. A becsületük 
mindennél el rébb való, ezért 
nem lehetnek tolvajok. Meg 
persze a testfelépítésük miatt sem. 
Háttér 
A kentaur kalandozó valószín leg 
egy fiatal harcos, valamelyik 
törzsb l. Pl Észak Allansiából, a 
Szélpusztából. Egy ilyen 
kalandozó nem renegát (tartozik 
valahova), a többi törzs tagjai, ha 
találkozik velük, megvetéssel 
fogadják. A Kentaur törzsek 
egymás közt sokat kereskednek. 
Szigorú rítusokat, és komoly 
etikett szabályokat kell betartani 
egy-egy ilyen találkozáskor. Ezt 
természetesen a kalandozó 
Kentaurtól is elvárják. 

Szerepjáték 
A Kentaurok nagyon büszkék származásukra, már-már 

gösnek mondhatóak, de csak a szó jó értelmében. 
Mindig úgy beszélnek magukról, mint X fia, aki Y fia, 
és így tovább. Ezt addig folytatják, míg szünetet nem 
tartanak és félbe nem szakítják ket, vagy ha 
elfogynak az ismert sök nevei. Sem az emberek, sem 
a többi faj nem igazán szereti a kentaur kalandozókat, 
pedig k sokkal barátságosabbak, mint a pusztákban 
él  társai. Nagyon bátor, és vitéz harcosok. Nem 
ismerik a félelmet, ha harcról van szó.  
Nehezen tanulnak meg új dolgokat. Többek közt, azért 
mert nem nagyon érdekli ket. Rengeteg mesét, és 
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mondát tudnak, amik f képpen a földel, való mély 
spirituális kapcsolatukat mondja el. 
 
GOBLIN 
 
A goblin karaktert csak nagyon speciális esetben lehet 
játszani,  csak  ha  a  Kalandmester  engedi,  és  a  történet  
is elbírja a goblint. Nem éppen szeretetre méltó lények, 
egy jó csapatba soha nem tud beilleszkedni rendesen, 

t akkor meg f leg nem, ha törpe is van a 
társaságban. A goblinok mindig a legnagyobb részt 
akarják  a  kincsekb l,  ha  nem  is  az  összest.  Mindig  
megvetés tárgyai, és folyamatos gúnyolás célpontjai. A 
goblin karakter csakis egy hasonló jellem  csapatban 
tud érvényesülni igazán. Olyanok között, akik 
ugyanolyan gonoszak, mint . 
A goblinok gonosz kis lények, 
a titáni vérvonal harmadik 
legalacsonyabb gonosz vonala. 
Kistermet ek, véznák gizdák, a 

rük színe zöld, nagy fülük, 
és nagy orruk van. A 
viselkedésük mindig gyanakvó, 
néha állatias. Ravasz kis 
teremtmények, de az égiek nem 
áldották meg ket fizikai 
er vel. Ezt ellensúlyozva 
eléggé fondorlatosak. Jó 
tolvajok, és orvgyilkosok. 
A goblinok az orkokkal 
mondhatni jól kijönnek 
bizonyos helyzetekben. A 
törpéket viszont k is gy lölik. 
Hülyének, és elsatnyultnak 
tartják ket, mert a föld alatt 
élnek. Az elfekt l viszont 
kifejezetten tartanak, nem csak 
nagyon intelligens mivoltjuk 
miatt, hanem félelmetes 
mágiaismeretük miatt is. Az 
emberekkel viszont változatos 
a magatartásuk, aki hasonlít 
hozzájuk azt képesek 
elfogadni, aki ugyanolyan alattomos és sunyi lélek, 
mint k. De hát ki akar goblinok közé tartozni, vagy 
velük üzletelni. Nagy többségben az embereket is 
gy löl ik, de t lük nem tartanak olyan szinten, mint az 
elfekt l. 
A goblinoknál nagyon ritka, ha kalandozásra adják a 
fejüket. Az emberek nagyon bizalmatlanok velük 
szemben, és ezért soha nem tudnak beilleszkedni 
sehova, csak a saját fajtájuk közé. 

képpen törzsekben élnek, a törzsi vezet  a 
mindenkori el járó, és mindenki más alatta 
helyezkedik el. 

A  goblinok  jól  ismerik  az  emberek  által  került,  vagy  
ismeretlen helyeket, sokszor használják ket ilyen 
területen vezet knek. Természetesen megfelel  
fizetség fejében.  
Statisztika 
A goblinok sokkal kisebbek, és gyengébbek, mint az 
emberek. Két ponttal kevesebbet kapnak az 
ÜGYESSÉGRE, és 6 ponttal kevesebb a kezdeti 
ÉLETER  pontra. A kis túlél  hogy fizikai hátrányát 
ellensúlyozza, hogy igen mozgékony, és gyors. 

ÜGYESSÉG: 1d6+4 
ÉLETER : 2d6+6 
SZERENCSE: 1d6+8 

Képzettségek 
A goblinok ritkán tanulnak meg bármit is, de az 
értelmesebbje elleshet másoktól néhány fogást. Amiket 

általában hasznosnak vélnek az a 
Helyismeret; Kitérés; Rejt zés; 
Trükközés; Lopás; 
Csapdakészítés. Minden Goblin 
köteles 1 pontot elosztani a 
Sötétben Látás, vagy a Lopás 
képzettség között. 
Amire nem oszthatnak pontot, 
(leggyakrabban azért, mert túl 
kicsik, vagy buták hogy 
megtanulja) azok a következ ek: 
Nehéz páncél viselet; Er ; 
Kétkezesség. Ezeket a 
képzettségeket csak speciális 
esetekben veheti fel, ha a 
Kalandmester megengedi. 
Ha a goblin karakter a Tolvaj 
képzettségek közül választ 
magának, akkor azokra kap még 
3-3 ÜGYESSÉG pontot. 
Példa: A goblin karakter a 
Lopás képzettséget szeretné 
megtanulni. Az ÜGYESSÉGE 
7-es. Rátesz 3 pontot. De mivel 
ez egy Tolvaj képzettség, ezért 
kap még 3 extra pontot. Így a 
képzettség értéke 7+3+3=13 

lesz. 
Fegyvereik, csak közepes, és kisméret ek lehetnek. 
Rövid kard, t r, bot, buzogány. A hátasaik a farkasok, 
erre külön specializálódhatnak is. Farkason lovaglás 
(sima lovaglás lásd a leírásban). 
 
Varázslatok 
A goblinok meglehet sen bizalmatlanok a mágiával 
szemben. F képpen Hashakot imádják, az alkotójukat, 
templomaikban neki szentelik az oltárt, de sok helyütt 
a legendás goblin h söket is isteni szintre emelik, és 
imádják ket (Egyszem  Urmra; Törpef  Jorunk; 



Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

69 
 

Háromujjú Klarn Ugbarro). El fordulhat, hogy 
valamilyen természeti jelenséget bálványoznak, lehet 
az a Nap, a Hold, egy sajátságos alakú k , vagy egy 
nagy fa. A goblin varázsló, és pap egyben a törzs 
sámánja, csak  tud varázsolni a goblinok közül. 

képpen arra használja erejét, hogy a törzs tagjait 
minél jobban magához kösse. Elsajátíthatja bármelyik 
varázslatot (feltéve, ha valaki megtanítja rá. 
Elérhet  Osztályok 
A goblinok kit  tolvajok, és jó orvgyilkosok. Jól 
csalnak, és trükköznek. Használhatnak mágiát 
(varázsló és pap egyben) mint sámán. Méretük alapján 
nem igazán szívós lények, így nem válhat bel lük jó 
harcos. 
Háttér 
Mint már említettük a goblin karaktert igen nehéz egy 
játékba beilleszteni. A goblin valószín leg az egyik 
Titánon honos egyik törzshöz tartozik. Vannak goblin 
törzsek egész Allnsia területén a sivatag peremét l 
egészen az óceánig. Lakhatnak a fagyos Jégujj-
Hegységben, vagy mocsarakban. Alternatív 
megoldásként élhetnek valahol civilizált környezetben 
is, mint Feketehomok Kiköt . Városok közelében is 
lakhatnak, és nem ritka mikor emberekkel kereskednek 
a megélhetésért. Természetesen, ha tolerálják ket. 
Szerepjáték 
A goblin kizárólag csak saját magához h séges. Ha 
választhat a saját anyja, és saját maga között, akkor 
magát választja. A jutalomból, vagy a kincsb l mindig 
oroszlánrészt követelnek, igaz valamikor semmit sem 
tesznek érte. Nem érdekli, hogy kit vág át, 
szemrebbenés nélkül átveri csapattársait is. Ravaszak, 
leleményesek és nagyon megbízhatatlanok. 
 

 

ORK 
 
Az ork kalandozó elég ritka, és összeférhetetlen egy 
törpével, vagy elfel rendelkez  csapattal. Míg egy 
Goblin karaktert nagy nehezen befogad egy közösség, 
addig az ork nem ilyen szerencsés. k feltétlen 
elkötelezettjei a gonosznak, bár vannak kivételek. De 
ez nagyon ritka eset. F képpen akkor is csak negatív 
hatások érik az esetleges megtért, vagy úgy mond jó 
útra tért orkot. Öltözet k fegyverzetük, lehet míves, 
némely ork tör dik a kinézetével, ezzel próbál társai 
fölé kerekedni. 
Az orkok törzsekben élnek a vadonban. Ezek a törzsek 
egymás közt sokszor rivalizálnak, ezért gyakori a 
fajtán belüli háborúskodás. Sok helyen megtalálhatóak 
a civilizált környékeken, általában valamelyik nagyobb 
úr mellé szeg dnek el zsoldosnak. Lásd Feketehomok 
kiköt t, ahol k alkotják a városi rséget a Trollokal 
együtt. Nagyon ritka a magányos kalandozó életet él  
ork. 
Statisztika 
Az Orkok méretben olyanok, mint egy ember, 
szellemileg viszont alattuk vannak jócskán. Még a 
goblinokat se érik utol, ezért az ÜGYESSÉG 
tulajdonságukból le kell vonni 2 pontot. Fizikumuk 
nem olyan er s 3 pontot kell levonni a kezdeti 
ÉLETER L. Szerencséjük változatlan. 

 
ÜGYESSÉG: 1d6+4 
ÉLETER : 2d6+9 
SZERENCSE: 1d6+6 
 

Képzettségek 
Mivel butábbak a goblinoknál, ezért nem is ismernek 
olyan sok képzettséget, de nincs megkötve, hogy mit 
nem tanulhatnak meg. 
Aki orkot alakít, annak mindenképpen egy pontot kell 
osztania a Sötétben Látás, és egy Fegyver használatra. 
Ez sincsen megkötve, bármilyen fegyvernek a 
használatát képesek elsajátítani. A kedvencük a 
hosszúíj (az elfek íjait rendkívül szeretik, mert azt 
hiszik, hogy attól még jobb löv k lesznek), és a 
hosszúkard. 
Varázslatok 
Varázsolni az orkoknál szintén a sámánok 
privilégiuma. k, is mint a goblinok. Hashat tisztelik, 
és egyéb gonosz démonokat. Képesek elsajátítani a 
Kisebb Mágikus Praktikák közül bármelyiket, rendes 
varázslatok közül viszont kizárólag 1 és 6 ÉLETER  
pontos varázslatokat tudnak megtanulni (azt is 
nehezen). 
Elérhet  Osztályok 
Zömök testfelépítésük miatt jól vetik be magukat a 
harcban. Több kiváló harcos is került már ki a 
soraikból. Varázslatok közül el térbe helyezik a 
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támadó mágiákat. Jó harci mágusok is lehetnek, k a 
sámánok, akik támogatják az ork sereget. 
Háttér 
A játékba beilleszteni egy ork karaktert elég nehéz 
feladat. Az orkok köztudottan törzsekben élnek. 
(Fojtogatott Koponya törzs; Kivájt Szem Törzs; 
Vasököl Törzs; Vashanki Átka Törzs).Vagy innen 
jönnek vagy elszeg dnek zsoldosnak, és úgy 
éldegélnek. Esetleg Feketehomok kiköt ben r, olyan, 
aki többet látott már a többieknél, és talán egy kicsit 
értelmesebb a fajtársainál. Az ork karakter nem sokat 
gondolkodik, mindent az erejével próbál megoldani. 
Egymagában egy ork nem ellenfél, de ha már seregben 
közelítenek, akkor igen veszélyesek tudnak lenni. 
Szerepjáték 
Az Orkok kegyetlen lények, csúnyák, és gonoszak. 
Buták, de tudnak ravaszak is lenni (nem valami magas 
fokon). A goblinoktól eltér en, bennük több az 
állatiasság. Nagyon kapzsiak, mindig a legnagyobb 
részt követelik maguknak. Mindent megesznek, 
megisznak, legyen az szemét, k , romlott hús, patkány, 
vagy bármi más, amit ehet nek-ihatónak vél. 
 
TROLL 
 
A trollokat már mindenki ismeri. Általában nagyob ork 
csoportokban fellelhet  egy-egy troll, vagy valamilyen 
gonosz zsarnok oldalán, mint zsoldos. Kint a 
természetben, nem törzsekben élnek, mint ork 
rokonaik, hanem családi közösségben, elbújva a világ 
szeme el l. 
Nagyon er szakos és brutális teremtmények, imádják a 
harcot, és ha ellenfeleiket a végletekig kínozhatják. Ha 
törpe van a csapatban, akkor nem lehet Troll karaktert 
bevonni, mert olyan er s a gy lölet köztük. 
Nagyon ritka, ha egy troll kalandozásra adja a fejét. Ha 
valahol felt nik, az biztos, hogy azonnal megtámadják, 
jobb esetben elkergetik. 
Statisztika 
A trollok er s felépítés ek, ezért a kezdeti ÉLETER  
pontjaihoz hozzá adhatnak 3 pontot. Hihetetlenül buták 
ezért a kezdeti ÜGYESSÉG értékükb l le kell vonni 2 
pontot. 

ÜGYESSÉG d6+4 
ÉLETER  2d6+15 
SZERENCSE d6+4 

Képzettségek 
A trollok olyan buták, hogy a kezdeti 
képzettségválasztáskor nem oszthatnak pontot a Tudás 
kategóriára, kizárólag speciális esetben. A pontjaiból 
köteles egyet fegyverhasználatra költeni, ami minden 
esetben valami nagy fegyver lehet, csatabárd, 
bunkósbot stb., vagy pedig az er  képzettségre, esetleg 
Sötétben Látásra. Nehezen fejl dnek. Egyrészt, mert 
buták, másrészt, mert nem olyan közegben élnek, ahol 

tanulhatnának. Akiknek megadatott a lehet ség, azok 
természetesen fejl dhetnek. 
Varázslatok 
A trollok nem képesek mágiát használni, egyfel l, 
mert nem képesek megtanulni a mágia nyelvét, 
másfel l, mert nem értik. A Troll sámán kizárólag 
kisebb mágiákat tud megtanulni, semmi többet, ezt is 
csak valamilyen ork sámántól. 
Elérhet  Osztályok 
A Trollok kizárólag csak a harchoz értenek, és a 
háborúskodáshoz. Nem lehetnek se papok se 
varázslók, kizárólag csak sámánok. De csak akkor ha a 
háttere megmagyarázza miért is vált bel le kalandozó. 
Háttér 
Ha egy troll karakter csatlakozik a csapathoz, annak 
valamilyen nyomós oka van. Lehet, hogy 
Feketehomok Kiköt ben dolgozott, mint r, vagy még 
mindig ott szolgál, csak kapott valami speciális titkos 
feladatot, és most annak ügyében jár el. A trollok 
kizárólag csak a saját családtagjainak tartozik feltétlen 
engedelmességgel. 
Szerepjáték 
A troll karakter gonoszsága nem magából a lényb l, 
hanem butaságából ered. Örömét leli a harcban, szeret 
inni, és f képpen berúgni. Imádja a csillogó villogó 
tárgyakat, nem érdekli annak értéke. Nem tör dik a faji 
hovatartozással, ellentétben az elfekkel, és törpékkel. 
Csak akkor képes jól együttm ködni egy társasággal, 
ha azok bebizonyítják neki, hogy k is ugyanolyan 
durvák tudnak lenni, mint . 
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SZITÁCIÓK, SZABÁLYOK ÉS EGYÉB 
HELYZETEK 

 
Fegyverek 
Az alap Kaland-Játék-Kockázat könyvekben minden 
fegyver sebzése 2. Ezt elkerülve színesítettük egy 
kicsit a játékot, hogy a fegyverek más és más sebzést 
okoznak. Hisz nem tud egyforma sérülést okozni egy 
harci fejsze, és egy t r. De az alap jó öreg kard még 
mindig 2-t t sebez. 
 
Fegyver Sebzési dobás d6 és felfele 
 1 2 3 4 5 6 7 
Csatabárd 1 2 2 2 2 3 3 
Dárda 1 1 2 2 2 2 2 
Buzogány 2 2 2 2 2 2 3 
Vívót r 1 1 2 2 3 3 3 
Csatacsillag 1 2 2 2 3 3 4 
Kétkezes kard* 2 2 2 3 3 3 4 
Kard 2 2 2 2 2 3 3 
Bot 1 2 2 2 2 2 3 
Rúd 1 2 2 2 2 2 3 
Nyíl 1 1 2 2 2 3 3 
Íjpuska lövedék 1 2 2 2 2 3 3 
Gerely 1 2 2 2 2 3 3 
Dobót r 1 2 2 2 2 2 3 
Ütés ember méret  1 1 1 2 2 2 3 
Ütés nagyméret  2 2 2 3 3 3 3 
Harap, karmol kicsi 1 1 2 2 2 2 3 
Harap, karmol 
közepes 

1 2 2 2 2 3 3 

Harap, karmol nagy 1 2 2 2 3 3 4 
Harap, karmol óriás 2 2 3 3 4 5 6 
* a karakternek képz dnie kell a fegyverhasználatra, különben nem tudja 
használni -2 támadást kap rá, ha képzetlen és harcol vele 
† - Ha valamilyen hosszú fegyvert használ (Dárda Lándzsa; Alabárd) és 
nem képz dött rá, akkor ÜGYESSÉG -1 gyel tud csak vele harcolni. 
 

 

Páncélok, és pajzsok 
Az alap játékban nem nagyon jutottak szerephez a 
védelmet szolgáló felszerelési tárgyaknak. Páncélok, 
pajzsok, sisakok. Csak nagyon speciális helyzetekben 
hivatkoztak rájuk. Ha pedig valami jobbhoz jutott 
hozzá a karakter, akkor a TÁMADÁSÁT, vagy az 
ÜGYESSÉG pontjait módosíthatta vele, ami lássuk be 
nem igazán reális, mert pl.: csendben mozgáskor nem 
segít a teljes vértezet, inkább hátráltat. Ezt elkerülend , 
a páncélok és pajzsok nem adnak plusz TÁMADÁST, 
se ÜGYESSÉGET. A páncél védekez  értékét, a 
sebzésdobásból kell levonni. Mekkora sebzést képes 
felfogni egy-egy páncél? Ezt az alábbi táblázat 
mutatja. 
 

 
 
 Védekezés Dobás 1d6 
Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7+ 
Páncél nélkül -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 

rpáncél† 0 0 0 0 1 1 2 
Er sített B rpáncél† 0 1 1 1 1 1 2 
Láncing† 0 0 0 1 2 2 3 
Er sített Láncing† 0 1 2 2 2 2 3 
Lemezvért† 0 0 0 1 2 3 4 
Teljes páncél† 1 1 2 2 3 3 4 
Lovagi Páncélzat*† 2 2 3 3 3 4 5 
 
Kis pajzs 0 0 0 0 +1 +1 +2 
Közepes Pajzs 0 0 0 +1 +1 +1 +2 
Egészalakos Pajzs** 0 +1 +1 +1 +2 +2 +3 
 
Szörny könny  páncél 0 0 0 1 1 1 2 
Szörny közepes páncélzat 0 0 1 1 2 2 3 
Szörny Vastag páncél 0 1 2 2 3 3 4 
*csak lovagi tornákon használatos páncélzat, amiben -5 
ÜGYESSÉG kap mindenki, aki hordja 
**Mozgatásához Er  képzettség szükséges, máskülönben két 
kézzel kel tartani. 
†ha varázsló vagy pap viseli, akkor -3 kap a mágia (papi mágia) 
ismeret képzettségre. 
 
Pajzsok 
A pajzsok véd értékét hozzá kell adni, a páncél 
véd értékéhez, és így megkapjuk a Karakter alap 
védelmét. Ha a H s szeretne pajzsot használni, akkor 
csakis kizárólag egykezes fegyverrel harcolhat. Ha 
nem tud felkészülni a csatára, és gyorsan kell felvennie 
a pajzsát, akkor az egy támadási kört vesz majd 
igénybe. Kivétel az egészalakos pajzs, az két kör. 
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Harci helyzetek módosítói 
A karakterek nem mindig sík terepen egyenl  
feltételekkel csapnak össze az ellenfeleikkel. Sokszor 
el fordul, hogy számukra hátrányos, vagy éppen 
kedvez  az adott szituáció. Az alábbi táblázat segít 
megoldani a harci helyzeteket. 
 
 Képzetség módosító 
Teljes sötétben -6* 
Éjszakai sötétben -3** 
Holdfényben -1 
Füst / köd -2 
Szakadó es  -1 
Térdig a vízben -2 
Derékig a vízben -4 
Nyakig elmerülve -6 
Úszva -8 
A fentiek vonatkoznak hóra, sárra egyaránt, kivétel az 
úszás 
Keskeny folyosó -2 
Nagyon keskeny folyosó -4 
A karakter feljebb áll +1 
A karakter lejjebb áll -1 
Csigalépcs n lefele -1 
Csigalépcs n felfele -3 
Lovagolva -2† 
Leveg ben lovagolva -5‡ 
Ittasan -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Kicsi támad a nagyra +2 
Nagy támad kicsire -1 
* az érték csak -4-es ha van Sötétben Látás szakértelme, vagy föld alatti 
él lényr l van szó (pl.: Ork, és ilyenek) 
** az érték csak -1-es ha van Sötétben Látás szakértelme, vagy föld alatti 
él lényr l van szó (pl.: Ork, és ilyenek) 
†csak gyalogos ellenféllel szemben 
‡alkalmazni kell mind földön álló ellenféllel szemben, mind repül  
ellenféllel szemben. Minden Harci kör el tt dobni kell Lovaglás 
képzettséget, különben nem képes megkapaszkodni a harc el tt, és leesik a 
lovas. 
 
Fegyvertelen harc 
A fegyver nélküli harc egy képzettség, amit meg lehet 
tanulni, de el fordulhat, hogy egy H s sajnos elveszti, 
vagy eltöri a fegyverét. Sok szörny és lény harcol 
foggal, és körömmel. A harc ugyanúgy zajlik, mintha a 
karakter valamilyen fegyvert forgatna a kezében. A 
TÁMADÓÉRTÉK megállapításához az 
ÜGYESSÉGET  kell  alapul  venni,  ha  nincsen  
fegyvertelen harc képzettsége a H snek. A karakter, 
aki nincsen hozzászokva a fegyvertelen harchoz, annak 
átmenetileg a harc erejéig csökkenteni kell az 
ÜGYESSÉG pontjait 4-gyel, de csak akkor, ha nem 
rendelkezik Er  képzetséggel, vagy nem mondtak rá 
Er  varázst. Ebben a helyzetben csak 2 ponttal kell 
csökkentenie az ÜGYESSÉG pontot. 

Ha valamelyik fél ÉLETER  pontja 0 vagy 1-re 
csökken le és pusztakezes harcot folytattak egymással. 
Akkor az a személy elájul és öntudatlan lesz 2-12 
percig  terjed  ideig.  Ha  bármelyik  fél  ÉLETER  
pontja -1-re csökken, akkor sima ellenfélnél, az már az 
azonnali halált jelenti, H snél viszont még csak a 
halálos sebet. Ez a harcmodor nem hasonlítható össze 
a szörnyek karmaival, és fogaival. k mindig ezekkel 
harcolnak, ezzel élnek túl, és használják, amikor kell. 
 

 
 
Több ellenfél 
El fordulhat, hogy egyszerre több karakter támad meg 
egy ellenfelet, vagy fordítva. A szörnyeknél a 
leírásában szerepel a körönkénti megtámadható 
ellenfelek száma, ami azt jelenti hány karaktere 
támadhatnak körönként. Ha nincsen megjelölve, akkor 
csak egyre. 
Szembeszállva egy ellenféllel, egy vagy több társsal az 
oldalunkon, mondhatni ugyanolyan harci sorrend 
bontakozik ki, mint az egy az egy elleni küzdelemben. 
De van egy pár figyelemremél  különbség ebben a 
helyzetben. 
Ha két karakter támad egy ellenfélre (legyen két H s 
egy Ork ellen, vagy fordítva két Ork támad egy H sre) 
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a szokásos módon állapítják meg a 
TÁMADÓEREJÜKET ugyanúgy mintha egy az egy 
elleni küzdelem lenne. De miel tt dobnának, az ki 
egyedül van, el kell döntenie melyik szerepl re, 
szeretne megtámadni. Ezután azzal az egy ellenféllel 
levezeti a rendes harci kört, ekkor ejthet sebet is a 
másik szerepl n. A következ  ellenféllel már csak 
védekezés szempontjából dobhat TÁMADÁST, ezt is 
úgy, hogy az ÜGYESSÉG értékét csökkenti minden 
egyes  plusz  támadó  után  1  ponttal.  Tehát  ha  a  H s  
négy Orkkal hadakozik egyszerre, akkor az utolsó 
összecsapáskor már 3 pont lesz a büntetése. 
Mindegyik extra ellenféllel elvégzi a harci dobásokat, 
csökkentve a TÁMADÓ értékét a megadott számmal. 
Ha pediglen megnyer egy ilyen fordulót, akkor nem 
ejthet sebet, hanem csak kivédheti a rá irányuló 
támadást. 
Mikor a H s a harcot választja, tisztában kell lennie 
azzal, hogy csak mindig az els  ellenfelét sebesítheti 
meg, a többieknek csak hárítani tudja az ütését. 
Fordított esetben viszont a rendes sebzési szabályok 
szerint történik az ÉLETER  pontveszteség 
meghatározása. A harcnak ebben a szakaszában a több 
ellenféllel való küzdelemben ne használd a Nagy 
Csapás, és a Balsiker szabályt. 
Ha egy lény egy támadási körön belül képes több 
ellenféllel is szembeszállni. Tehát rendelkezik 
megfelel  számú támadással. Akkor a harci fordulók a 
szokásos mód zajlanak le. Addig okozhat sérülést, 
amennyi a támadások száma. Ha ezt tullépi, akkor 
viszont az el bb említett szabály lép érvénybe, hogy a 
támadóit távol tartsa magától. Egy lény egy körbe csak 
egyszer támad egy ellenfelére. Tehát ha a szörny 3-
szor támadhat egy körben, akkor a rá támadó 
ellenfelek közül hármat képes megsebesíteni, a többiek 
ütéseit védheti. Nem támadhat háromszor egy valakire, 
csak egyszer. 
 

 
 
Ha egy lény több ellenfélre képes egy körben támadni, 
és többen is támadják, akkor nem jár a 
TÁMADÓÉRTÉK dobására az extra módosító, míg túl 

nem lépi azt a számot. (a Kalandmester viszont dönthet 
úgy, hogy figyelmen kívül hagyja, és igen is csökkenti 
plusz ellenfelenként a TÁMADÓÉRTÉKET). A harc 
szabályai ekkor is változatlanok olyan, mint az egy az 
egy elleni küzdelemben. 

 
 és dobófegyverek távolsága 

A l  és dobófegyverek el nye, hogy nem kell 
közvetlenül az ellenféllel szemben állni, hanem 
távolról, akár lesb l lehet rá támadni. A következ  
táblázatban van összegyüjtve, hogy egy átlagos 
kalandozó meddig képes eldobni, a fegyverét. Vagy a 

fegyvereknek milyen hatótávja van 
 
Távolság táblázat 
 Táv (méterben) 
Fegyver Közel Távol Messze 
Ij 0-50 51-90 91-250 
Ijpuska 0-18 19-50 51-180 
 
Dárda 0-10 11-20 21-40 
Dobót r 0-8 9-18 19-24 
 
Kis tárgy 0-10 11-20 21-30 
Közepes tárgy 0-7 8-14 15-22 
Nagy tárgy 0-4 5-8 9-12 
 

 
 
Lövés, dobás 
A pontos célba találáshoz szükséges egy sikeres 
támadás próbára. Ha a karakter nem képz dött az 
általa használt l , illetve dobófegyverre, akkor az alap 
ügyesség pontjával használja azt. A sikeres találat függ 
a cél méretét l, és távolságtól. A méretek nagyon 
kicsinek számítanak, ha 30 cm, vagy annál kisebb. 
Kicsi 30 és 90 cm között. (egy törpe 110 cm magas 
átlagban tehát átlagosnak mondható célpont). Dupla 
hatos esetén érvénybe lép, a harcban ismerete nagy 
szerencse. De dupla egyesnél kritikus hiba történt. 
Egyszer en elügyetlenkedte az egészet a kalandozó. A 
támadásmódosítók, a következ  táblázatban láthatóak. 
 
 Módosítók 
Távol a célpont -3 
Messze a célpont -6 
Nagyon kicsi a célpont -4* 
Kicsi a célpont -2* 
Mozog a célpont -1 
Mozgásban löve -1 
Homályos a cél -1** 
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Egyenesen felfele -1 
Harc közben -5*** 
Dobni harc közben -3*** 
* a célzás a látási viszonyoktól függ en, meg természetesen ha valakinek 
van éles látása lehet -2 vagy -3 a büntetés 
** az alap táv negyedénél tovább -3 
*** csak akkor ha az ellenfél nem sebzi meg a karaktert 
 
Lopakodás Leütés Orvtámadás 
A karakterek bizonyos helyzetekben meglephetik 
ellenfeleiket, vagy csak nem szabad, hogy észrevegyék 
öket. Ilyenkor a másik karakter mögé észrevétlen 
odasettenkedhetnek, és vagy leüthetik, vagy 
végezhetnek vele. El sz r a karakternek dobnia kell 
csendben mozgást, ha sikertelen, akkor azonnal 
észreveszik észlelésdobás nélkül. Ha sikeres, akkor az 
ellenfél, akit meg akarnak lepni esélyt, kap a spontán 
észlelére, egy észlelésdobással. Ha nincsen neki ilyen 
képzettsége, akkor az alap ügyességével észlelhet. Ha 
sikeres, akkor a karakternek nem sikerült meglepnije, 
de ha nem akkor meglephetik. Kap a karakter 3 bonusz 
pontot a támadáshoz. A Támadás el tt el kell dönteni, 
hogy mit akar tenni. Ha csak le akarja ütni, akkor 
mindenképpen, csak 1 életer  pontot sérül, és elájul 2-
12 percig. Ha sebezni akar, akkor a szokásos sebzést 
kell alkalmazni, a sebzés táblázatból. 
 

 
 

Terhelés 
Ahelyett, hogy minden egyes tárgynak felsorolnánk a 
súlyát kilóban kitaláltunk, egy sokkal jobb súly 
elosztási szabályt. Négy csoportra kell osztani a 
tárgyakat: Könny ; Közepes; Nehéz; Nagyon Nehéz. 
Minden H s csakis kizárólag adott mennyiség  tárgyat 
képes magával vinni. Érdemes végiggondolni, hogy 
egy átlagos ember a páncélján, és a fegyverén kívül 
ésszer  keretek között mit képes még magával vinni, 
hogy ne kapjon a cselekvéseire a több lett súly miatt 
büntet  pontokat.  
 

 
 
Egy egyszer  szabály: minden karakter tíz egységnyi 
terhet képes magával vinni büntetés nélkül. A Könny  
tárgyak fél egységnek felelnek meg. A nehéz tárgyak 
három egységnek, a Nagyon Nehéz tárgyak viszont 
négy és nyolc közé esnek, de akár lehetnek ennél 
magasabb értékek is. (ezek a tárgyak már olyan 
nagyok, hogy a H s nem képes magával vinni, vagy 
felemelni egyedül) A Nehéz, és a Nagyon Nehéz 
tárgyakat a H s csak egy ideig képes magával cipelni. 
Inkább arrébb rakja, vagy felemeli. Ha a karakter 
rendelkezik Er  képzetséggel, (és sikeresen meg is 
dobja a szakértelmet) akkor képes akár egyedül is 
felemelni, és arrébb tenni egy Nagyon nehéz tárgyat. 
 
Könny  –  pár  érme,  ij,  t r,  étel,  köpeny,  házi  macska  
stb.. 
 
Közepes – kard, b rvért, pajzs, kis láda, nyeregtáska, 
kisebb lény (törpe, goblin) 
 
Nehéz – Kincsesláda tele kinccsel, asztal, ágy, teljes 
harci vértezet, egy ember cipelése 
 
Nagyon nehéz – k bálvány, ló, szekér, kis hajó 
 
Mászás 
Minden H s képes a saját erejéb l, és ügyességéb l 
adódóan felmászni speciális felszerelés nélkül egy 
lejt n, természetesen, ha találnak megfelel  
fogódzókat. Ugyanígy mászhat fára is, ahol a kiálló 
ágakban kényelmesen meg tud kapaszkodni. Ha 
nincsen Mászás Képzettsége a karakternek, akkor az 
ÜGYESSÉGÉT kell használnia, az alá kell dobnia két 
kockával. 
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A dobások eredménye, a következ ek: A H s siker 
esetén egy métert képes haladni, egy meredek 
hegyoldalon, vagy egy s  ágas fán felfele, minden 
támadási körben. Minden ötödik méter után dobnia 
kell képzettségpróbát, vagy ÜGYESSÉG próbát. Ha 
esetleg változott a helyzet, akkor annak megfelel en 
kell a módosítókat alkalmazni. Esetleg a dobás 
sikertelene, akkor a H s képtelen tovább haladni, 
addig, míg nem végez sikeres próbát. Ha dupla 6-ost 
dob a képzettségpróbára, akkor egyszer en elvéti a 
kapaszkodót, és lezuhan. Ekkor az esés szabályait kell 
alkalmazni. 
A H s megpróbálkozhat a tempója gyorsításával, 
ehhez sikeres képzettség, illetve ÜGYESSÉG próba 
kell. Minden extra méter sebességnövelés után kap a 
dobásra -2 módosítót, a terepviszonyoktól függetlenül. 
 

 
 
Nehezen mászható helyek a 60 foknál meredekebb 
lejt k, kapaszkodó nélkül, pedig már a 
mászhatatlanok. A 45 foknál kisebb emelked kön 
viszont a nélkül is fel lehet, menne. A fákra is ugyanez 
vonatkozik. egy ágas bogas fára könnyebb mászni, 
mint egy ág nélkülire. Az alábbi táblázat tartalmazza 

az  értékeket,  amit  a  terepekre  kell  alkalmazni.  A  
snek az ÜGYESSÉGÉT, vagy a Mászás 

Képzettségét kell megdobnia, a Kalandmester által 
adott módosítókkal (ez lehet pozitív, és negatív is) a 
helyszín adja meg. 
 Módosító 
Egyenes fal -6 
60°-85° -4 
45°-60° -2 
Nincs kapaszkodó -3 
Csúszós felület -2 
Túlnyúlás -3 
 
Nincsen ág -2 
Ritka ágak -1 
 
Szegecses csizma +2 
Másik után +2* 
Ha támadják -2 
Leterhelve -2† 
Nagyon leterhelve -4† 
*ez a folyamat egy másik ember után mászáskor érvényes csak. Az alsó 
látja hova kell lépni, hol lehet megkapaszkodni, így gyorsabban halad 
felfele. Ha az els  elbukik, az alsó Mászás, vagy Er  képzetséggel 
megkapaszkodhat, hogy ne sodorja le t is, - lásd esés szabályok. 
†lásd fent a Terhelés résznél 
 
Például egy H s 12-es Mászás képzettséggel 
rendelkezik. Fel szeretne mászni, egy feny fára a 
tél közepén, és rendelkezik egy szegecses csizmával, 
de  közben  Ork  íjászok  támadják.  Tehát  a  
képzettség módosítói a következ  képen fognak 
kinézni. Mivel támadják, ezért -2; A fán nincsen 
rendes  ág  -2;  A  törzse  csúszik,  mert  tél  van  -2;  de  
van szegecses csizmája, ez +2 módosítót jelent. A 
végösszeg 12-2-2-2+2=8 ez alá kell dobnia két 
kockával a karakternek, ha sikeresen szeretne 
felmászni a fára. Ezután akár el is rejt zhet a 
támadói el l. 
 
A mágia használat rejtelmei 
A mágia használatnak megvannak az el nyi, és a 
hátrányai egyaránt. Az el nye – azok a hatások, amit a 
varázslatokkal el  lehet állítani. A hátrányi – az 
esetleges képzettségpróba bukása, ami igen 
kellemetlen szituációkat tud okozni magának a 
varázslónak, rosszabb esetben a környezetének. De 
még ez az ár is eltörpül az mellett, hogy milyen 
varázslatos dolgokat lehet így véghezvinni. 
 
A varázslónak rendelkeznie kell a varázslathoz 
szükséges ÉLETER  ponttal. Ezt minden 
mágiahasználat el tt ellen rizni kell. ( Ha mégis egy 
karakter úgy próbál meg varázslatot elmondani, hogy 
belehalna, akkor ezt a Kalandmester 
megakadályozhatja.) 



 Kaland - Játék - Kockázat Szerepjáték 

76 
 

 
Mint már említettük, egy sikeres varázslat 
elmondásához meg kell dobni a karakternek a Mágia 
ismeretek képzettségét. (mivel hogy ezt a képzettséget 
elég speciális, így nincsen arra lehet ség, hogy valaki 
az ÜGYESSÉGÉVEL váltsa ki.) A varázslat 
elmondását nehezít  módosítók, az alábbi táblázóban 
találhatóak: 
 
 Módisító 
Varázslás teljes páncélzatban -3 
Varázslás 2-nél nagyobb ÉLETER  
   pontot igényl  varázslat esetén -2 
Varázslás mozgás közben -2 
Varázslás részegen -4 
Varázslás lefogva -2 
Varázslás ha támadják a varázslót -1 
Varázslás csatában -2 
Varázslás zavaró körülmények között -1 vagy -2 
 
Ha a képzettségpróba dobás sikeres, akkor a leírásban 
lév  esemény létrejön. Ha sikertelen, akkor a 
Kalandmesternek kell eldöntenie, hogy mi is fog 
történni. Szerencsésebb esetben a varázslat lövedéke 
egyszer en célt téveszt. (T zlövedék). Vagy az Altató 
varázslat nem a célponton fejti ki a hatását, hanem 
maga a varázsló fog mély álomba merülni. A 
helyzett l függ en a Kalandmester megengedheti egy 
varázslónak, hogy ha sikertelen a Mágia ismeret 
szakértelme, akkor SZERENCSE dobással, id  el tt 
abbahagyhatja a varázslást. 
 
A fent említettek csak kis balsikereke. Az igazi 
ballépés, az mikor dupla 6-os dob valaki. Ezt a 
szerencsétlenséget már sehogy nem tudja kivédeni. 
Dobnia kell három kockával, majd az alábbi 
táblázatból meg kell nézni, hogy mi is történt. Ez a 
táblázat a Hoppá! Táblázat: 
 
Hoppá! Táblázat! 
 
3d6 Hatás 
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 es zés támad, és a víz mellett halak is 
hullnak az égb l. Minden tevékenységre -2 pont, 
mert a talaj síkossá válik. A halak meg lehet 
enni. 

6 A varázsló nem képes összefügg en 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 n  (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 / 
ÉLETER  8) a varázsló mellett, és nagyon, 
nagyon dühös. 

11 A varázsló haja kékké változik. Nem változik 
vissza, csak ha len . 

12 A varázsló cip je lángra kap. (lásd T z szabály) 
A lábbeli ezután használhatatlanná válik. 

13 A varázsló fején n  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 ÉLETER  pontot. 

15 A varázsló haja egy órán keresztül n ni 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 erej  
mágus képes csak visszaváltoztatni. 

18 A varázsló elt nik... (A Kalandmester dönt, 
hogy egy kilométeres körzetben hol jelenik meg. 
Öntudatlan állapotban, esetleg hatalmas 
füstfelh  közepette!) 

 

 
 

Egy nagyhatalmú Ellenvarázslat képes semlegesíteni 
néhány átkot, vagy egy speciális karakter (nem játékos 
karakter), esetleg valamilyen tárgy, amit a H söknek 
meg kell keresniük. (A Kalandmester jogában áll 
kicserélni a fenti táblázatban leírt hatások bármelyikét, 
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a saját ötletére, csak hogy jobban szórakozzanak a 
játékosok!) 
 
Egyébként oda kell figyelni a varázshasználókra (bárki 
kihívhatja maga ellen a sorsot) ekkor a csak a 
Kalandmester jóindulatára van utalva. HA mégis 
megvan a baj, akkor a játékosokat érdemes azonnal 
tájékoztatni az esetleges lehet ségekr l. 
 
Mozgás 
Egy csatában fontos, hogy egy H s mennyit képes 
mozogni. Ez f képpen akkor fontos mikor egy 
nagyobb, er sebb ellenféllel vívott harcból el akar 
menekülni. A Kalandmester ilyenkor mindig eldönti, 
hogy sikeres volt-e a menekülés vagy sem, és már át is 
lép egy másik részre. Ebben az esetben a Kalandmester 
unalmasnak tarthatja a mozgással járó cécót. 
 
Harc közben azt tanácsoljuk, hogy használjatok kis 
bábukat, és azokat helyezzétek el egy négyzetrácsos 
lapon. Feltételezzük, hogy minden játékos egy harci 
körben 2 méter képes haladni, tehát két kockát. Ez 
változhat, a leterheltségt l, és az adott szituációtól. 
 
 

 
 
 
Menekülés 
Menekülni egy üldöz  el l, amilyen gyorsan csak 
lehet, futva, vagy bármi más gyors módon, aztán 
elrejt zni, úgy hogy ne találjon meg. A megfelel  
rejt zéshez természetesen szükséges a Rejt zködés 
képzettség. Esetleg ha ez nincsen akkor segíthet még a 
helyismeret (Erdészet, meg ilyenek). Ha ez sincsen, 
akkor jöhet a jól bevált SZERENCSE próba. Az alábbi 
módosítókat lehet alkalmazni meneküléskor. 
 
 Módosító* 
A H s lovagol +4 
A H s repül +7 
Nyílt terep -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Teljes páncélzatban -2 
Er  szakértelem +2 
Az jelenlegi ÉLETER  a kezdeti 
pontnál nem kisebb 3-mal +3 
*minden módosítóra az alábbi értékeken kívül -4 járul, ha lovagol az 
üldöz , aki el l a H sök menekülnek. 
 

Úszás 
Az úszás igényel, egy sikeres úszás szakértelem, vagy 
ÜGYESSÉG próbát, ezt minden harmincadik méter 
után meg kell tenni. A módosítók lejjebb 
megtalálhatóak. Sikertelenség esetén fellép a Fulladás, 
és Gázmérgezés szabályai. Harc esetén a módosítóak 
megtalálhatóak a Furcsa helyszínek és Feltételek 
résznél a 56. oldalon. 
 
 Módosítók 
Sima vízfelszín +1 
Áramlattal egy irányba +1 
Árral szemben -2 
Támadnak az úszóra -2 
Ruhában -1 
Felszereléssel -2 
Terhet cipelve -2 
Nehéz terhet cipelve -4 
 
Lovaglás 
Ahhoz hogy lovagoljon valaki, nem igényel külön 
Lovaglás szakértelem próbát, vagy ha nem rendelkezik 
vele, akkor ÜGYESSÉG próbát, minthogy nem megy 
gyorsabban az ügetésnél. Ha egy lovas úgy dönt, hogy 
vágtára fogja a lovát, akkor dobnia kell (-1 módosító a 
vágtázó ló miatt) ha nem sikerül, akkor leesik a lóról, 
és sérül 1-3 terjed  ÉLETER  pontot. 
 
Egy  ló  képes  átugorni  egy  két  és  fél  méter  magas  
akadályt, hosszában pedig öt métert. Ehhez viszont az 
szükséges, hogy a lovas sikeres Lovaglás szakértelem 
próbát végezzen el, vagy ÜGYESSÉG próbát -2 
módosítóval. Ha sikeres volt, akkor a lovas a 
nyeregben maradt földet éréskor. 
 
Méreg 
Sajnos a világ minden pontján megtalálhatóak a 
mérgek különféle felhasználási területei. Zárakon, 
kilincseken elrejtve csapdába ágyazva kis t kön, 
nyilakon. Egy könnyelm  kalandozót könnyen meg 
lehet így sebesíteni, hogy csak belenyúl, és kész a baj. 
Esetleg valamilyen apró mérgez  lényt rejt a csapda. 
Az ilyen zárak általában valamilyen fontos helyet 
riznek, ahol a tulajdonos nem szívesen lát idegeneket. 
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A méreg hogy az áldozat szervezetébe jusson egy kis 
sebet kell ejteni rajta, ez lehet t , vagy egy kis csípés. 
Ez egy ÉLETER  pontnyi sebzést jelent. A 
Kalandmester ezek után tájékoztatja a játékost, hogy 
megmérgezték. Egy gyenge méreg nem sebez többet 1-
2 ÉLETER  pontnál. Az er sebb mérgek már 
okozhatnak izombénulást, paralízist, vagy hatalmas 
nagy kínokat, ennek a sebzése 1-6 között van, plusz a 
mellékhatások. Sikeres SZERENCSE próbával, vagy 
Er  képzettség próbával el lehet kerülni a hatásokat, de 
vannak olyan er s mérgek, ami ellen nincsen 
ment dobás. A Kalandmesternek a kaland írásánál, 
kell eldöntenie, hogy milyen mérget fog alkalmazni, és 
mi a hatása. 
 
Fény és Sötétség 
Mélyen  a  föld  alá,  már  nagyon  kevés  fény  jut  be,  ezt  
kihasználva a gonosz szörnyek itt lapulnak meg 
kincseiket rizve. Legtöbb H s az ilyen helyeken 
próbál szerencsét, ezért valamilyen fényforrásra van 
szüksége. Ez lehet egy gyertya, fáklya, vagy egy 
lámpás. Esetleg aki képes rá, annak a Sötétben látás. 
 

 
 
Gyertya 
Gyenge fényforrás és vigyázni kell a lángra, mert 
könnyen kialszik. Kb egy gyertya egy órát képes 
világítani utána elfogy. A fénye nem nagyobb, mint 

egy méter sugarú kört világít be teljesen. Olvasni, 
keresni, csak a megadott területen belül lehet. Aki 
gyertyafénynél akar képességpróbát tenni annak 
minden képessége -1-et kap, természetesen azok, 
amihez fény szükségeltetik. 
 
Ha valaki valamilyen okból kifolyólag leejti a 
gyertyát, akkor dobnia kell d6-tal. 1-3-ig dob akkor a 
gyertya kialudt, és újra meg kell gyújtani. 
 
Fáklya 
Egy egyszer  fáklya ágakból összekötött kévéb l, és 
egy olajba mártott rongyból áll, amit a végére 
tekernek. Egy fáklya harminc percig ég átlagban. Váll 
magasságában tartva képes bevilágítani tíz méter 
átmér  kört. Ebben a körben lehet látni rendesen 
körbe. De ha már leteszik a földre, akkor csak három 
méter átmér  kört képes csak bevilágítani. Plusz 
három méter fellett a fáklyafényben minden látás alapú 
képzettség kap -1 pont büntetést. 
 
Ha a fáklyát elejtik, akkor dobni kell egy kockával. 6-
os esetén kialszik, két kör, míg újra meggyújtja valaki, 
vagy magához tér, és lángra kap. 
 
Lámpás 
Lényegében egy lámpás olajban ázó kanóc, vagy 
gyertya, egy kis dobozon belül. Minden oldala 
zsalugáterrel felszerelve, ezzel irányítva a fény útját, 
mint egy fényszóró. Így könnyedén képes bevilágítani 
egy széles csíkot. Ha mindegyik fele nyitva van, akkor 
képes négy métert , akár tíz méter átmér  kört is 
bevilágítani. Ez függ attól, hogy milyen nagyra van 
engedve a láng a dobozban. Olvasni akar mellette az 
illet , vagy valamit keres. A bevilágított terület felett 
már ugyanolyan arányban jár a képzettség büntetés, 
mint a fáklya esetében. 
 
Egy normál gyertyával felszerelt lámpás harminc 
percig képes világítani, egy olajos változat már egy 
óráig képes egyhuzamban világítani. Nem lehet velük 
világítani er s szélben, és nagyon veszélyes tudnak 
lenni, ha elejtik. Egy kockával kell dobni, ha az érték 
1-3 akkor az olaj kifolyik, és lángra kap kis t zzel 
(lásd T z résznél), ha nincsen éghet  anyag, mire 
átterjedjen, akkor három percig ég így, utána kialszik. 
 
Sötétben látás 
Csakis kizárólag induló karakter választhatja ki 
magának ezt a vele született képzettséget. Miután ez 
ténylegesen egy fizikai adottság, ezért ezt a 
szakértelmet kés bb már nem lehet megtanulni. Mikor 
használja a karakter a képzettségét, akkor ugyanúgy 
képes látni, mint egy macska. A szemei csillogni 
fognak a sötétben, ha egy kis fény esik rájuk. Ilyenkor 
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sokkal élesebb lesz a látás, kevés fénynél is jól fogja 
érzékelni a dolgokat. Sötétben látás szakértelmet, csak 
akkor kell dobni, ha valamit keres, vagy valamilyen 
speciális feladatot hajt végre. 
 
A sötétben látásnak is vannak korlátai, ez f képpen 
attól függ, hogy milyen sötét is van. Általánosan a 
látótáv harminc méter, ez n het, és csökkenhet is, ezt a 
Kalandmester határozza meg.  
 
Nyelvek 
Az intelligens lények Allansiában mindegyike beszéli 
az shonos Allansiai nyelvet, más néven a Közös 
nyelvet. Sokan tudnak olvasni, és írni, de nem 
ugyanolyan gyorsasággal. Ez vonatkozik a H s 
karakterekre is. Sok más nyelv is létezik az emberekén 
kívül. Távoli régiókban elszigetelt helyeken más és 
más a nyelvjárás, egy adott nyelven belül. 
A nyelvészet egy igen nehéz tudomány, ezért, ha 
valaki e szakértelem nélkül próbálna meg elolvasni, 
megérteni egy beszédet, akkor az alap ÜGYESSÉGÉT 
módosítani kell -6 ponttal, mert teljesen képzetlen. Ez 
után kapja még meg a lenti táblázatból az egyedi 
módosítókat. Aki képz dött a Nyelvismeretre, annak 
csak a táblázat értékeit kell használni egy sikeres 
fordításhoz. 
 
 Beszéli Ír 
Más emberi nyelv -1 -2 
Törpenyelv* -1 -2 
Sárkány -4 -5 
Elementál -4 -5 
Elfnyelv* -1 -3 
Óriás -3 nincs 
Gyikember -2 -5 
Orknyelv** - -4 
 
Mágikus irat*** nincs -5*** 
Ó Allansian -2 -4 
Tájszólással emberi nyelven -4 -6 
* - csak kizárólag törpe és elf beszélheti 
** - a gonosz nyelve, igaz több dialektusa van a világon, mondják 
Goblinnyelvenek Trollnyelvnek, mindegyik törzs vagy faj a saját képére 
formálta, beszélni azért nem beszéli senki mert még nem tudta senki 
bebizonyítani hogy tud Orkul, mert nem tért haza 
*** - Varázslókra nem érvényes a mínusz. 
Nincs – Nem beszélnek mágia nyelven, és az óriások nincsen írott nyelve. 
 

 
 

Ugrás 
Egy sikeres Ugrás képzettségpróba, vagy ÜGYESSÉG 
próbadobással a karakter képes átugrani a saját 
testmagasságának a kétszeresét vízszintes irányban. 

Vagy függ leges irányba a testmagasságának az 
egyszeresét. Természetesen ez csak akkor lehetséges, 
ha van elég hely nekifutni. Ha nincsen nekifutási 
lehet ség, tehát egy helyb l rugaszkodik neki, akkor 
az el bb említett értékek felez dnek. Súlyos teher 
viselésekor, (páncél) ismételten felez dik az érték. 
Tehát helyb l páncélban ugrani, már csak 
negyedakkorát képes a karakter. 
Ha valahonnan leugrik a karakter, akkor a földet érést 
irányíthatja, ez b vebben az Esés részben van leírva. 

 
 
Rejt zködés 
A rejt zködés a szakértelem a tolvajok egyik 
kiemelked  képzettsége, ezért is van az, hogy k az 
igazi mesterei. Általában a H s saját magát rejti el a 
kíváncsi szemek el l. Vagy, hogy ne találjanak rá, 
vagy kémkedés miatt, felderítve hogy mit tervez azt 
ellenség. Az így elrejt zött embereket nagyon nehéz 
megtalálni, csakis specifikus, és szorgalmas kereséssel 
lehet rájuk bukkanni. 
 
Ha  el  szeretne  rejt zni  a  H s,  akkor  el ször  a  
környezetet, kell megvizsgálni. Egy bútor nélküle üres 
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szobában, vagy egy rövid füv  réten, el készület 
nélkül elmondhatatlanul nehéz a feladat. A 
Kalandmesternek kell döntenie, hogy mekkora 
módosítókat ad még a képzettségpróbához, ezen kívül 
neki kell donija a játékos helyet rejtve. Mert a karakter 
minden képen úgy értékeli, hogy sikeresen elrejt zött 
az ellenségei el l. 
 
Amikor valaki elrejt zik, nagy százalékban el fordul, 
hogy keresni is fogják. Hogy hogyan tud a karakter 
sikeresen elrejt zni, ahhoz egy Rejt zés 
képzettségpróba szükséges. Amit a Kalandmester dob. 
A keres  személynek viszont a rendelkeznie kell 
Felismerés szakértelemmel. A keresés szabályi a 
Keresés és Felismerés részben találhatóak (a Keresés 
részben minden le van írva). A módosítók az alábbi 
táblázatban találhatóak. 
 
 Módosító 
Karakter / tárgy láthatatlan +8 
Karakter / tárgy nagyon kicsi +5 
Karakter / tárgy kicsi +2 
Karakter / tárgy emberi méret  - 
Karakter / tárgy nagy -2 
Karakter / tárgy nagyon nagy -5 
Karakter / tárgy hasonló közegbe +2 
Tárgyat eltemet +5 
 
A karakter idegen közegben -4 
A karakter borult id ben cserjésbe / erd  +4 
A karakter mozog -2 
 
Rejtekb l kinézve -3 
Állattal keresés -4 

 
A Kalandmesternek kell elvégezni a dobást titokban. 
Ha sikerül a dobás, akkor a H s megtalálta azt, ami el 
lett rejtve, vagy a rejt zköd t. Ha a dobás sikertelen, 
akkor a H s nem járt sikerrel. A dobott értékt l 
függ en el lehet dönteni, hogy mennyire járt közel a 
sikerhez. Ekkor dönthet úgy a Kalandmester, hogy 
segít egy kicsit, és még egy kis id t szánva a keresésre, 
az sikeres lesz. De ez az id  elég arra, hogy a 
Rosszfiúk, akik elrejt ztek, kereket oldjanak. 
 
Elrejteni valamit, éppen ugyanúgy kell, mint elrejt zni. 
A Kalandmesternek kell dobnia titokban. (ebben az 
esetben a sikertelenség nem azonnal észlelhet ) A H s, 
ha elrejtett valamit, figyelnie kell rá, hogy kés bb meg 
is találja azt. Esetleg rajzoljon térképet a 
rejtekhelyér l.  

 
 
Sav/Maró sérülés 
Ha egy karakter savval, vagy valamiféle más maró 
folyadékkal érintkezik, akkor igen komoly maradandó 
sérüléseket is szenvedhet. A sebzés mértéke függ a sav 
er sségét l, ami három fajta lehet (gyenge; közepes; 
er s) és hogy mekkora felületen fejti ki a hatását. Ezt 
az alábbi táblázat mutatja majd meg.  
 
 Hatás 
Egy csepp ½ sebzés / id  
Tenyérnyi - 
1/8 testfelület *2 sebzés 
¼ Testfelület *3 sebzés 
½ Testfelület *4 sebzás 
Teljes test Azonnali Halál 2 Kör alatt 
 
A sav er sségét l függ en sebez körönként, vagy 
addig, míg b  vízzel le nem mossák a testr l. Égési 
sebet hagy maga után. 
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 Sebzés Hatás/Kör 
Gyenge sav 1-2 2 
Közepes sav 1-3 3 
Er s sav 1-6 5 
 

z 
A t z lehet akár fegyver egy adott helyzetben, nem 
csak emberek használják, az ismert és ismeretlen 
világban. Az si Allansiában a t z istene Filash. 
Némely törzsek még a mai id kben is úgy fejezik ki 
tiszteletüket iránta, hogy nagyon magas gólyalábakt 
vesznek fel, és kezükben ég  fáklyákkal imádkoznak 
hozzá. A modern H sök tudják, hogyan lehet a tüzet a 
saját el nyükre fordítani az unintelligens lényekkel 
szemben, de ez nem veszélytelen vállalkozás, mert 
rosszul is elsülhet. 
A t z sebzés attól függ, hogy milyen hosszú ideig volt 
kitéve a hatásnak a karakter, vagy a szörny. 
Láng -  Egy  kis  láng,  ami  nem  sebez  többet  1  
ÉLETER  pontnál / Támadási kör. Lehet gyertya, egy 
kis ég  fa. El nye, hogy ami éghet  azt begyújtja. 
Hátránya, hogy hamar elalszik. 
 

 

Kis t z - Egy sima fáklya, és egy kis tábort z között 
van a méret. Könnyedén eloltható egy vagy két vödör 
vízzel. 1-3 ÉLETER  pontot sebez csatában, vagy 
égés közben / Támadási kör. Fáklya, vagy egy 
felkapott ég  izzó fadarab. 
 
Máglya - Egy hatalmas t z, ami több méter is lehet, 
ennek az eloltásához már nem elegend  pár vödör víz, 
itt folyamatos oltás szükséges szervezetten. Aki egy 
ilyen er sség  t zön akarja átverekedni magát, az 
készüljön fel, hogy 2-7 életer  pontot fog sérülni / 
Támadási kör. 
 
Intenzív t z – Ez a pokol tüze, túlságosan er s ahhoz, 
hogy meg lehessen közelíteni. Ez a fajta t z Harci 
körönként 2-12 ÉLETER  pontot sebez. Ilyen lehet a 
robbanások pillanatában felszabaduló h . (pl: egy 

zlabda). A h energiát egy kovács t zhelyéhez 
lehetne mérni, ahol megolvadnak, vagy felforrósodnak 
fémek, és formálhatóvá vállnak, ebben a hatalmas 
nagy melegben. 
 
Egy kis láng, ha éghet  anyagot fog, akkor 
hozzávet leg egy támadási körön belül eléri a kis t z 
mértékét. Ezek után, ha van elég éghet  anyag, akkor 
(három harci kör múlva) eléri a máglya szintet, és így 
tovább egészen az intenzív t zig. De csak akkor, ha 
van elegend  éghet  anyag a közelben, amire át tud 
terjedni. Ez a folyamat addig folytatódig, míg az 
égéshez való feltételek fennállnak. Ha elfogy a 
„tüzel anyag”, akkor a lángok egy id  után maguktól 
kialszanak, megszüntetve ezzel a tüzet. 
 
Megjegyzés. Egy nagy t z egy olyan helyet, ahol 
nincsen konkrét gyors légmozgás, hamar megtölt s  
füsttel. Ez fulladáshoz is vezethet. A szabályok a 
Fulladás, és Gázmérgezés résznél, hogy ebben a 
helyzetben milyen szabályok vonatkoznak a H sökre. 
 
Tüzes nyilak 
Ezek a nyilak úgy készülnek, hogy az elejét 
becsomagolják valamilyen rongyba, ezek után 
belemártják éghet  olajba, és kilövés el tti pillanatba 
meggyújtják. A támadáskor -2 módosító járul a 
támadáshoz, de ha célba talál, akkor az alapsebzésen 
felül +1 ÉLETER  pont kár okoz. Természetesen, ha 
van az ellenfélen éghet  anyag, akkor azt meggyújtja. 
Céltévesztés esetén is lángra lobbant mindent mi 
éghet . 
 
Esés 
Az esés a kúszás ellentéte. Sajnos sokszor el fordul, 
hogy a rossz fiók területük védelme érdekében 
csapdákat ásnak, és azokat karókkal t zdelik meg. 
Esetleg  a  lépcs n  felfele  menet  alakul  az  át  egy  nagy  
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lejt vé, amin lecsúszva zuhan bele az áldozat 
valamilyen mély gödörbe, és még sorolhatnánk a 
rengeteg féle verziót, hogy miképpen eshet le egy 
karakter valahonnan. 
Általában egy ember két métert eshet anélkül, hogy 
bármiféle sérülést szenvedne. (kivétel, ha valamiféle 
éles hegyes tárgyra zuhan rá) a halál elkerülhetetlen, 
ha valaki ötven méter, vagy annál magasabbról esik le. 
Ha a H s túléli, akkor igen szerencsés, egy ember. 
Hogy mekkora sérülés éri a karakter földet éréskor, az 
a  szerencse  dönti  el.  A  SZERENCSE PRÓBA függ  a  
magasságtól. Minden öt méter esés után csökkenteni 
kell  a  jelenlegi  SZERENCSE  értéket,  1  pontot,  de  a  
sérülést viszont növelni kell 2 ponttal. Úgy kell 
elképzelni, hogy a H s valamiféle képen csökkenti az 
esés sebességét. (Megpróbál megkapaszkodni, vagy 
elérni fák ágait) Ha a karakter rendelkezik Ugrás 
képzettséggel, akkor egy sikeres képzettségpróbával 
csökkentheti a sérülést 1 ÉLETER  ponttal. 
A szerencsétlen H snek még 1 ÉLETER  pontot le 
kell vonnia és az alábbi táblázatban lév  értékek közül 
a rá vonatkozókat: 
 

 
 
 Elvesztett életer  
Minden 5 méter után +1 
Éles kövekre +1-3 
Légy közeg -2 
Víz / hó / sár -3* 
Teljes vértezetben +1 
Nehéz tárgyat cipel +1 
Nagyon nehéz tárgyat cipel +3 
* - felléphet fulladás, fuldoklás lásd ide vonatkozó szabályokat 
 
Fulladás és Gázmérgezés 
Kalandozások során felléphetnek olyan események, 
mikor a karakterek valamilyen okból kifolyólag nem, 
vagy csak alig kapnak leveg t. Ez lehet víz alatt, sárba, 

st l, de el fordulhat mérgez  gáztól is fulladás. 
 
Az összes helyzet, amiben a H s képtelen lélegzetet 
venni, legyen az víz, vagy gázfelh , az els  percben 

letelte után dobnia kell ÜGYESSÉG próbát, hogy 
képe-e leveg t venni. Sikertelenség esetén sérül. 
Minden egyes eltelt perc után ehhez a dobáshoz 
hozzájön -2 módosító, és az alábbi táblázóban lév  
értékeke. 
 
Víz alatt módosító 
Mély leveg t tudott venni +1* 
Van úszás képzettsége +3 
Támadják a karaktert -2 
Nehéz dolgot cipel -2 
Nagyon nehéz dolgot cipel -4 
Teljes vértezetben -2 
Életer  3 pont vagy az alatt van -2 
Füst gáz 
Mély leveg t tudott venni +1* 
Támadják a karaktert -2 
Teljes vértezetben -1 
Életer  3 pont vagy az alatt van -2 
* - A H s nagy lélegzetet vesz, hogy tovább bírja ki a víz alatt, vagy a 
gázfelh ben. Egyetlen hátránya, ha megtámadják közben a karaktert, akkor 
azonnal elveszti el nyét, s t olyan mintha nem is vett volna leveg t. 1-3 
sikeresen lélegzett, de ellenkez  esetben azonnal megfullad. 
 
Ha  a  karakter  nem  tud  id ben  a  felszínre  emelkedni,  
vagy kikerülni a gázfelh l, (nem dobta meg az 
értéket) ahol leveg t tud venni, körönként a következ  
értékeket szenvedi el sérülésként. 
Vízben 1-6 pont 
Füstben 1 pont 

 füstben 1-3 pont 
Mérgez  gázokban 2-7, plusz egyéb kellemetlen 

mellékhatások, amit a 
Kalandmester állapít meg 

 

 
 
Kitérés 
A Kitérés képzettséget használhatja a játékos harc 
közben a Harc résznél. A képzettséggel kitérhet a 
karakter a felé dobott vagy kil tt tárgyak el l. Pl.: 
kisebb, nagyobb kövek, nyílvessz . Siker estén 
egyszer en csak elhajol el le, és nem találja el. 
Kitérhet még rejtett csapdák, és egyéb meglepetések 
el l. Használatkor csak dobi kell két kockával. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a szükséges 
módosítókat, de a Kalandmester ezen felül alkalmazhat 
még módosítókat hozzáadhat, vagy levonhat a 
helyzetre való tekintettel. A dupla hatos itt 
balszerencsét jelent, valamilyen borzalmas 
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mozzanatot, ami akár egy szerencsétlen H s végét is 
jelentheti. 
 
 Módosító 
Kitérés nagy tárgy el l -1 
Kitérés nagyon nagy tárgy el l -3 
Csúszós talajon -2 
Nagy nehéz cuccal -2 
Nagy nagyon nehéz cuccal -4 
 
Keresés és Felismerés 
Ez a szaktudás, nem egy tudatos képzettség, ez a H s 
hatodik érzéke. Nem tudni, hogy m ködik, és miért 
van, csak annyi ismert, hogy a karaktert képes 
figyelmeztetni, a minden el jel nélküli veszélyre. A 
karakter nincsen tudatában a képzettsége 

ködésének, ezért a Felismerés képzettségpróbát a 
Kalandmesternek kell dobnia titokban, úgy hogy a 
játékosok nem láthatják. 
Természetesen a H s maga is nekiállhat utánanézni, 
saját magától a környéken. Ha nem leselkedik rá 
veszély, és nincsen semmiféle rejtett hely a környéken, 
akkor még sikeres Felismerés képzettség dobással sem 
fog találni semmit. A Kalandmester adhat módosítókat 
a dobáshoz nyugodtan, ha az adott helyen rejtegetni 
szeretne valamit, vagy valakit, valakiket. 
 
Keresés 
A játék szempontjából egy fontos képzettség. Így lehet 
szándékosan kémlel dve, keresgélve, egy adott 
területen rábukkanni egy rejtekhelyre, vagy egy 
rejt zköd re. Pl.: Titkos sikátorra, elrejtett kinccsel teli 
dobozra, csapdákra, vagy bármi olyanra, amit a 
Kalandmester elrejtett az adott helyen. (ezzel a 
képzettség dobással lehet megállapítani, hogy 
megtalálja a karakter-e a titkos ajtót, vagy csak 
egyszer en elhalad mellette). Megjegyzés: ha 
megtalálta a karakter a titkos ajtót, az még nem jelenti 
azt, hogy be is ment rajta. Ha zárva van, akkor lejjebb 
az Ajtók, és Zárak fejezetben találhatóak a további 
útmutatók. 
 

 

Ha a H s szándékosan keres, akkor azt jelenlegi 
ÜGYESSÉGÉVEL, vagy a Felismerés képzettségével 
teszi. (ha sötétben történik a keresés, akkor 
használhatja helyette a Sötétben látás szakértelmet). 
Ha keresett tárgy, vagy személy rejtve van. Tehát 
valaki rejt zik, vagy elrejtett valamit, akkor módosítók 
jönnek a dobáshoz. A Rejt zköd  képzettségének, és a 
keres  képzettségének a különbsége lesz az els  
módosító. Tehát, ha valaki 9-es rejt zködéssel bújik el, 
és egy 7 ÜGYESSÉGGEL rendelkez  próbálja 
megkeresni, akkor 2 pont büntetést kap, és a 
Rejt zködésnél felsorolta módosítókat. Tehát ha 
valakinek nagyon magas a rejt zködése, az képes 
könnyen elbújni. 
 

 
 

 
 
Álruha 
A karakter kerülhet olyan helyzetbe, mikor álcáznia 
kell magát, valamiféle álruhával, esetleg be kell 
öltöznie valami másnak, mint aki. Sikeres képzetség 
próba kell, hogy az álruha pontosan elkészüljön, 
semmiféle gyanút ne keltsen. Ha sikertelen és úgy 
próbálja, meg használni azonnal lebukik. Az alábbi 
táblázat mutatja, hogy milyen módosaitokat kell adni a 
sikeres álcázás szakértelemdobáshoz. 

 
 Módosító 
A h s járatlan az álruhakészítésben -3 
Az álruha kis változás (szakáll) +1 
Az álruha közepes változás (kor, színes ruha) 2 
Az álruha bonyolult (nem változtatás, magasság)
 -4 
Vagy nagyobb 
Felismerés nappali fényben -2 
Felismerés gyenge fényben +1 
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Felismerés sötétben +3 
 
Titkos nyelvjárás 
A titkos nyelvek kódnyelvek megértése nem egyszer  
feladat. Az, aki nem rendelkezik Titkosírás 
képzettséggel –4 módosítóval kell számolnia egy 
esetleges kódnyelv megfejtésekor. Az ilyen fajta 
nyelveket ritkán, de el fordul, hogy beszélik is. A 
tolvajok között inkább a néma kézjeles rejtjelezés az 
elterjedt. El fordulhat szimbolikus írás, képekbe 
rejtjelezve. 
 
Kereskedés és alkudozás 
A karakter, ha vásárolni akar, akkor elmegy az 
árushoz. Természetesen a vev  mindig a 
legkevesebbet akrja adni. Az árus pedig minél többet 
szeretne kapni a portékáért. Ha rendelkezik alkudozás 
képzettséggel, az ilyenkor sokat segit. Fontos, még 
hogy kit l vásárol a karakter, és hogyan lép fel vele 
szemben. A tárgy min sége is sokat számit. Az alábi 
táblázat segit eldönteni, hogy milyen modósitókat kell 
használni. 
A vev nek van becsapás képzettsége +amennyivel 
tuldobta a képzetségét 

Az eladónak van becsapás képzetsége +amennyivel 
tuldobta a képzetségét 
 
A vev  barát +2 
A vev  átlagos - 
A vev  barátságtalan -2 
A vev  ellenséges -5 
Az ár a felajánlott duplája +3 
Az ár az 1/2szerese +1 
Az ár a fele -2 
Nevetségesen alacsony ár -4 vagy kisebb 
 
A tárgy használt +2 
A tárgya ritka -2 
A tárgy nagyon ritka -4 
A tárgy egyedi -6 
A tárgy lopott +3 
 
Ajtók és Zárak 
Egy tipikus útveszt  alap tartozéka az ajtó, vagy az 
utat elzáró rács. Ezek nagy százalékban zárt állapotban 
is vannak. Olykor szörnyeket, de jobb esetben 
kincseket rejtenek. A nyitásuk valamikor egy egyszer  
tárgyal, történik, meg kell húzni egy gyertyatartót, 
vagy meg kell nyomni egy gombot, bármi, amit az 
épít  kifundált, hogy ne jussanak be avatatlanok.  
 
Hallgatódzás 
Egy H s megteheti, miel tt benyitna egy ajtón, hogy 
el tte hallgatódzik, hogy tájékozódjon ki, vagy mi van 

bent. Hogy mit hall, az a Kalandmester fogja neki 
elmondani, de ehhez teljesen csendben kell lennie. Ha 
nem egyedül van, hanem csapattal, akkor a csapatársak 
páncéljának a csörgése, esetleg a csatazaj lehetetlenné 
fogja tenni kisebb zörejek zajok kisz rését 
felismerését. Ilykor, csak hangos kiáltást, vagy 
bömbölést lehet meghallani. 
 

 
 
Az ajtó kinyitása 
Zár nélküli ajtót egyszer  kinyitni, csak le kell nyomni 
a kilincset. De ha zárva van az már bonyolultabb, f leg 
akkor, ha a Bezárás varázslattal zárták be. Ebben az 
esetben csak a Nyitás,  és  az  Ellenmágia varázslat 
használ 
 
Ha a H s egy zárt ajtót talál, ami nem mágiával, 
hanem mechanikusan van bezárva, akkor dönthet úgy, 
hogy betöri, vagy berúgja. Általánosságba véve egy 
Karakter képes betörni egy ajtót, ha az nem egy nagy 
ajtó. A H snek sikeres ÜGYESSÉG vagy Er  
képzettség próbát kell dobnia. Ha az ajtó hátulról egy 
retesszel van elzárva, akkor a fent említett dobásra kap 
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-3 módosítót, ha pediglen ezen felül az ajtó a 
kalandozó felé még szegecsekkel, vagy tüskékkel van 
meger sítve, akkor -6 módosítót kap még. 
 
Ha a próba eredménye kudarc, akkor az ajtó zárva 
marad, de a karakternek le kell vonnia 1 ÉLETER  
pontot. Minden további nekirugaszkodásához hozzájön 
még -1 módosító. (tehát ha negyedik alkalommal 
próbálkozik az ajtó betörésével, akkor már -3-al 
cselekszik). Minden egyes kísérlet egy Harci fordulóig 
tart.  
 
Ha a H s egy makacs zárral találja szemben magát, és 
többszöri nekirugaszkodásra sem képes betörni, akkor 
könnyen el fordulhat, hogy a környéken lév  
szörnyek, vagy más lények figyelmét felkelti. Aki, 
vagy akik meg is nézhetik, hogy mi ez a zaj 
 
 
 
Zárak 
A zárak sokféle változatban felbukkanhatnak, és 
rengeteg dolgot rejthetnek, beleértve a kincses ládát, 
egy szekrényt, esetleg egy rab béklyóját. Bármi is az, 
de a lényeg mindig ugyanaz, hogy a zár gazdája 
meggátolja, hogy más hozzájusson a tulajdonához.  

 

 
A mágikus lakatokhoz szükséges a Nyitás, vagy az 
Ellenmágia varázslat. A nem mágikus lakatokhoz 
viszont jól jön a Zárnyitás képzettség, vagy az a Er  
szakértelem, amivel egyszer en lefeszíti a lakatot a 
helyér l. A Kalandmester alkalmazhat módosítókat, a 
lakat min ségére való tekintettel, rossz, vagy 
mestermunka a zár. Megjegyzés: A gonosz lények, és a 
Rossz Fiúk nagy élvezetet látnak abban, hogy egyes 
zárakat csapdákkal lássanak el. Gondolunk, itt a 
mérgezet t re, esetleg valamiféle gázkapszulára, ami 
piszkáláskor eltörik, és kiáramlik a zárból, meg 
hasonló alattomos csapdákra. 
 
Ha az el bb említett nyitási formák közül nincsen 
birtokában egy sem a kalandozónak, vagy nem akarja 
használni, akkor még mindig megpróbálhatja egy 
kardal, vagy t rrel kinyitni a zárat. Ehhez sikeres 
ÜGYESSÉG próbát kell végezni. Egyszer  zárak 
esetén -2-vel, bonyolultabb trükkösebb szerkezeteknél 
ez a szám lehet akár -4 is. (Kalandmester dönt) Ehhez 
viszont nagy szerencse is kell. Siker esetén a fegyver 
kicsorbul, és addig, míg nem élezik újra, minden 
harcban -1 ÜGYESSÉGGEL harcol vele a tulajdonosa. 
Egy fegyver rendes megélezésére a kaland alatt 
nincsen lehet ség, csakis két kaland között. 
 
Megjegyzés: Egyes ládáknak, és dobozoknak vannak 
titkos rekeszeik, a H snek kifejezetten keresnie kell, 
hogy rátaláljon a rejtekhelyre. 
 
Reakció és Rábeszélés 
Mindegyik lény, mikor találkozik a H sökkel 
valamiféle reakciót vált ki a jelenlétük. Legtöbb 
esetben el re meg van határozva, hogy hogyan is 
fog(nak) viselkedni a lény(k). Ezt a Kalandmester még 
a kaland készítése közben kitalálja, és beleszövi a 
cselekmény menetébe. A reakció álltalábban független 
a karakterek hozzáállásától. 
 
Már pediglen elkerülhetetlen, hogy a karakterek a játék 
alatt össze ne futnának szörnyekkel. Itt a játékosok 
reakciója sokat számít. Mindazonáltal nem minden 
szituációt lehet, kell megoldani harccal, - el fordulhat, 
hogy egy kis pénzzel megoldható a probléma, vagy 
egyszer en csak meg kell beszélni. 
 
Minden egyes szörnynek a reakciója megtalálható a 
Kaland-Játék-Kockázat  Szörnykönyvben. Mindegyik 
leírásánál található két rész, az egyik a Reakció, a 
másik az Intelligencia. Ezek együttes alkalmazásával 
megállapítható a reagálás. Az els  lehet Barátságos; 
Semleges; Barátságtalan, és Ellenséges, míg az utóbbi 
Nincsen; Alacsony; Átlagos; és Magas. Ezek a 
megállapítások magukért beszélnek. 
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Egyszer en szólva egy lény a találkozáskor az 
megállapított reakció képen fog reagálni, az 
intelligenciájának a függvényében. Az ellenséges 
lények minden valószín ség szerint támadni fognak, 
ha kicsi az intelligenciájuk. Bármely más lény, aki 
barátságosabb, és magasabb értelemmel rendelkezik 
könnyebben megvesztegethet . Esetleg azt tegye, amit 
a H s mond. 
 
Megtévesztés 
Alacsonyabb értelemmel rendelkez  él lényeket 
könnyebben megtéveszthetik a H sök. Például egy 
kutya elé oda vetve egy hatalmas nagy hússzeletet, 
mivel teljesen lefoglalja magát. Ez id  alatt a tolvajok 
besurranhatnak a házba, és ellophatják, amit 
szeretnének. 
 
Ilyen helyzetekben egy egyszer  SZERENCSE 
próbával el lehet dönteni a sikert. A Kalandmester 
viszont változtathat ezen a lény hozzáállására való 
tekintettel. Lehet, hogy jobbnak látja a sikerességet 
másképpen eldönteni. Pl.: 1-3 sikeres volt az akció, és 
egy 6 oldalú kockával kell ezt megdobni. 
 
Vesztegetés és Átverés 
Intelligensebb lényeket sokkal nehezebb meggy zni, 
mint a kevésbé értelmeseket Pl.. H söknek, hogy 
elengedjék, vagy válasszanak kincseket a 
gy jteményéb l. A helyzeteket három f  csoportba 
lehet sorolni Egyszer , Elfogadható, vagy esetleg 
Ésszer tlen. 
 
Egy Egyszer  kérés például, hogy a Törpék népét 
megkérni, hogy had használja a csapat az egyik 
barlangjuk mellékágát, ahol a felszínre juthatnak majd. 
Egy Elfogadható kérés például az lehet, hogy egy elf 
törzs erdejében megállva engedélyt kérni t lük egy 
táborhely kialakítására. Vagy egy ork rséget 
megkérni egy hamis levéllel, hogy engedje át a 
csapatot egy rzött sikátoron. Ésszer tlen kérésnek 
viszont az bizonyulhat, ha egy ork csapat elé állunk, és 
felszólítjuk ket mindenfajta értékei átadására, és meg 
is teszik azt, majd szabadon távozunk. 
 
Ha két ember találkozik, és portékát cserélnek, legyen 
az pénz, áru, szolgáltatás, használják az Átverés 
szakértelmet, hogy minél jobb áron adjon el, vagy 
szerezzen meg valamit. Ha fontos a dolog, akkor 
érdemes akár a Vesztegetéssel is megpróbálkozni, hogy 
hozzájusson az áhított dologhoz. 
 
Akár így akár úgy, az eljárás a H sre nézve mindig 
ugyanaz. Ha rendelkezik Átverés szaktudással, akkor 
azt kell megdobni, ha ez nincsen akkor csak simán az 

ÜGYESSÉGÉT használja. Esetleg ha egyik sem akkor 
sikeres SZERENCSE próbával lehet megoldani. 
 

 
 
A h s ha valakit meg szeretne vesztegetni, el ször is 
meg kell vizsgálni, hogy nem ütközik e a jellemével. 
Bármilyenfajta megvesztegetés egy veszélyes 
vállalkozás, mert nem tudni, hogy az alany elfogadja-e, 
vagy sértésnek fogja majd fel, és dühös lesz. Ezt 
mindig a Kalandmester dönti el, hogy mit is fog 
reagálni a nem játékos karakter. El fordulhat, hogy a 
megvesztegetés nagyobb gondot fog okozni, mint ha 
nem tették volna meg! 
 
Végül a Kalandmester titokban dob a játékos nevében, 
és elmondja, hogy mi is történik a megvesztegetéskor. 
– Az alany lehet készséges, és cserébe segít, esetleg 
lehet még valamilyen követelése, mert vérszemet kap, 
vagy hírtelen támadásba is lendülhet, mert sért nek 
tartja az ajánlatot. 
 
Miért kell titokban dobni? Azért mert a játékos ne 
tudjon róla, hogy sikere van, vagy elbukta-e a próbát. 
Az ellenfelek is intelligens lények, kik a saját 
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érdekeiket követik, így lehet, hogy még többet akar a 
kis kapzsi. 
 
 Módosító 
Ken pénz felajánlása +1/-3* 
Az összeg nagyon alacsony -4 
Az összeg alacsony -2 
Az összeg nagy +2 
Az összeg nagyon magas +4 
Nem jó pénz -3 
 
A pénz átadásakor nem vagy  
   egyedül  -1 / f  
A H sök számbeli fölényben vannak +2† 
A H sök kevesebben vannak -2† 
Barátságos +2 
Semleges -1 
Barátságtalan -3 
Ellenséges -5 
Ésszer  kérés +3 
Elfogadható -3 
Ésszer tlen -6 
* - Ha a lény erkölcsös, és becsületes, akkor meg fog sért dni, a ken pénz 
felajánlásakor, ekkor kell alkalmazni a -3 módosítót. 
† - Ez esetben a nagyobb csapat legalább a kétszerese kell hogy legyen a 
kisebbnek. 

 
 
Lopakodás 
Ennek a lényege, hogy a karakter úgy mozogjon, hogy 
mások ne vegyék észre. Felbecsülhetetlen képzettség a 
tolvajok számára. Aki lopakodni szeretne, az tanulja 
meg a Lopakodás szakértelmet. Ha nem rendelkezik 
vele, akkor az alap ÜGYESSÉGÉT kell megdobnia. 
Egyedi helyzetekben el fordulhat, hogy 
képzettségdobás nélkül, egyszer en csak a 
SZERENCSÉT használva lehet megoldani a helyzetet. 
 
A figyel  Felismerés képzettségéb l ki kell vonni a 
lopakodó Lopakodás szakértelmét. Az lehet pozitív, és 
negatív is. Ezt az értéket ki kell vonni a Lopakodó 
lopakodás szakértelméb l. Ez lesz az alap. Ha a 
figyel elfoglalt, akkor -1 pont járul a Felismerés 
képzettségére. A további módosítók az alábbi 
táblázatban találhatóak: 

 
 Módosító 
A H s Láthatatlan +8 
A H s nagyon kicsi +5 
A H s Kicsi +2 
A H s nagy -2 
A H s nagyon nagy -5 
Teljes páncélzatban -2 
Nehéz súly cipelve -2 
Nagyon nehéz súlyt cipelve -4 
Nyílt terepen -2 
Éjszaka +4 
Holdfénybe +2 
 
Csapdák 
A csapdák ékes bizonyítékai a Gonoszok 
körmönfontságának. Néhány csapda végtelenül 
egyszer . nem áll másból, mint egy kiásott gödörb l, 
aminek az alján kihegyezett karók találhatóak. De 
ezzel ellentétben vannak az ördögi szerkezetek, amit 
igen bonyolult mechanika mozgat. A tervez  igazán 
nem azonnali halált akar vele okozni, hanem azt 
szeretné, hogy az áldozata szenvedjen. 
 
A Kalandmester a kalandjába saját maga tervezi meg a 
csapdáit, és azok hatásait. A csapdákat érdemes egy 
Veszélyességi skálán besorolni 0 és 5 közé, hogy 
milyen halálosak. 
 
Rendszerint csak sikeres SZERENCSE próbával, vagy 
Kitérés szakértelemmel lehet elkerülni a csapdákat. 
Persze ezekb l az értékekb l le kell vonni a csapda 
Veszélyességi értékét.  Ha  a  h s  tudatosan  keresi  a  
csapdát, tehát gyanúja van, hogy van ilyen a közelben, 
akkor a Felismerés szakértelmet használva (Keresés és 
Felismerés részben minden megtalálható) 
 
Mikor már a csapdát felfedezték, lehet ség van annak 
a hatástalanítására. Ez lehetséges a Csapda ismeret 
képzettség használatával. A képzettségpróbakor le kell 
levonni a csapda Veszélyességi értékét. Ha nem 
rendelkezik ilyen szakértelemmel, akkor az alap 
ÜGYESSSÉG pontjait használva tudja hatástalanná 
tenni a csapdát. Ebben az esetben le kell vonni a 
csapda Veszélyességi értékét, és még -2 pontot. Ha a 
dobás sikertelen, akkor a csapda aktiválódni fog. 
 
Magasabb Csapda ismeret szakértelemmel a H s saját 
maga is tervezhet, és készíthet csapdákat, de ez csak 
nagyon képzett karakterre érvényes. 
 
Vadászcsapdák 
Ez a csapdafajta, amit a H sök is állíthatnak, azt a célt 
szolgálja, hogy élelemhez jussanak. A siker nagyban 
függ a karakter Helyismeretét l. Tudja, hova érdemes 
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kihelyezni csapdát, ismeri a vadcsapásokat, stb. Ha 
valaki képzetlenül akar csapdát állítani, akkor azt az 
alap ÜGYESSÉG értékével -2 ponttal teheti. 
A  Kalandmester,  ha  akarja,  segítheti  a  
vadászszerencsét, adhat módosítókat, mert sok állat jár 
az adott helyen, vagy párzási id  van, vagy vártak a 
játékosok egy napot. A csapdákat négy óránként 
érdemes megnézni, utána igazítani. 
 

 
 
Trükközés 
Vannak olyan helyzetek, mikor a H s a 
kézügyességére támaszkodhat csak, ilyen mikor egy 
nagyon híres, és drága gyémántot kell kiemelni egy 
üvegbúra alól. Vagy kártyatrükkel elvonni valaki 
figyelmét, míg a másik a zsebében matat. Esetleg 
elemelni valamilyen ételt egy standról, de ide 
sorolható még az is mikor egy sárkány kincsei közül 
kell elemelni valamit. Ezekben a szituációkban kell 
használni, a Trükközés szakértelmet, de ha nem 
rendelkezik ilyennel a H s, akkor nyugodtan 
használhatja az ÜGYESSÉGÉT.  
 
Az áldozatnak, akit kinézett a karakter használni kell a 
Felismerés képzettségét. Ebb l le kell vonni a H s 

Trükközés szakértelmét, és ezt az értéket fogja 
megkapni alap módosítónak. Tehát az áldozatnak van 
14-es Felismerés képzettsége, a H snek pedig 8-s 
Trükközés szaktudása. A kett t kivonva egymásból 6-
ot kapunk. Ezt a számot kell levonni a karakter 
Trükközés képzettségéb l. Az alábbi táblázatban, még 
találhatóak módosítók. 
 
 Módosító 
Sötétség +3 
Holdfény +1 
A tárgy nagyon kicsi +2 
A tárgy közepes méret  -2 
A tárgy nagy -4 
A tárgy nyílt terepen van -3 
A tárgy zajos -3 
Az áldozat unintelligens +2 
A közelben minden plusz két f  után -1 
 
Ha a dobás megbukik, valószín , hogy nagy 
felháborodást fog kelteni, és meg is fogják támadni a 
karaktert. A Kalandmesternek kell eldönteni, hogy mi 
is fog igazából történni. 
 
Életer , Ügyesség, Szerencse Visszaszerzése 
 
Életer  
Az ÉLETER  pontok a játék folyamán folyamatosan 
fognak változni. Visszaállítani az eredeti értékre a 
karakterek pihenéssel, étkezéssel, vagy egyéb mágikus 
szerekkel tudják. Az alábbi listában felsorolunk pár 
lehet séget, amivel emelni lehet az ÉLETER  
pontokat. 
 
Étkezés 
Mindenkinek szüksége van ételre, italra. A H sök sem 
kivételek ez alól. Minden karakter, hogy jól érezze 
magát, akkor napi szinten minimum egyszer, étkeznie 
kell, de legalább háromszor. Így nem szenvedi el a -4 
ÉLETER  pont veszteséget. 
 Érték 
Étkezés +4/alkalom 
Pihenés ágyba +3 
Pihenés földön (hálózsákban) +2 
Pihenés kényelmetlen helyen +1 
Kialvatlanság* -1 
Koplalás/nap -4 
*24 óra ébrenlét után 
 
Ügyesség 
Az ÜGYESSÉG pontok a játék alatt ritkán fognak 
változni. Akkor is csak átmenetileg. De ha mégis örök, 
akkor elég nehezen lehet visszaállítani a kezdeti 
értékre. A csökkenést el idézheti egy átok, egy nagy 
sérülés, vagy egy átkozott mágikus tárgy. A következ  
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táblázat mutatja, hogy mik mekkora csökkenést 
okoznak. Visszaállítani kizárólag varázslattal, vagy 
gyógyítással lehetséges. 
 
 Érték 
Kardforgató kéz sérül* -2 
Szem sérül (az egyikre megvakul)** -1 
Az egyik láb sérül* -1 
Végtagvesztés† -3 
Kialvatlaság‡ -1 
*vágás; égés; fagyás 
**térlátás elvesztésével jár 
†bármelyik kéz, vagy láb 
‡csak addig, míg a karakter ki nem piheni magát (24 órás ébrenlét után) 
 
Szerencse 
A SZERENCSE pontok folyamatosan változnak a 
kalandok alatt. Minden egyes SZERENCSE próbakor 
csökkenteni kell 1 ponttal. Visszakapni, akkor lehet, ha 
valamilyen szerencsés esemény történik a karakterrel, 
vagy valamilyen kimagaslóan fontos nyomra bukkan, 
ami el reviszi t ( ket) a kaland megoldásában. 
Visszakaphat még a H s varázslattal is SZERENCSE 
pontot, és a SZERENCSE ital segítségével. 
 

 
 

Fegyver nélküli sebzés 
 
Ismételten az alap Kaland Játék Könyvekre 
hivatkozva, ahol minden lény, és minden fegyver 2 
ÉLETER  pontot sebez. De ez a valóságban nem így 

van. Gondoljuk csak végig. Egy Manó egy t rrel, 
sokkal kisebb sérülést tud okozni, mint egy Óriás a 
bunkósbotjával. Így a következ  táblázat segít abban, 
hogy melyik lény mekkorát sebez 
 
Fegyver nélküli sebzések (Ütés; Harapás; 
Karmolás) 
 Sebzés 1D6 
Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 
Ütés, emberi  1 1 1 2 2 2 3 
Ütés, nagy  2 2 2 3 3 3 3 
Harap, karmol kicsi  1 1 2 2 2 2 3 
Harap, karmol közepes  1 2 2 2 2 3 3 
Harap, karmol nagy  1 2 2 2 3 3 4 
Harap, karmol óriási  2 2 3 3 4 5 6 
Parányi (Pindur)  1 1 1 1 1 1 1 
Apró (Pixi)  1 1 1 1 1 1 2 
Kicsi (Goblin)  1 1 1 1 1 2 2 
Közepes (Ember)  1 1 1 2 2 2 3 
Nagy (Troll)  2 2 2 2 3 3 4 
Hatalmas (Óriás)  3 3 3 4 4 5 5 
Kiterjedt (Gólem)  3 4 4 4 5 5 6 
Behemót (Elementál)  4 5 5 5 6 6 6 
Kolosszális (Sárkány)  5 5 5 6 6 6 7 
Óriás (Homokféreg)  5 6 6 6 6 7 7 

 
Pusztakezes harc (opcionális szabály) 
 
Az egyik dolog, ami sajnos hiányzik a Kaland-Játék-
Kockázat  szabályok közül, az a Fegyvertelen harc jól 
kidolgozott szabályai. Képzeld el, hogy egy 
kocsmában hírtelen kitör a verekedés. A fegyvereket 
nem érdemes el venni, mert egy nincsen rá id , a 
másik pedig, hogy nem kéne megölni sennkit se, mert 
könnyen a városi rség börtönében találhatja magát a 
karakter gyilkosság vádjával. 
A következ  szabályok, nem bonyolítják a játékot, 
hanem kiegészítik azt. A Kalandmester dönthet úgy, 
hogy felhasználja, de figyelmen kívül is hagyhatja. 
Els  lépésben meg kell határozni a H s Fegyvertelen 
Harci Értékét, ez mostantól (FHÉ). Ezt úgy kapjuk 
meg  ha  összeadjuk  a  jelenlegi  ÜGYESSÉG  és  
ÉLETER  pontot. 
 
ÜGYESSÉG + ÉLETER  FHÉ 

23 vagy kevesebb 1 
24-33 2 
34 vagy több 3 

 
Példa: Az els  karakter "Borisz" ÜGYESSÉGE 12, 
ÉLETER  23.  Borisz  FHÉ  pontja  3.  A  Második  
karakter "Arlanthe" ÜGYESSÉG 10, ÉLETER  
16. Arlanthe FHÉ értéke 2. 
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Most, hogy ez megvan, kezd dhet a harc. A csata a 
szokásos módon fog lezajlani TÁMADÁS dobásokkal. 
A különbség csak annyi, hogy ha az egyik fél eltalálja 
a másikat, a szokásos sérülés helyett az alábbi 
táblázatot kell használni. 
 
Fegyvertelen Harci Sérülés Táblázat 
 
Karcolás Felreped Zúzódás Elbukás Agyrázkódás 
 
Foglalkozzunk egy kicsit most az FHÉ-val. Miután 
valamelyik fél egy sikeres találatot vitt be, utána 
dobnia kell ÜGYESSÉG próbát. Mondjuk ennek az 
embernek 1-es  az FHÉ-ja.  Ha sikeres,  akkor behúzhat  
egy kockát az ellenfelének, de ha nem akkor nincsen 
kocka, mert az ütése gyenge volt. 2-es FHÉ esetén, ha 
sikeres, ha nem mindenképpen 1 kocka a veszteség. Ha 
3-as az FHÉ-ja, akkor képes bevinni igen er s ütést is, 
ami már két kockát jelent. Sikertelen dobásnál viszont 
csak eggyel, a szokásos módon. 
 
Karcolás Felrepedés és Zúzódás 
Ez egy egyszer , és érthet  fokozatos sérülési forma 
egy verekedésnél. Igazából nem járul mellé semmiféle 
büntetés, bár aki ilyen sérülésekkel hagyja el a 
küzd teret, az nem mutat valami jól. Lásd kés bb a 
hosszú távú hatásoknál. 
 
Elbukás 
Az áldozat lerogy a földre, leütötték. A következ  
támadási körben az ellenfele +2 TÁMADÁSST kap, 
ha meg akarja ütni. Minden kör elején az áldozat 
dobhat ÜGYESSÉG próbát, ha sikeres, akkor feláll, és 
tudja folytatni a küzdelmet, ha nem lenn marad. Ebben 
a helyzetben, ha megnyeri a támadási kört, akkor nem 
tud sebezni, hanem kivédi az ellenfél ütését. 
 
Agyrázkódás (kiütés) 
Az áldozatot teljesen kiütötték 1d6 óráig öntudatlan 
lesz. Így nyilvánvaló, hogy nem képes a harcot 
folytatni. Ha nyakon öntik egy vödör vízzel, akkor 
felébred, és 2d6 kör pihenés után ismét szembe 
szállhat az ellenfelével. 
 
Példaharc 
Arlanthét meglöki Borisz az egyik kocsmában 
éjszaka, aki úgy véli, hogy a barbár direkt ment 
neki. Mivel nincsen fegyver egyik félnél sem, mert 
az ajtóban le kellett adni, ezért puszta kézzel esnek 
egymásnak. Arlanthe TÁMADÁS dobása 17 (7-et 
dobott a kockával, és az ÜGYESSÉGE 10-es). 
Borisz dobása 15 (3-at dobott, és 12-es az 
ÜGYESSÉGE). A sérülés táblázat szerint Borisz 
Karcolásokat szenvedett el az ütést l. Korsók 

repülnek mindenfele, mikor a nagy mamlasz 
megtántorodik. A következ  kört Borisz nyeri, 
mivelhogy az ÜGYESSÉG értéke 12 így alapban 2 
pontot fog sebezni. Így ellenfelének be kell húzni a 
Karcolás, és Felrepedt kockát. Ezek után Borisz 
még két fordulót nyer, így Arlanthet a padlóra 
küldi, egy jó nagy adag söröstálcával együtt. A 
kocsmáros felcibálja, és kihajítja az ajtón, Nem 
szereti a bajkever ket. 
 

 
 
Páncél a fegyvertelen harc közben 
Ha valaki egy ilyen fajta támadáskor b rpáncélt, vagy 
ahhoz hasonlót visel, akkor a sérülés mértékéb l 
levonhat 1 FHÉ-t. 
Fém páncéloknál, legyen az lemezelt vért, vagy 
láncing, nem sérül, ha olyan helyen találja, el ahol a 
testét páncél fedi. Egy kocka dobással meg is lehet 
állapítani  a  találat  helyét.  1  -  Fej  2  -  Mellkas 3 -  jobb 
kar 4 - bal kar 5 - Has 6 - Láb. Ha a terület páncélozott, 
akkor nincsen sérülés. Ellenben a támadónak dobni 
kell ÜGYESSÉG próbát hogy sérül-e. A dobott sérülés 
kockákat viszont így  szenvedi el, ha páncélozott 
területre ütött. 
 
Vegyes Harc 
Ha az egyik oldalon fegyverrel harcolnak, a másik 
oldalon pedig ököllel. (ez lehet direkt, vagy a H s 
egyszer en csak elhagyta, vagy eltörte a fegyverét, és 
most kénytelen így harcolni). A támadási körök a 
szokásos módon zajlanak le. A fegyver sebzéseket 
okoz, de a másik félen a fegyvertelen harc szabályait 
kell alkalmazni. Ha a Kalandmester úgy gondolaja 
ett l eltekinthet, és a szokásos módon vezeti le a 
csatát. Lásd példaként a Bajnokok Próbája 113 
fejezetpontján, mikor az ellenféllel, puszta kézzel kell 
harcolni, miközben  egy kis t rrel támad. 
 
Hosszú távú hatások 
Bárki, aki használja a fegyvertelen harci táblázatot, az 
ha elszenved valamilyen sérülést, legyen az karcolás 
vagy agyrázkódás akkor utána kap -1 ÜGYESSÉG 
pontot, míg meggyógyul. (vissza lehet állítani 
ÜGYESSÉG itallal, vagy varázslattal, esetleg egy jó 
alvással) Az ájulás hatása 1d6 óra alatt múlik el, vagy 
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míg fel nem keltik. Zúzódási fokozatból két óránként 
lehet egy kockával feljavulni, míg rendbe jön. 
 
Balsiker táblázat 
 
2d6 Balsiker 
2 A h s egy társát sebesíti meg, ha az elég 

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

3 A H s magát sebesíti meg. Sebzésdobás, 
és Páncél Véd érték dobás szabályok 
szerint. 

4 A h s nem védekezik. Ellenfele duplán 
sebezhet rajta. 

5 A H s pofára esik. Két kör, míg talpra áll, 
addig -4-et kap TÁMADÁSRA. (lásd 8) 

6 A H s eldobja fegyverét. Id be telik, míg 
összeszedi, ez 2 k r. 

7 A h s megcsúszik, és elveszti az 
egyensúlyát. A következ  körben -2 kap 
minden cselekedetére. 

8 A h s elesik. Egy teljes kör kell ahhoz, 
hogy talpra álljon, és e közben mást nem 
tud cselekedni. 

9 A h s eldobja a fegyverét az ellenfelein 
túl. Ebben a csatában már nem is lehet 
használni. 

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

11 A H s magát sebesíti meg (vagy 
valamelyik társát). Sebzésdobás, és 
Páncél Véd érték dobás szabályok 
szerint. 

12 A h s saját magát sebesíti meg. Az így 
okozott sérülés a duplája a szokásosnak. 
Páncél véd értéke számít. 
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A KARAKTEREK FEJL DÉSE, ÉS KÉPZÉSE 
 
A H sök, ahogy egyre többet kalandoznak a Titán 
világában, Ügyesebbek, és egyre képzettebbé válnak. 
A Kaland-Játék-Kockázat Szerepjátékban a karakterek 
a játék végén Tapasztalati pontokat kapnak. Ezeket 
használhatják majd fel képzettségeik növelésére, új 
képzettségek elsajátítására, és varázslatok tanulására. 
Így hozzáért bbek lesznek, és könnyebben 
boldogulnak majd az elkövetkezend  kalandokban. 
 
Tapasztalati pontok 
 
A képzettségeket, és a varázslatokat a H sök a játékok 
között, Tapasztalati pontokból tudják majd növelni, és 
elsajátítani. Ezeket a pontokat a Kalandmester a kaland 
végén osztja ki. A Kalandmesternek meg kell 
vizsgálnia mindegyik H s teljesítményét a történet 
alatt. Meg kell néznie, hogyan is vitték végig a 
kalandot a csapat tagjai. Az alábbi szempontok szerint 
bírálva el mindenkit egyenként. Az els  két pont a 
csapatmunkára vonatkozik, a második kett  viszont 
egyénre szabott. Három osztályzatba rangsorolva 
ezeket. A besorolások a következ ek 1 (Gyenge) 2 
(Közepes) 3 (Kiváló!): 
 
A kaland – Teljesen sikeres volt-e a küldetés? 
Teljesítették egészében a H sök a feladatot, vagy 
kihagytak valamilyen fontos nyomot? Sikerült-e 
megölni a f gonoszt, vagy a zsákmányt megszerezni? 
Talán a f gonosz kereket oldott? 
 
Áldozatok – A h sök között volt-e áldozat? Jó 
taktikával elkerültek-e fölösleges összecsapásokat? 
Véletlenül túlbuzgók voltak, és végeztek olyanokkal is 
akikkel nem kellett volna? Az 1-es azt jelenti, sok volt 
az ártatlan áldozat, a 3-as viszont a szükségtelen 
vérontások elkerülésért jár. 
 

siesség – Bátor-e a H s, ha a helyzet kezd igazán 
forró lenni a talpa alatt? Mekkora részt vállal a 
harcból? Képes-e ellenállni egy varázslat kínzó 
hatásának, hogy ezzel másokat mentsen? Vagy gyáván 
elbújik? Megfutamodik és riadtan meghúzza magát? 
Sérülten is feláll, és vállalja a harcot? Önfeláldozó-e a 
karakter? 
 
Szerepjáték – Sikerült-e a játékosnak jól alakítania a 

st? Reálisan viselkedett-e a Titán világban? Vagy 
csak ment el re, mint egy harcológép, nem tör dve 
senkivel és semmivel? Maximális pont jár a jó 
szerepjátékért, akkor is, ha a játékos kicsit túlont túl jól 
beleélte magát a szerepébe. Ezzel lehet hogy az agyára 
ment a többieknek. 

 
Mikor végeztél az értékelésekkel, és megvannak a 
számok, akkor összeadod ket, és elosztod 4-gyel. Az 
így kapott összeg lesz a karakternek adható 
Tapasztalati pont (törtek esetén kerekíts felfele). Az 
értéknek 1 2 vagy 3-nak kell lennie. Ez csakis a kaland 
végén osztható ki. 
Megjegyzés: Mindig csak a végigjátszott kaland végén 
adja Tapasztalati pontot, sose a kaland közben. 
 

 
 
Tanulás a Tapasztalati pontokból 
 
A kapott Tapasztalati pontokat háromféle képen 
használhatóak fel. Els  lépésben meg lehet növelni az 
alap ÜGYESSÉG értékét, másodikként lehet növelni 
egy már elsajátított képzettséget. Harmadik és utolsó 
képpen meg lehet tanulni egy új képzettséget, illetve új 
varázslatot. Ezekhez viszont szüksége lesz a H snek 
egy Tanítómesterre, aki rendelkezik a kívánt 
képzetséggel, vagy varázslattal. 
Egy H s csakis kizárólag akkor használhat 
Tapasztalati pontot, mikor éppen nem kalandozik. 
Ráér gyakorolni, tanulni, így növelve saját erejét. 
Nincsen olyan, hogy kaland közben hírtelen 
valakinek megemelkedik az egyik 
KÉPZETTSÉGE, vagy megtanul egy új 
varázslatot! 
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Az ÜGYESSÉG növelése 
Megnövelni egy alap tulajdonságot sokkal nehezebb, 
mint egy képzettséget fejleszteni. Ezért is kerül ez a 

velet 10 Tapasztalati pontba. Ennek fejében az alap 
ÜGYESSÉG növekedni fog 1 ponttal. Ez egy 
hosszadalmas folyamat. A karakter, aki ebbe belevág, 
annak több kaland alkalmával kell összeszednie a 
szükséges Tapasztalati pontokat. 
Ha egy nagyobb kalandsorozatot közben, mikor már 
összegy l a megfelel  számú Tapasztalati pont, a H s 
elkezdheti a tréninget. Ez a játékid ben egy hónapi 
edzést jelent. Elvonul a külvilágtól, egy elzárt helyre és 
napi nyolc órát fog minimum majd edzéssel tölteni. 
Nem lehet megszakítani a sorozatot. Mire elérkezik a 
végére, az alap ÜGYESSÉG pontszáma növekedni fog 
1 ponttal. Ez a változás kihat minden egyes 
képzettségére is. Ha növekszik az kezdeti 
ÜGYESSÉG, akkor minden egyes képzettség is 
növekedik. 
Ha nem egy nagyobb kalandról van szó, ahol számít az 
id , akkor mondhatjuk azt, hogy a két kaland között a 
karakter elment tréningezni, és átesett a szükséges 
gyakorlatokon, így növelve meg az alap tulajdonságát. 
Sem ÉLETER T, sem pedig SZERENCSE pontot 
nem lehet Tapasztalati ponttal, és edzéssel növelni. 
Bár a SZERENCSE ital ad 1 pontot az alap 
SZERENCSÉHEZ. 
 

 

 
Képzettség fejlesztése 
Ez a folyamat, úgy m ködik, hogy 1 Tapasztalati 
ponttal meg lehet bármely már elsajátított 
KÉPZETTSÉGET 1 ponttal növelni. Csakis kizárólag 
a már ismert szaktudásokra vonatkozik ez. Fels  határ 
nincsen. (az új képzettség elsajátítását majd a 
következ  szakaszban fogjuk ismertetni) A 
KÉPZETTSÉGRE egyszerre több ponti is osztható. 
Ezzel emelve minél nagyobbra az adott ismeretet. Itt 
jegyzend  meg, hogy még a legnagyobbak is hibáznak 
dupla 6-os esetén mindenképpen kudarc a 
végeredmény, legyen bármekkora a képzettség értéke. 
 

 
 
Ha egy nagyobb kalandsorozat közben szeretné a H s 
növelni valamelyik KÉPZETTSÉGÉT, akkor az egy 
heti tréningjébe fog kerülni. Természetesen, ha ez 
belefér az id be. Ez id  alatt folyamatos napi nyolc 
órákat kell gyakorlással töltenie, hogy elérje a kívánt 
szintet. Nem foglalkozhat semmi mással. Elvonultan 
kell gyakorolnia, nehogy kizökkenjen. Mikor végére ér 
az egy hétnek, akkor a KÉPZETTSÉGE meg fog 
növekedni 1 ponttal. 
Ha nem egy nagyobb kalandról van szó, ahol számít az 
id , akkor mondhatjuk azt, hogy a két kaland között a 
karakter elment tréningezni, és átesett a szükséges 
gyakorlatokon, így növelve meg a KÉPZETTSÉGÉT. 
Érdemes a fejlesztés el tt megvizsgálni pár dolgot a 
Kalandmesternek. Pl.: 

- A karakter használta-e a fejlesztene kívánt 
KÉPZETTSÉGÉT, a kalandok folyamán? 

- Vagy, van egy Elf, aki szeretne Tengerész 
lenni, (Vizek ismerete) Az Elfek inkább az 
er khöz vonzódnak. Nem érdemesebb inkább 
az Erdészet képzettséget fejleszteni? Ebben az 
esetben azt látjuk, hogy nem igazán passzol 
mindig a faj és a képzettség választás.  

Megjegyzés: A Sötétben látás szakértelem nem 
elsajátítható, és nem növelhet , az egy természetes 
adottság. Csakis kizárólag induló karakter tanulhatja 
meg. 
 
Új képzettség tanulása 
Ez a szakasz azzal foglalkozik, hogyan képes a H s 
elsajátítani új képzettséget. Nem olyan bonyolult 
dologról van szó. A h snek a tanulási id n kívül -, 
pénz - is kell áldoznia az új tudásra. Ezen felül 
szükséges még egy Tanítómestert, aki rendelkezik az 
áhított képzettséggel. 
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Megtanulni 1 pont értéken egy új képzettséget, 2 
Tapasztalati pontba, és 250 aranyba kerül. Ezt az 
összeget kell kifizetni a mesternek, aki segít a H snek 
elsajátítani a képzettség fortélyait. 
Ha a H s egy képzettséget alapban 4-es szinten 
szeretne megtanulni. (az 8 Tapasztalati pontjába, és 
1000 aranyba fog kerülni) 
Az ésszer  tanulás, az az, mikor a H s a kalandok alatt 
folyamatosan használja a képzettségét, és a két kaland 
között fejleszti. A Kezdeti, maximálisan 4-es szinten el 
lehet elsajátítani egy új képzettséget, de érdemesebb 
inkább megtanulni 1-esen, és a kalandok között 
fejleszteni azt, ez lenne a valós fejl dés lényege. 
(kevesebb pénzbe illetve Tapasztalati pontba is kerül) 
Ha egy nagyobb kalandsorozatot közben a játékos úgy 
dönt, hogy szeretne az adott környezetben elsajátítani 
valamiféle egyedi (egzotikus) KÉPZETTSÉGET. Els  
lépésként keresnie kell egy tanítómestert (aki hajlandó 
tanítani), akit l megismerheti a képzettséget. Pl.: 
Horga Salamonis városállamban talál egy embert ki 
hajlandó segíteni neki. Megtanítja az új képzettség 
alapjait. A tanulás id tartama egy hét/KÉPZETTSÉGI 
szint. (1hét/1-es szint, 3hét/3-es szint stb…) 
Kalandok között, vagy egy nagyobb kalandsorozat 
között a H s nyugodtan képezheti magát. 
Természetesen rendelkezésére kell, hogy álljon a 
megfelel  pénzösszeg, és a Tapasztalati pontok. 
Nem utolsó sorban sikerült-e jó Tanítómestert 
találnia. A Mester lehet akár egy kaland is, mikor a 
csapat megkeresi a híres XY-t, hogy tanuljanak 

le. 
 
Megjegyzés: A Sötétben látás képzettséget, nem 
lehet elsajátítani, és nem lehet fejleszteni sem. Ha 
egy H s nagyon szeretné megtanulni ezt a 
képzettséget vagy fejlesztené, akkor ez miatt több 
évet kell, eltöltenie majd a föld alatt, (valószín leg 
a játékból sokáig hiányozni fog) és a szemeit 
apránként hozzászoktatni a sötétben látáshoz. 
 
Új varázslat elsajátítása 
Ez ugyanúgy történik, mint mikor a karakter 
megtanul egy új képzettséget (lásd feljebb) 
csakhogy itt a rá fordított költséget a varázslatért 
elköltend  ÉLETER  pont határozza meg 
Az új varázslat meg tanulásához minden érte járó 
ÉLETER  pont után el kell költeni 1 Tapasztalati 
pontot,  és  annyiszor  250  aranyat.  Ez  a  fizetsége  a  
tanítónak, aki segít a H snek. A ráfordított id  is a 
mágia nagyságától függ. 1hét szorozva a mágia 
ÉLETER  pont értékével. (2 ÉLETER  pontos 
varázslat 2 hét, de már egy 6 pontos, az 6 hét) 
Ha a játékosok szeretnének varázslatokat tanulni, 
azzal nincsen semmi gond. De ha már 6 ÉLETER  
pont vagy az felettieket szeretnének elsajátítani, az 

már nagyon nehéz feladat. Az ilyen mágiát nem lehet 
csak úgy útközben, vagy kalandok között megtanulni. 
Nehéz Mestert találni, aki rendelkezik az adott 
varázslattal, és tanítana is hajlandó. 
Esetleg a karakter hozzájuthat egy nagy mágus 
könyvéhez, és abból próbálnak meg tanul. Ez akár 
lehet egy különálló kaland is. 
Fontos, ne adj a játékosok kezébe könnyen 
nagyhatalmú varázslatokat, mert azzal csak felborulna 
a játék kényes rendje. k agyba-f be varázsolnak majd 
pusztítóbbnál pusztítóbb varázslatokat, és nem fogja 
ket motiválni más, csak a hatalom. 

Megtanulni az ilyen hatalmas mágiákat nem egyszer , 
t mondhatni rettent en nehéz, és veszélyes feladat. 

Nem egyszer halálos a végkimenetele, a mágia 
gyakorlásának. 
Minden tanult varázslatra Mágiaismeret szakértelem 
próbát kell dobni -1-modósítóval, hetente. Ha sikeres, 
akkor a varázsló probléma nélkül elsajátította az új 
mágiát.  Ha  sikertelen,  akkor  a  varázs  kihat  rá,  és  
kezdheti elölr l az tanulást (ha tudja). 
Mindezek után érdemes elgondolkodni azon, hogy egy 
Halálvarázs gyakorlása milyen hatással van a 
varázslóra, és környezetére.  
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KALANDMESTERI RÉSZ 
 
A Kaland-Játék-Kockázat  Szerepjáték igen egyszer , 
hogy minél gyorsabban és könnyebben lehessen benne 
karakter tervezni és játszani. Az egyszer ség alatt a 
játékok közbeni szabályok használatára, és a kalandok 
gyors megírását értjük. Érdemes els ként könny  
lineáris történeteket írni, miben nem vesznek el a 
játékosok. Ahogy mindenki fejl dik, úgy lehet egyre 
nehezebb, és egyre szövevényesebb kalandokat írni. 
Ezeket szem el tt tartva el is lehet kezdeni egy új 
kaland megírásának. 
Kalandmesterként biztosan lesz sok olyan helyzet, nem 
csak az el re elkészített Kalandmodulban, hanem a 
saját kalandjaidban is, amikor rögtönöznöd kell, mert 
az adott szituáció nincsen el re kidolgozva. Nem kell 
aggódnod, megmutatjuk, hogy is kell kezelned az ilyen 
helyzeteket. Mihelyt elolvasod a következ  pár oldalt, 
már világos lesz, mit is kell tenned, ha feláll egy ilyen 
szituáció, mi nem kapcsolódik szervesen a kalandhoz. 
Még nem beszéltünk a játék egyik lényeges 
eszközér l, a dobókockáról. A Kalandmesternek 
szükséges, hogy legyen egy kis rejtett zuga, ahol  
titokban dobhat, mikor a kaland azt megköveteli, úgy 
hogy a játékosok ne lássák azt. Ha tudják a dobott 
értéket, akkor csalhatnak, mert az befolyásolja ket a 
döntéseikben. Ezért azt ajánljuk, hogy az asztalnál, 
mindig az asztalf n üljön a Kalandmester, és a 
játékosok adjanak neki egy kis teret. Vagy ha ez nem 
lehetséges, akkor készíts paravánt, mi mögé 
bebujthatsz. Ez lehet egy nagy könyv, esetleg egy 
félbehajtott  lap,  vagy  bármi  más,  mi  takar.  Ez  segít  a  
titkos dobásokban, és elrejti a Kalandmester 
feljegyzéseit a kíváncsi szemek el l. 
 
A Kalandmester szerepe 
A  Kalandmester  szerepe  két  részb l  áll:  egy,  kaland  
el tti, és a második, a kaland közbeni. 
A játék kezdése el tt a Kalandmesternek ki kell 
dolgoznia egy saját kalandot. Ha a Kalandmester úgy 
dönt, hogy kész kalandot használ a meséléshez, mint 
pl.: a könyvben található kalandmodul, akkor nincs 
más dolga, mint végigolvasni és a történetet (a jó 
képzel er  az ilyen fajta játékokban nagy el nyt 
jelent), összegy jteni a szükséges eszközöket, és 
elkezdeni a játékot. 
Ha nincs kéznél kész kaland, (vagy már játszottatok a 
kalandmodullal) akkor sajátot kell írnod. A 
„Kalandmodul” elolvasásával vagy fél tucat ötletet 
találsz, amit továbbvihetsz és összeilleszthetsz a 
következ  játékkal. Segítség lehet még a kalandjaid 
elkészítéséhez, a könyv további része, ahol segítünk 
miképpen is épüljön fel egy-egy kalandmodul. Az itt 
olvasottak adnak, egy-két hasznos tippet hogyan építsd 
fel a világod, és milyen szörnyeket helyezz majd el 

benne, hogy így a játékosok majd egy fantasztikus 
kalandban csöppenjenek bele. 
A kaland közben a Kalandmester feladata hogy 
mindenr l tájékoztassa a játékosokat. Ez három 
egyszer  kérdésben fogalmazódik meg. 
 

 
 
Mi hol van? 
A Kalandmester a h sök szeme és füle- és alkalmakkor 
a másik három érzék is. Minden részletet el kell 
mondanod a játékosoknak, hogy teljesen átéljék a 
történéseket, helyszíneket. Választási lehet ségeket 
adhatsz nekik, ekkor eldönthetik, hogy mit 
cselekszenek, vagy ha van f nök a csapatban, akkor  
dönthet, hogy viszi véghez a küldetést illetve a 
feladatot a többiekkel. 
Természetesen a megadott információk lehetnek 
nagyon fontosak (érdemes jegyzetelni), és ha akarod, 
akkor rendkívül részletesen vázolhatsz fel bizonyos 
helyszíneket. Így mutathatsz be nekik egy félelmetes 
környezetet, azért hogy a játékosok kényelmetlenül 
érezhessék magukat benne. 
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Próbálj odafigyelni ezekre és ne hagyj ki semmi olyat, 
amit fontosnak érzel. Ne felejts el, hogy a játékosok 
látnak színeket, érzik a szagokat, egy visszaver  
visszhang távolságát, és még sorolhatnám. A 
legfontosabb dolog hogy éreztesd a játékosokkal ,hogy 
k TÉNYLEG RÉSZT VESZNEK A KALANBAN! 

Persze azért a monológjaiddal húzz egy határt, ez egy 
interaktív játék, hagyj másokat is érvényesülni, még ha 
Kalandmester is vagy, és ugye a Kalandmesternek 
mindent szabad. 
Alkalmakkor a játékosok kérdezhetnek t led olyan 
dolgokat, ami a kaland szempontjából jelentéktelen 
lehet. Ilyenkor találj ki valami választ, improvizálj, ha 
azt szeretnéd, hogy a játék folyamatosan menjen. 
Természetesen Kalandmester vagy és nem egy híres 
médium hogy kitaláld, pontosan mit is akarnak a 
játékosok. Amikor improvizálsz, figyelj oda, hogy ne 
mondj el minden fontos részletet, amit a játékosoknak 
nem kell tudniuk, vagy még nem sikerült megtudniuk. 
Te  a  Kalandmester  vagy  és  nem  azért  vagy,  hogy  
megvédd a játékosokat minden karcolástól. 
 
Ki van ott? 
El bb vagy utóbb a játékosok, a kaland során 
összefutnak majd más lényekkel. Ezek a lények 
lehetnek barátságosak, esetlek más kalandozók vagy 
akár rülten gonosz lények is. Ezekkel, a lényekkel 
játszol te. 
A nem játékos karaktereknek nem könny  feladat saját 
személyiséget adni. Például, ha tudod, hogy a 
játékosok csapdát állítottak néhány orknak, akkor is be 
kell vezetned ket a csapdába. 
Minél tapasztaltabb leszel, mint Kalandmester, annál 
könnyebb lesz kifejleszteni egy karakter 
személyiségét. Eltorzíthatod a hangodat, vagy a 
beszédstílusodon változtathatsz, esetleg mutogathatsz 
beszéd közbe, legyen az goblin, ork, vagy egy gonosz 
mágus, amit éppen hitelesen el adsz a játékosoknak. 
Használd, amikor csak tudod! És ne érezd magad 
kényelmetlenül, amikor éppen ilyen beszédet tartasz a 
játékosoknak. Hidd el, tetszeni fog nekik, elvégre a 
játék lényege a szórakozás. 
 
Mi történik? 
A játékosok maguk döntik el, hogy mit akarnak a 
karaktereikkel csinálni - vagy legalábbis 
megpróbálják! A te feladatod megállapítani, hogy 
adott helyzetre mi az, ami sikeresen m ködhet. Lehet 
az szabály vagy a saját tudásod. Ha nem találsz 
szabályt arra az esetre, amit a játékosok éppen véghez 
szeretnének vinni akkor, dobathatsz velük valamilyen 
jártasság próbát, vagy SZERENCSE próbát, vagy 
dobatsz velük, egy hatoldalúval, és ha hármat vagy 
nagyobbat dobtak akkor sikerült a próba. Bármit 
kitalálhatsz, csak figyelj oda, hogy logikus legyen. 

A rejtett kockadobások is a te feladatod. Például a h s 
Felismerés képzettség próbát tesz, hogy megnézze, 
hogy van-e valami a közelben, de err l csak úgy nem 
informálhatod. El ször is dobj kockával és közöld a 
játékossal, hogy tényleg okkal keres valamit, és persze 
ha nem sikerül a dobás, akkor azt is közöld, hogy 
sikertelen a próba. Javasoljuk, hogy a táblád vagy 
füzeted mögött gyakran dobáld a kockákat, hogy vajon 
a területen van-e valami felderíteni való vagy nincs. 
Így a játékosoknak nem lesz gyanús, ha egy fontos 
pillanatban a kockával dobsz. Természetesen hogy 
ezeket a dobásokat végre tudd, hajtani tudnod kell a 
játékosok tulajdonságait, ismereteit, amit érdemes egy 
darab papírra lejegyzetelni, és minden esetleges 
változást felírni. 

 
Lehetnek, olyan alkalmak mikor a játékosok teljesen 
máshogy játsszák a kalandot, mint ahogy elterveztet. 
Lehet, hogy csak végig harcolják az utat, ami utána 
inkább egy hentesüzletre hasonlít majd. Ha 
megtörténik, akkor csak mosolyogj nyugodtan, mást 
nem tehetsz. Nem kell mindent a játékosok szájába 
adni, hadd játszanak úgy ahogy akarnak. Ne feledd, ha 
sikerül olyan kalandot összeraknod, amit úgy játszanak 
a játékosok, ahogy eltervezted, az azt bizonyítja, hogy 
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nagyon izgalmas játékok hoztál össze és nem kell 
aggódnod az elrontott jelenetek miatt, valószín leg 
senki sem emlékszik majd rá. Te felel sséged hogy a 
játék, mozgásban legyen.  
Ha például a játékosok sokáig töprengnek egy adott 
helyzetben, töröld a jelenetet, gyorsan old meg a 
dolgot, és vezesd ket egy másik helyszínre. 
Mindenkit tarts figyelemmel. Ne csak egy játékosnak 
mondj mindent, akkor, se ha  a csapat vezet je, vagy 
legalább is annak hiszi magát. Nem mindenki ugrik 
rögtön, vagy szól közbe állandóan, de bizonyosodj 
meg róla, hogy senki ne szenvedjen hiányt a játék 
során.  
Mikor éppen kalandot mesélsz, akkor használd, amit 
mi úgy hívunk „drámai szónok”, a „játékszabályok 
szónok” helyett. Röviden, ne hivatkozz folyton a 
szabályokra, helyes kifejezésekre, amikor nem muszáj; 
beszélj úgy mint egy normális ember beszélne a 
másikkal, és így nem rondítasz bele a játék 
atmoszférájába. 
Például, figyeld meg a kett  közötti különbséget: 
Egy Ogre rád ront,  ÜGYESSÉG 9,  ÉLETER  11,  
kardja van; négyet dob, hozzáadódik az 
ÜGYESSÉGE így a TÁMADÓÉRTÉKE 13, dobj a 
kockával a kezében. 
Vagy: 
Egy állatias, sárral összekent emberforma, 
hatalmas agyarakkal és vadállati tekintettel ront 
feléd az árnyékból. Szándékai tisztán látszanak, 
ahogy éppen feléd rohan kezében egy hatalmas 
karddal, amit a feje fölött pörget. Magabiztosan 
lendíti kardját, (13) mit cselekszel? 
A különbség érzékelhet . Az utóbbi stílusban próbálj 
meg mesélni, egyébként elég unalmas kalandnak 
teheted ki a barátaidat, ha ez el bbit használod. 
Ösztönözd a játékosokat is hogy próbáljanak így 
beszélni, és sokkal jobb lesz így a kaland. 
Ha tényleg számít, hogy milyen Kalandmesternek 
gondolnak akkor a kaland végén kérdezd meg a 
játékosokat hogy milyen volt a kaland. Próbálj a 
kés bbiekben több olyan dolgot beleépíteni, amit 
élveztek az el ek során, és az olyanokat inkább 
hagyd ki, amik unalmasak voltak. Így biztosan sokkal 
jobban élvezik majd az elkövetkez  kalandokat, és 
biztos lehetsz benne, hogy több játékot akarnak majd 

led. 
 
Más esetek 
Ha a játékszabályokat és az el  fejezetben 
taglaltakat helyesen követed, akkor könnyen kézben 
tarthatod a játékosokat. A játékosok sokszor úgy hiszik 
maguk a törvény. El fordulhat, hogy egy játékos 
bomlasztja a csapatot vagy gorombáskodik, esetleg 
mindenki számára félelmetes jelenség- csak mosolyogj 
és csináld végig nyugodtan a kalandot, utána ne hívd 

soha játszani. A szórakoztató része a szerepjátéknak 
mikor látod, hogy a játékosok mit tesznek, együtt 
teszik egy szorult helyzetben (bármennyire is 
képzeletbeli). 
 
Hiányzó játékosok 
Ha mindannyian összegy ltetek, hogy folytassátok a 
kaland második részét, de hiányzik egy játékos akkor 
két lehet ség közül, választhatsz. Kiveszed a játékost a 
kalandból, mintha soha nem is lett volna benne. A 
másik lehet ség hogy te viszed a játékost tovább de, 
ilyenkor tartsd minél távolabb a játéktól, nehogy 
véletlenül meghaljon szegény. 
 

 
 
Játékosok egy másik kalandból 
Ha többféle kalandot is mesélsz, akkor azok a 
játékosok, akik valamelyik másikban is részt vettek, 
el fordulhat, hogy azzal a karakterrel szeretnének 
játszani, egy másik fajta kalandban. 
Miel tt csak simán igent mondasz azért el tte, vedd 
szemügyre a karakterlapját. Néhány Kalandmester 
olyan, mint a Mikulás, mágikus kardokat dobálnak 
mindenkinek és piszkosul er s gyógyitalokat, mintha 
csak egyszer  felszerelés lenne. Vess egy pillantást a 
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karakter tulajdonságaira; ha azt állítja, hogy a 
ÜGYESSÉG 12, ÉLETER  24, és a SZERENCSE 12, 
akkor nem érdemes ilyen durva karakter engedni 
csatlakozni a játékodhoz. Egy ilyen karakter teljesen 
felboríthatja a játék egyensúlyát. Ha ezek miatt 
kétségeid merülnek fel, akkor kérd meg a játékost, 
hogy a felügyeleted mellett csináljon, egy másik 
karakter a másik helyett. 
 
Játékosok egy Kaland-Játék-Kockázat  könyvb l 
A legtöbb ember, akik játszanak majd ezzel a játékkal, 
már valószín , hogy játszottak már pár Kaland-Játék-
Kockázat  könyvet. Néhányan közülük biztosan azzal a 
karakterrel játszanának szívesen, akivel a kedvenc 
Kaland-Játék-Kockázat könyvükben voltak. Nos, ezzel 
nincs is probléma, kivéve, ha az illet  
szuperképességekkel van megáldva (a mesés 12/24/12-
es lásd fentebb) és nincs megterhelve 10.000 arannyal 
és egy +3-as karddal, ami akkora, mint egy ember. Egy 
ilyen karakter felboríthatja a játék egyensúlyát- kivéve, 
ha minden játékos ilyen jól felszerelt és a kaland 
megkívánja. 
Ha a karakter elfogadható, akkor a játékos írja le a 
tulajdonságait, az ÜGYESSÉG pontjai fejében 
választhat magának Képzettségeket, és kész a játékra. 
Itt az ideje elkezdeni a kalandot… 
 
 

A KALANDMESTER 10 
PARANCSOLATA 

 
1. Hívd meg barátaid, és mond el hogy mit 

szeretnél. 
2. Ismerd meg a szabályokat, és értesd meg más 

játékosokkal. 
3. Csak tisztességesen és következetesen mesélj. 
4. Számíts rá, hogy hébe-hóba ki kell találnod 

valamit. Rögtönözz! 
5. Biztosítsd, hogy az NJK-k ne tudják, amit te. 
6. Ne adj meg mindent, amit a játékosok akarnak; 

arra van a kaland, hogy megszerezzék azt! 
7. Dobáld azokat a kockákat! 
8. Beszélj folyamatosan, és érdekesen, ne úgy 

mintha matek órán felelnél. 
9. Mindig történjen valami érdekes! 
10. Érezd jól magad! 
 
 
Tapasztalt H sök 
Mivel a H sök az id  múlásával tapasztaltabbak 
lesznek, és egyre több h sies cselekedetet visznek 
véghez, a hírnevük is egyre csak n . Messzi vidékeken 
mesélik majd történeteiket, bárdok énekelnek róluk 
kocsmákban, udvarokban. Így a játék el re hasadtával 

egyre ismertebbek, és sikeresebbek lesznek, és egyre 
többet várnak t lük. Egyre veszélyesebb küldetéseket 
kell elvállalniuk, aminek egyre nagyobb a tétje. Az 
ellenfelek is jóval er sebbek, nem olyanok, akiket fél 
kézzel le lehet teperni, de akadhatnak olyanok, akik 
már a H sök hírneve miatt meghátrál, és mindent 
eldobva menekül. 
 

 
 
Nemsokára te is elkezded a saját kalandjaidat írni, ezek 
lehetnek teljesen különálló történetek, de lehetnek 
olyanok is, amik összekapcsolódnak, és a végén egy 
nagy egésszé állnak össze. Amiben egy Allansiát 
fenyeget  hatalmas nagy veszélyt kell 
megakadályozni. A kalandok egyre er södjenek, 
nehezebb feladatok, és er sebb ellenfelek legyenek 
benne. A h sök egyre ismertebbek lesznek, egyre 
nagyobb lesz a befolyásuk. 
Fontos még odafigyelni a H sök pénzügyi dolgaira. 
Nem szabad hírtelen és sok aranyat adni nekik. 
Érdemes olyan állapotban tartani ket hogy ne 
legyenek szegények, de minden egyes aranyért 
küzdjenek meg. Kalandok fontos része a jutalom, ez 
általában pénz formájában szokott jelentkezni. Ha a 
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snek nincsen elég aranya, hogy fejl dni tudjon, 
akkor az jobban tudja motiválni ket a kalandok alatt. 
Ha mégis nagyon elszaladna a ló, akkor sincsen semmi 
baj. Esetleg a H sök elvet dnek valamelyik 
nagyvárosba, és sok értékes felszereléssel vannak 
felszerelve, jobban felkeltik a tolvajok, ne agy isten 
valamelyik tolvajcéh vezérének az érdekl dését. 
Ilyenkor könnyen el fordulhat, hogy teljesen 
kirabolják ket. (ez is egy kiváló kaland ötlet lehet, 
hogy úgy indulnak neki, hogy teljesen ki vannak, 
fosztva semmijük sincsen, és így kell kikeveredniük 
valamiféle csapdából) 
Ha csak a játékosok csak azért szeretnének végigvinni 
egy kalandot, hogy megszerezzék azt az egy pontot, 
ami szükséges a fejl déshez, és ez által a 
Kalandmestert belekényszerítve egy rögtönzött 
kalandba, ennek nincsen semmi értelme. Annak sem, 
hogy egy jó kalandot továbbfejleszteni, azért mert 
készítesz bel le egy kaland sorozatot. De mindegyik 
dolog szabadon eldönthet , ahogy egyre többet 
játszotok, úgy lesztek sokkal tapasztaltabbak, és egyre 
komolyabb játékokat tudtok majd játszani. 
 

 

A kalandsorozat 
Mint már fent említtet k egy kalandsorozat több 
kisebb kalandból áll, amik szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. Az id  el re halad tával lassan 
kibontakozik a f  cél. Azért érdemes nem azonnal egy 
kalandba beles ríteni mondjuk egy er s f  gonosz 
megölését, mert az el  kis kalandok abban 
segítenek, hogy felkészüljenek a nagy csatára. Így a 

sök nem tesznek fel mindent egy lapra, hanem 
felkészülten tudnak szembeszállni vele. Higgy nekünk, 
ez így jó! 
A játékosok mikor elkészítette a karakterét, mondhatsz 
neki pár földrajzi helyt, ahol kezdeni szeretne. 
Érdemes  a  karakternek  adni  pár  arany  tallért,  hogy  a  
mindennapi megélhetését biztosítsuk, addig, míg bele 
nem vág a kalandozásba. 
A következ  f  lépés, a karakterek elindítása, 
összeismertetése, és a kaland elkezdése. Meg kell 
tanulniuk csapatban dolgozni, és élni. Más szóval a 

sök a te képzeletedben fognak élni nap, mint nap. 
Nem javasoljuk, hogy a történeteket percre pontosan 
meséld el. Hogy lovagoltak órákon át, mi történt az 
éjszaka folyamán. Valójában semmi sem unalmasabb, 
mint a szürke mindennapi teend k elmesélése. Ezeket 
össze kell vonni, és summásan gyorsan el kell 
rendezni. A játékosok csak arra kíváncsiak, mikor 
nyaktör  feladatokat kell megoldaniuk, vagy borzasztó 
szörnyekkel kell csatázniuk. Ezek a fontos 
cselekedetek. Ide tartozik még a két kaland közötti 
átvezet  történet, ami a karakterekre való tekintettel 
még lényeges, és nem elhanyagolható. 
Mikor mesélsz egy történetet úgy érdemes elképzelni, 
mint egy filmet. Abban is csak a lényeges részek 
vannak kiemelve. Egy utazást nem kell kivesézni, csak 
akkor, ha közben valami rendkívüli esemény történik. 
Több napi utazást el lehet intézni egy mondatban is. 
De lehet, hogy ez az átmenet két kaland között., és 
akkor lehet b vebbre venni a sztorit. 
 
A h sök élete nap, mint nap 
El ször is azt ajánljuk, hogy a H s válasszon magának 
egy helyet, amit az otthonának tekint, ahonnan 
származik. Innen fog nekivágni a világnak, és ide 
vonulhat vissza, ha beleunt a h sködésbe. Ez az alap, 
de van a kalandozóknak olyan csoportja, akik 
megöregedve nem hazamegy, hanem 
vendégfogadóban fognak élni, esetleg egy város 
mellett egy toronyban. Ha eljön az id , akkor sok 
kalandozó hazatér, és nyugodt életet fog élni öreg 
korára. Lehet, hogy a megszerzett drágakövekb l, és 
aranyból nyit egy üzlete, fogadót. Általában a gonosz 
varázslók vonulnak vissza magas tornyokba, ott 
folytatva a praktikáikat. A fent leírtaktól eltér en 
bármit ki lehet találni, ami szimpatikus. 
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Mindenkinek élnie kell valahogy, a karakterek is 
esznek, isznak minden nap. Igaz a H sök könnyebb 
helyzetben vannak, de nekik is meg kell állapítani, egy 
napi adagot, amit elfogyasztanak, hogy ne éhezzenek. 
El fordulhat, hogy a karakterek is kerülnek olyan 
helyzetbe, mikor az élelem miatt kel akár ölniük. 
Akkor valamit nem jól alkalmaztál a ’tartsd ket 
elszegényítve’ taktikával. 
A kalandok között eltelhet rövid illetve hosszabb id  a 
játékban. Egy hosszabb szünet esetén érdemes 
elgondolkodni, hogy a H s vajon mit is csinálhat a 
szabadidejével. Esetleg a felhalmozott kincsekb l nyit 
egy vállalkozást, és azt vezeti. Mások talán 
elszeg dnek egy bandához, és ott keresik a kenyerüket, 
vagy a törvény szolgálatában adókat hajtanak a helyi 
nemes nevében. De lehetséges, hogy semmit sem 
csinál, csak él bele a nagyvilágban, és jól érzi magát. 
Ilyenkor a megélhetési költségek miatt a karakter 
könnyen elúszhat. Csak gondoljuk, bele mire is van 
szüksége egy tipikus H snek. Mire is kell költenie nap 
mint nap, a nehezen megszerzett kis pénzét. Napi 
szinten két, vagy három étkezés, és egy adag innivaló. 
(meglehet sen kevés egy Törpe részére!) Kell még egy 
fedél a feje fölé, ruházat, fegyverek, páncélzat, esetleg 
ha van hátas, akkor annak az etetése, itatása. Az id  
miatt esetleg szükséges a t zifa a f téshez, hogy ne 
fagyjon meg a karakter. Éjszaka pedig egy gyertya, 
hogy lásson, és még a végtelenségig lehetne folytatni a 
listát. 
 
Egy H st általában, csak egy feladat megoldására 
alkalmaznak, nem tovább. Ez csak részmunkaid s 
állás. Senki sem fog maga mellett egy H st alkalmazni 
évi ötvenkét hétbe, hogy ha adódik egy feladat, akkor 
rá bízza. Ezt senki se tudja megfizetni. Egy jó 
kalandozó hogy mindig folyamatosan legyen, munkája 
utazik. Járja Allansiát, és keresi a feladatokat. 
A két kaland közötti karakter elfoglaltság lehet, 
például kisebb kaland, vagy más H shöz méltó munka. 
Így a Játékosok inkább szeretnék majd azt, hogy a 
holtid ben a karakterük elfoglalja magát, és ne csak a 
lábát lógassa a kocsmában. A munka a karakterhez 
méltó kell hogy legyen. Egy harcos rizheti egy 
keresked  kocsi karavánját a rablóktól, esetleg 
elszeg dhet tanítómesternek, ahol a tudását átadhatja a 
fiataloknak. A varázsló segédkezhet könyvtárban, 
levéltárban. Talán a nemes emberek gyermekét 
okíthatja a tudományokra. A tolvaj, nos, hát neki nem 
kell sokat vesz dnie egy nagyvárosban, hogy 
meglegyen a betev je. 
 
Általános kiadások 
A következ  lista mutatja, hogy mire mennyit kell 
költeni. Három oszlopba vannak különszedve az árak. 
(Város; Kisközség; Falu) Allansiában mint máshol 

nem egyformák az árak. Nagyvárosban könnyebb 
mindent beszerezni, mit egy elszigetelt kis faluban, ez 
látszik az árakon. is (a keresked k jobban megkérik az 
árát) Ha esetleg a karakter egyedi, sokkal díszesebb 
portékát szeretne, annak az ára akár az eredeti három 
szorosa is lehet. Emlékeztet ül 10EP = 1 AP –vel. Ára 
megtalálhatóak a További kalandozás cím  fejezetben 
alább. 
Másik árakat könnyen ki lehet már találni a fenti 
adatokból. Árak megtalálhatók még a Titán a szárnyaló 
fantázia világa cím  könyvben (122 oldal). Ez egy 
nagyon jó kiegészít . Nem kötelez  a beszerzése, de 
ajánlott olvasmány azoknak, kik komolyan 
szeretnének Allansiában kalandozni az elkövetkezend  
id kben. 

 
Ha túl fejlettek a képzettségek 
Mivel a H sök az id  folyamán egyre er sebbek, és 
egyre híresebbek lesznek, elkerülhetetlen, hogy olyan 
emberfeletti képzettségekkel rendelkezzenek, mint 
akár egy Isten. Ezt egy nagyon egyszer  megoldással 
ki lehet küszöbölni. Úgy hogy el kell t lük venni 
ezeket, de úgy, hogy kés bb visszakapják, esetleg 
gyengébben. 
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Egy harcost egyszer  csapdába csalni, csak az italába 
kell csepegtetnie az egyik gonosz ellenfelének, egy kis 
mérget, ami szép lassan megbetegíti, és lehet vé teszi, 
hogy elszívja minden erejét. Az orvosságot bizonyosan 
elkezdi felkutatni, és nekivág a világnak, csak egyre 
gyengébb és gyengébb lesz az id  el re hasadtával… 
Egy varázslóval viszont sokkal könnyebb elbánni – 
Gondolj csak vissza a Hoppá Táblázatra (200 oldal) 
amib l a varázslónak dobnia kell mikor „véletlenül” 
dupla 1-es dob Mágia ismeretre. Legyél körmönfont, a 
játékosok ne jöjjenek rá, hogy minden, ami történik, az 
direkt van. Így ismét izgalmas kalandokat tudtok 
végigjátszani, ha nagyon er s is a karakter. 
Végezetül, természetesen elkerülhetetlen, hogy a 

sök eljussanak arra szintre, hogy semmiféle feladat 
nem fog a számukra kihívást jelenteni. Könnyedén 
szállnak alá a Pokol legmélyebb bugyraiba, és 
küzdenek meg az ott él  démonokkal. Nem jelent 
számukra gondot átlépni Elementális síkokra, és 
felvenni a harcot az ott él  tengernyi lényekkel. És 
vezéreikkel. Az ilyen H s már unalmas, mert mindent 
túlél, és megold. 
Mi lehet a Megoldás? Egyszer , ha a H s már senkit l 
sem fél, és minden feladatot megold, egyszer en 
nyugdíjba kell küldeni. Keresni kell számára, egy 
nyugodt helyet, ahol a hátralév  életét leélheti. Ha a 
karja pompában, és gazdagságban. Ezek után átadva a 
helyét az új nemzedéknek, a fiatal kalandozóknak. 
Mint a filmeken. Az öreg H sök nem halnak meg, csak 
fiatalok lépnek a helyükre. 
 
Egyedi tervezés, és gyártás 
Ha valamelyik karakter 4-es Fegyveres Képzettséggel 
rendelkezik, vagy nagyobbal, megtervezheti, és 
elkészítheti a saját fegyverét. (természetesen, ha 
rendelkezik a megfelel  szaktudással a fegyver 
el állításához) Néhány fegyver különösen azok a mik 
fémb l készülnek nyilvánvalóan szakemberre kel 
bízni, akit meg is kell fizetni szolgálataiért. (ha kovács 
valaki, akkor szükségeltetik a munkájához üll , kohó 
szerszámok, tehát egy kovácsm hely) Más fajta 
fegyvereket könnyebb elkészíteni, meghajlítanak egy 
botot, vagy megfaragni egy késsel egy fát, és 
csiszolnak. (Természetesen egy fegyverkovács 
könnyedén el állít bármiféle fegyvert, de ez még nem 
jelenti azt, hogy tökéletesen képes azokat forgatni, és 
harcolni vele) 
A H sök más képzettségei is úgymint Tengerészet, 
vagy Csapda ismeretek pontszáma 4-gyel, vagy többel 
nagyobb az alap ÜGYESSÉG értékénél, akkor 
készíthet magának megfelel  tárgyat, vagy eszközt. (a 
Tengerészet szakértelemmel a karakter tervezhet és 
készíthet magának saját hajót például.) 
Ha valamit készíteni szeretne a karakter, akkor hogy 
sikerrel járjon, dobnia kell egy szakértelem próbát, az 

alábbi módosítókkal. Meg kell határozni a tárgy 
összetettségét,  ezt  egy  számmal  kell  kifejezni  1  és  5  
között (1 = hétköznapi tárgy, mint egy fatörzsb l tákolt 
csónak, az 5 = már komplexebb, mint egy óceánjáró 
hajó) A siker esélyét ezzel a számmal csökkentsd. 
Szükséges még tudni, hogy a H s hány éve ismeri már 
az adott szakértelmet. Az évek számát le kell vonni 10-

l, és a kapott értéket kivonni az adott 
szakértelemb l.  Például  a  H s  Kard  ismerete  17-es.  
Egy szép 3-as nehézség  kardot akar készítene, és 4 
éve ismeri a szakértelmet. (17-3-(10-4)=8) 8-asat, vagy 
nagyobbat kell dobni, két kockával, hogy sikerüljön. 
 
Képzés, és Edzés 
Ha a H s valamelyik képzettsége 12, vagy az feletti, 
akkor elvállalhatja mások képzését, és edzését, hogy 
nekik átadja a tudását egy pont értékben. Hasonlóan a 
varázshasználók is taníthatnak, de csak akkor, ha a 
varázslatainak az összértéke 7 vagy nagyobb. Ekkor 
már elvállalhat egy tanítványt, kinek átadhatja a 
tudását. 
Az edzés ugyanannyi id t vesz igénybe, mintha a H s 
saját maga tanulna, csak ebben az esetben ez fordítva 
van,  a tanár. Ekkor a karakter kapja majd az 50-300 
AT fizetséget, de a tanítványnak kell dobnia a végén 
próbát, hogy sikeres volt-e a tanítás 
 
 

 
 
Készíts kalandot 
El bb-utóbb minden Kalandmester eljut odáig, hogy 
saját kalandot készítsen. Er ltesd meg pár agysejtedet 
és  ragadj  tollat,  és  írd  meg  a  saját  történetedet.  Nem  
kell sok hozzá, csak egy kis képzel er , és máris 
szárnyal a fantázia és elkészül a történet. (De csak 
akkor, ha elég id t fordítasz rá) Egy kaland 
megtervezéséhez az következ képpen történjen: 
 

- Találj ki egy történetet, egy hozzá tartozó 
feladatot, és problémát, amit meg kell oldani. 
Találj ki egy érdekes f  ellenfelet, aki mindent 
elkövet, hogy gonosz tervét véghezvigye. 
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- A történet köré készíts egy cselekmény 
sorozatot. Helyezd el benne a H söket, és az 
okot, hogy elkezdjék a kalandot. Készítsd el a 
helyszíneket leírásait. 

- Darabold fel a cselekményt jelentekre. A 
jelentek sorozata egy irányba vezessen, és a 
vége pedig legyen ott a finálé, a végs  harc. 

- A jelenteket készíts el teljesen, leírásokkal, 
lényekkel. Ha kell, mindent részletesen fejts 
ki. Ha a történet megkívánja, helyezz el extra 
dolgokat is 

 
A történet 
Gondolj a világra, amiben a H sök élnek. Folyamatos 
harcok és csaták világa. Csodálatos egy világ, ahol a 

sökr l beszélnek a kocsmákban, gonosz varázslók 
gonoszabbnál gonoszabb terveket szövögetnek, 
amiben mindenféle ocsmány teremtmények 
segédkeznek. Itt mindig lesz alkalom egy kis harcra. 
Egy jó kaland mindig jó szórakozás, és remek 
kikapcsolódás. 
 
Tipikus Sztori vonalak 
Nem  jut  eszedbe  semmi?  Kapcsold  be  a  TV-t,  vagy  
olvass könyveket. Egy jó történet kitalálásához 
rengeteg út vezet, bármerr l jöhet az ihlet. Ha mégse 
lenne jó a képzel er d, akkor felsorolunk neked egy 
pár egyszer  történetet, neveket, helyeket, és más 
dolgokat már neked kell beleírnod. A sztori alapjai a 
következ ek: 
 
Az Üzenet: A h sök egy üzenetet kapnak egy kis 
faluból, amit, egy Ork csapat tart rettegésben. A 
levélben segítséget kérnek, a csapattól. 
 
Helyrehozva egy igazságtalanságot: Orvvadászok 
megölnek egy Elf n t Elf földön. Az elfek felégetik a 
falut, ha azok nem adják át az elkövet t. 
 
A kihívás: Az egyik H s nagy szája miatt most 
különböz  feladatokat kell végrehajtani, különben 
gyávának fogják nevezni (és elveszti a fogadást) 
 
Élve, vagy halva: „Hoppá, nézzétek csak ezt a kiírást! 
Nem ezt a férfit láttuk pár napja az országúton 
bandukolni egymagában? És mekkora a jutalom? 
Nyomás kerítsük el !” 
 
A Mentés: Találd meg az áldozatokat, és szabadítsd ki 
ket, lehet leg sértetlenül. 

 
Az összeesküv k: Valaki elhatározza, hogy 
meggyilkolja a királyt. Az összeesküvés irányítója a 
háttérbe burkolózva elveszik a sötétségbe. A 

kalandozóknak meg kell el zni a gyilkosságot, és 
felgöngyölíteni a lázadást. 
 
A vadászat: A kalandozó csapat megpróbál elejteni, 
egy ritka és értékes állatot a bundája miatt (ami nagyon 
drága), amib l valamilyen egyedi ruhadarabot lehet 
készíteni. 
 
Az elszabadult bestia: Egy elszabadult szörnyeteg a 
vadföldr l rettegésben tart egy falut. Erre meg is van 
az oka, mert a falusiak jól feldühítették. 
 
Kíséret: Egy keresked  felbéreli a csapatot, hogy 
kísérjék el a szállítmányát, mert a környéken 
mostanában nagyon elszaporodtak a banditák. 
 
Versenyfutás az id vel: A csapatnak meg kell találnia 
egy ritka gyógynövényt, még telihold el tt, vagy a 
király leánya meghal. 
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A Cselekmény 
Amikor van egy ötleted, akkor azt darabold fel 
jelentekre. Minden egyes jelentnél írd le, hogy a 

söknek milyen problémákat kell megoldaniuk, 
miel tt tovább mennének. Kulcsfontosságú jelentnél a 
kalandozók fedezzenek fel olyan nyomokat, ami 
kés bb jól jön, vagy elengedhetetlen a végs  
összecsapásban. 
De hogyan is keveredhetnek a H sök bele egy 
kalandba? Az ok végtelen sok lehet, de mindközül a 
legegyszer bb, hogy a kalandozók felbérelhet ek egy 
jó fizetség fejében mindenre képesek. Esetleg lehet 
valamelyik régi ismer s visszatérése, kivel nem 
szívesen futnának megint össze. Lehet, talán a 
régmúltból az a félszem  bandita, ki leölte a karakter 
családját, és a kisgyerek ennek a hatására lett H s. 
Most ez az ember belovagol a városba, a karakter 
ráismer, és kezdetét veszi a kaland. 
Határozott légy a helyzetekben, és folyamatosan tanulj, 
hogy az apró részletekig pontos legyél, mert ez 
szükséges ahhoz, hogy él vé tedd a játékot. Emlékezz 
rá, hogy te vagy a játékosok mind az öt érzékszerve. 
Gy zd meg ket, hogy képzeljék el azt, ami a 
karaktereikkel történi. Allansia a nagy síkságok, és a 
vad növényzettel ben tt területek világa. Felszínét 
gyors folyású folyok, szabdalják, és hatalmas s  
erd k találhatóak rajta. A növényzet alól néhol 
el bukkannak egy régi elfeledett kor titokzatos romjai. 
Embertelen, gonosz lények sündörögnek nap, mint nap 
az árnyékban. Várva az alkalmas id t, mikor 
el jöhetnek, és uralhatják a világot. A varázslók 
gonosz terveket szövögetnek, Ork törzsf nökök 
fegyverkeznek, nemes emberek szövetkeznek az 
óriásokkal. A világban adottak a lehet ségek a 
karaktereknek, csak élni kell velük! 
 
A F  gonosz 
Ha egy  gonoszt szeretnél  a  történetedbe,  akivel  a  
kaland végén meg kell küzdenie majd a csapatnak, 
akkor azt az egy ellenfelet érdemes kidolgoznod 
sokkal jobban, mint bármelyik más ellenfelüket. 
Fontos, hogy legyen valamilyen fogyatékosságuk 
ezeknek a lényeknek. Ilyen lehet els  sorban a szellemi 
torzulás. Téveszmék, hatalmi vágy. Uralni akarja az 
adott várost, területet, nem egyszer az egész világot. A 
másik fajta fogyatékosság, a fizikai megjelenésükb l 
adódik. Lehet például: béna az egyik lába, púpos, 
hiányozhat az egyik szeme, esetleg furcsán motyoghat 
mag elé, idegesen rángatódzhat. Bármi ilyen fajta 
problémája lehet, ami szembet . 
Bármi az  problémájuk a hétköznapi életben nem 
mutatkozhatnak, mert látszik rajtuk, hogy nem teljesen 
normálisak, hiányzik egy kerekük. Minden  
gonosznak van valamiféle gyenge pontja, vagy 
végzetes hibája, ami gonosszá tette. A H söknek ezt a 

dolgot kell felfedezniük, és felhasználni a  gonosz 
elpusztításában 
A H sökhöz hasonlatosan alkosd meg a kaland F  
gonosz karakterét. Készítsd el a hátterét, miért is vált  
gonosszá mi motiválja, aztán a Képzettségeit, és 
Varázslatait határozd meg. Mindig találj ki valamilyen 
élelmes beszólást neki, amit használ is a kaland alatt. 
A F  gonosz megszemélyesítése mindig jó mentség 
arra, hogy rülten, mániákusan viselkedj  
 

 
 
Nem Játékos Karakterek 
A kaland alatt, a jobb szórakozás érdekében bevethetsz 
különböz  extra dolgokat, mivel kiszínesítheted a 
játékot. Az egyik ilyen egyszer  dolog, hogy az 
ellenfeleknek képzettségeket adsz, fegyverhasználat, és 
egyéb trükköket, amivel életszer bbek lehetnek. 
Esetleg varázslatokat is. Az ellenfeleknek, mint a 
karakterek ugyanúgy tanulnak fejl dnek, az életben 
maradásért. k a Nem Játékos Karakterek. 
Ha szeretnél, pár érdekes NJK hozzáadni a 
kalandodhoz vedd fontolóra az alábbi dolgokat. 
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Fellépés 
Mire is használhatod ezt. Ha alkalmazni akarod, akkor 
els  sorban gondolj az emberre, akit szeretnél 
megszemélyesíteni (filmcsillag, TV sztár, egy barát) 
aki hasonlít rá. Írd le a megjelenését, a fellépését, a 
kinézetét, hogy a játékosok jobban el tudják képzelni. 
Nem emberi lényeknél, szörnyeknél, ez sokkal 
könnyebb, mert nem kell sokat bíbel dnöd a 
leírásokkal. Találkozás után ugyanis mindig 
megtámadják a H sök. 
 

 
 
Beszéd 
Bárhova is vet dj Allansiában úgy mint a világ 
bármely pontján más, és másképpen beszélnek az 
emberek. A nagyobb városokban él  szerepl k 
formálisan, és felvágósan szólnak hozzád, míg a 
tolvajok er teljes szleng nyelvezetet használnak. 
Ahogy távolodunk a városoktól, a népek úgy 
lassabban, és egyszer bben fogalmaznak. 
Használj akcentust, mikor kell, mérd fel az aktuális 
szerepl  szókincsét. Egy farmer nevében beszélsz, 
akkor  f képpen  az  id járás,  és  a  termelés  lesz  

el térben. Az ilyen ember hajlamos a babonaságra, és 
sokszor idéz közmondásokat. El fordulhat, hogy Ork 
kémek próbálnak átszivárogni egy ellen rzésen, ekkor 
k fogják a hangjukat eltorzítani, (emberi legyen) hogy 

átverjék az röket. Érdemes ekkor megjegyzéseket írni 
az extra mellé. 
 
Mit Akarnak 
Bármelyik oldal, legyen az a H s, vagy a Nem Játékos 
Karakter, akar valamit a másiktól. A H sök 
információt, segítséget, vagy speciális dolgokat kérhet 
az  NJK-tól.  A  Nem Játékos Karakterek (ezeket el re 
érdemes kitalálni) hogy mit is szeretne, lehet pénz, 
hatalom, vagy izgalmas id töltés a H ssel, és így 
tovább. Az hogy tudod el re, hogy mit szeretnétek a 
Nem játékos Karakterek, sokat könnyít és gyorsít a 
játék menetén. 
 
Hogyan tervezd meg az NJK-t 
El ször is állapíts meg milyen alap tulajdonságai 
vannak. Hogy hasonlatossá váljon a H s 
karakterekhez, készíts el a jellemvonásait, akár 
hátteret, és adj neki képzettségeket és varázslatokat. 
Ezt mind-mind készítsd el a kaland el tt, és írd le egy 
papírlapra. A F  Gonoszokhoz hasonlatosan kell az 
NJK is létrehozni, és kezelni a játék alatt. El fordulhat, 
hogy a NJK ellen kell dobnod képzettségpróbát, ez 
nem biztos, hogy tetszeni fog neked, de szokj hozzá a 
gondolathoz, akkor is ha nem jót jelent a végkifejlet. 
 
Ismétl dések 
Egy jó és szórakoztató NJK meghatározó lehet a 
kalandok sorozatában, és mindig vissza-visszatér  
szerepl je lehet, hogy segítse a karaktereket. De lehet 
idegesít , hátráltató elem, akit ha meglátnak a 
játékosok, akkor egyszer en szétfejelik azt asztalt, 
hogy megint . Lehetnek olyan NJK, aki mindig a 
legjobb pillanatban lépnek közbe, és kihúzza a 
karaktereket a slamasztikából, vagy megoldanak egy 
kritikus problémát. Az ismétl  NJK-k is fejl dnek, 
így tartva a lépést a karakterekkel, vagy jóval jobbak is 
náluk, hogy könnyebb legyen megdobniuk a 
képzettségpróbákat. Gyorsan fel fogod ismerni, hogy 
az NJK karakter mikor megjelenik milyen reakciót vált 
ki a játékosokból. Lehet, hogy felnevetnek, ezzel 
jelezve, hogy szimpatikus a karakter, de lehet, hogy 
dühösen  felnyög,  mivel  a  nemtetszését  fejezi  ki  a  
viszontlátás alkalmával. 
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FELSZERELÉS 
 
Fegyverek 
A jól ismert Kaland Játék Kockázat könyvekb l 
minden fegyver 2 ÉLETER  pontot sebzett. Ez a 
Szerepjátékban megváltozik. Minden egyes fegyver 
találatakor D6-tal kell dobni, és az alábbi táblázatból 
kiolvasható, hogy mekkorát is sebzett. 
Fegyver neve: Ez maga a fegyver, ahogy Allansiában, 
és a környez  vidékeken ismerik. 
A;B;C: Ezek a beszerzési árak Aranytallérben 
megjelölve. Az A jelenti a nagyobb városokat, és a 

nagyobb keresked ket. A B jelenti az átlagos 
kisközösségeket, keresked k álltal gyakran látogatott 
falvakat. A C pedig az elzárt közösségeket, ahol csak 
nagyritkán jelenik meg egy-egy keresked . 
Táv: A három érték méterben van megadva. 
Közel/Átlagos/messzi táv. Ez a találat sikere miatt 
fontos. 
Sebzés: D6 megállapított értéket sebez. A 7-es érték az 
Er  képzettség miatt került be a listába. 
Súly: Mennyi helyt foglal a kalandozónál a fegyver. 
 

 
 Sebzés 1D6 

Fegyver neve A B C Táv 1 2 3 4 5 6 7 Súly 
Alabárd 14 17 35 - 2 2 2 2 3 3 3 1 
Bot - - - - 1 2 2 2 2 2 3 1 
Bunkósbot kicsi - - - - 1 1 2 2 2 2 2 1 
Bunkósbot nagy - - - - 2 2 2 2 2 2 2 1,5 
Buzogány 8 9 18 - 2 2 2 2 2 2 3 1 
Csatabárd 22 45 75 - 1 1 2 2 2 2 3 3 
Csatacsillag 40 80 150 - 1 2 2 2 3 3 4 1 
Dárda 15 25 35 10/20/40 1 1 2 2 2 2 2 1 
Dobóbalta 4 5 6 5/10/15 1 1 2 2 2 2 2 0,25 
Dobót r 3 5 10 8/18/24 1 2 2 2 2 2 3 0,25 
Fejsze 35 50 75 - 1 1 2 2 2 2 3 1 
Gerely 12 15 30 15/45/90 1 2 2 2 2 3 3 1 
Harci kalapács 35 50 75 - 1 2 2 2 3 3 3 1 
Harci szekerce 35 50 75 - 1 2 2 2 3 3 3 1 
Íj, hosszú 400 450 950 50/90/250 - - - - - - - 1 
Íj, rövid 12 15 22 30/60/190 - - - - - - - 1 
Számszeríj 450 550 1000 18/50/180 - - - - - - - 1 
Íjpuska nyíl 6 9 11 - 1 2 2 2 2 3 3 - 
Kalapács (sima) 1 1,5 2 - 1 1 1 1 2 2 2 0,25 
Kard, Fattyú 1kézben 1200 1400 2500 - 2 2 2 2 2 3 3 1 
Kard, Fattyú 2 kézben - - - - 2 2 2 2 3 3 4 - 
Kard, hosszú 500 590 1100 - 2 2 2 2 2 3 3 1 
Kard, rövid 28 32 60 - 1 1 2 2 2 2 3 1 
Kétkezes csatabárd 15 21 35 - 2 2 2 2 3 3 4 1 

balta - - - - 1 1 2 2 2 2 2 0,5 
Láncos buzogány 150 170 300 - 2 2 2 2 3 3 3 1 
Lándzsa 16 20 40 - 2 2 2 2 2 3 3 1 
Nyíl 0,2 0,2 0,4 - 1 1 2 2 2 3 3 - 
Ostor† 20 24 45 - 1 1 1 2 2 2 2 0,5 
Pallos 1500 1750 3200  2 2 2 3 3 3 4 2 
Rúd 5 8 13 - 1 2 2 2 2 2 3 1 

r 1 1 2 - 1 2 2 2 2 2 3 0,25 
Vívót r 50 90 170 - 1 1 2 2 3 3 3 0,75 

*Ha nem sikerült a Támadás, akkor visszatérhet a dobóhoz 1-3 D6 
†Sikeres támadáskor lehet dönteni, hogy sebez, vagy rátekeredik valamire, az utóbbi esetbe nincsen sebzés. 
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Árak a Titánon 
A Titánon az árak nagyban függnek attól, hogy hol is 
költi el a pénzét a kalandozó. Ha egy olyan 
központban, mint Feketehomok kiköt , Fang, esetleg 
Zengis-ben vásárol a h s, akkor a hétköznapi tárgyak 
jóval olcsóbbak, és esély van rá, hogy nagyon ritka 
értékes tárgyakat szerezzen be. Az árak annak 
függvényében emelkednek, hogy a lakott vidék 
mennyire látogatott a keresked k által. Ha egy falu 
elszigetelt, és csak ritkán vet dik arrafele egy-egy 
vándorkeresked , akkor C besorolása van. A nagy 
városok A típusúak, míg azok, ahol rendszeres és 
folyamatos a kereskedelem, az pedig B. És ne felejts el 
1 aranytallér = 10 ezüsttallér. 
 
Felszerelés A B C 
Fegyverek   
Egy tucat nyíl (12db) 5at 5at 7at 
Fejsze 35at 50at 75at 
Harci Fejsze 450at 550at 1000at 
Nagy Harci Fejsze  1200at 1400at 2500at 
Er s Hosszú Íj  1100at 1250at 2300at 
Hosszú Íj  400at 450at 950at 
Rövid íj 12at 15at 22at 
Buzogány 8at 9at 18at 
Számszeríj nyíl egy tucat (12db) 
 6at 9at 15at 
Er s számszeríj 1250at 1400at 2900at 
Számszeríj  450at 550at 1000at 
Könny  Számszeríj 90at 120at 150at 

r 1at 1at 2at 
Fogazott t r 250at 290at 600at 
Gerely 12at 15at 30at 
Nagy Gerely 200at 230at 450at 
Láncos Buzogány 150at 170at 300at 
Lándzsa 12at 15at 30at 
Lándzsa, nagyobb 200at 230at 450at 
Alabárd 14at 17at 35at 
Alabárd nagyobb 220at 240at 500at 
Harci bot 200at 230at 420at 
Ezüst T r  80at 90at 170at 
Lándzsa 16at 20at 40at 
Nagy Lándzsa 250at 280at 600at 
Kard, fattyú 1200at 1400at 2500at 
Kard, hosszú 500at 590at 1100at 
Kard, rövid 28at 32at 60at 
Dobót r 5at 8at 18at 
Fogazott dobót r 300at 350at 700at 
Kétkezes kard  200at 230at 450at 
Kétkezes kard nagyobb 600at 700at 1300at 
Pallos 1500at 1750at 3200at 
Ostor 20at 24at 45at 
Ostor fém véggel 350at 410at 800at 
 

 
 
Páncél  
Tüskés páncél 100at 120at 250at 
Láncing (sima) 40at 60at 130at 
Láncing (er sített) 300at 375at 750at 

rpáncél (könny ) 20at 25at 55at 
rpáncél (er sített) 25at 30at 65at 

Mellvért (lemez) 1000at 1200at 2500at 
Tüskés pajzs 50at 60at 120at 
Nagy pajzs 250at 300at 600at 
Közepes pajzs 150at 190at 350at 
Kis pajzs 25at 30at 70at 
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Kalandzói Felszerelések  
Kalandozó hátizsák 8at 10at 15at 
Takaró 1at 2at 4at 
Harang 1at 2at 5at 
Palack / bor üveg 2at 3at 6at 
Vödör 5et 8et 2at 
Gyertyák, tucatnyi 1et 1et 4et 
Vászon 5et 8et 2at 
Lánc (3m) 30at 35at 65at 
Kréta, 1 db 1et 1et 2et 
Emel rúd 2at 3at 5at 
Halászeszközök 5at 8at 15at 
Kova és a tapló 1at 1at 3at 
Horgony 12at 15at 30at 
Lámpa 2at 3at 6at 
Tinta és papír 1at 2at 4at 
Kötél, kender (6 m) 10at 12at 20at 
Kötél, kender, (1/3 m) 6et 7et 15et 
Kötél, selyem (6 m) 50at 60at 100at 
Zsák 2et 3et 5et 
Pecsétviasz 1at 2at 5at 
Varrót  5et 8et 2at 
Lapát 2at 3at 5at 
Sátor 3at 4at 6at 
Zseblámpa 5et 8et 2at 
 
Élelmiszer, ital és Szállás 
Sör, korsó 4et 3et 3et 
Sör, pohár 1et 2et 5et 
Kenyér, egy vekni 1et 2et 3et 
Sajt, darab 1et 2et 3et 
Étkezés, hideg, a kocsmában 
 8et 5et 5et 
Étkezés, forró, a kocsmában 
 2at 2at 2at 
Hús, darab 3et 5et 6et 
Ételadag, egy nap (3 adag) 
 2at 3at 4at 
Szoba, közös, egy éjszakára 
 1at 15et 2at 
Szoba, egyágyas, egy éjszakára 
 2at 4at 5at 
Bor, üveg, finom 10at 12at 35at 
Bor, kancsó, közös 8et 10et 15et 
 
Állatok 
Kutya, r  25at 30at 55at 
Kutya, Hátas  150at 170at 300at 
Szamár vagy öszvér 10at 12at 22at 
Takarmány (1 napra)  1et 2et 3et 
Ló, nehéz  300at 350at 700at 
Ló, könny   100at 120at 225at 
Póniló  70at 80at 150at 

Nyereg, harci  20at 24at 45at 
Nyereg, sima  15at 20at 35at 
Nyereg, egyszer   10at 12at 24at 
Nyeregtáskát  4at 6at 10at 
Istálló (naponta) 5et 8et 2at 
Harci ló, nehéz 500at 650at 1200at 
Harci ló, könny   250at 300at 600at 
Harci póni 200at 4225at 450at 
 

 
 
Szállító eszközök   
Kocsi 100at 120at 220at 
Szekér 15at 18at 35at 
Gálya* 30000at 
Vitorlás hajó 3000at 3600at 6500at 
Evez s csónak 50at 60at 110at 
Csónak 20at 25at 45at 
Vitorlás* 10000at 
Szánkó 20at 25at 45at 
Kocsi 35at 45at 80at 
Hadihajó* 25000at 
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Ruházat  
Kalandor öltözet  20at 22at 45at 
Meleg téli ruha  15at 17at 32at 
Udvari ruházat  25at 30at 60at 
Felszolgáló ruha  12at 15at 25at 
Hóhér ruha  20at 24at 45at 
Paraszti ruha  1at 2at 3at 
Papi öltözék 22at 28at 50at 
Királyi ruházat 200at 240at 500at 
Tudós ruházat 25at 28at 55at 
Utazó ruházat  30at 35at 70at 
Varázsló ruha 10at 12at 25at 
 

 
 
Egyéb eszközök és felszerelések 
Gyógynövények, egy csomó 
 1et 1et 2et 

szernövények, ritka, egy csomó 
 3at 6at 8at 
Mászó készlet, az alapvet  (+1 mászás) 
 50at 65at 110at 
Mászó készlet, a profi (+2 mászás) 
 200at 240at 450at 
Tüskés csizma (+1 mászás) 
 30at 35at 70at 
Álruha 35at 42at 90at 
Fejlett álruha (+1 álcázás) 
 150at 190at 350at 
Profi állruha (+2 álcázás) 400at 450at 900at 
Gyógyító készlet, alap- 35at 42at 90at 
Gyógyító készlet, haladó (+1 gyógyítás) 
Szent szimbólum (fa) 40at 50at 100at 
Szent szimbólum (ezüst) (+1 Mágia, papok) 
 400at 490at 1000at 
Szent szimbólum, áldott (ezüst) (+2 Mágia, papok)
 900at 1100at 2200at 
Homokóra 25at 30at 60at 
Nagyító 100at 115at 220at 
Varázsló könyv (üres) 15at 20at 40at 
Tolvajkészlet 35at 42at 90at 
Méregkever  készlet 35at 45at 100at 
Ital f  készlet  30at 40at 100at 
Varázspálca 15at 20at 40at 
Varázsbot (+1 Mágia, Varázsló) 
 400at 490at 1000at 
Varázsbot (+2 Mágia, Varázsló) 
 900at 1100at 2200at 
*csak arra alkalmas kiköt kben vásárolható, és ne feledkezz meg a 
legénységr l sem! 
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FÜGGELÉK 
 
Páncélok és pajzsok 
 
 Védekezés Dobás 1d6 
Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7+ 
Páncél nélkül -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 
Börpáncél† 0 0 0 0 1 1 2 
Er sített B rpáncél† 0 1 1 1 1 1 2 
Láncing† 0 0 0 1 2 2 3 
Er sített Láncing† 0 1 2 2 2 2 3 
Lemezvért† 0 0 0 1 2 3 4 
Teljes páncél† 1 1 2 2 3 3 4 
Lovagi Páncélzat*† 2 2 3 3 3 4 5 
 
Kis pajzs 0 0 0 0 +1 +1 +2 
Közepes Pajzs 0 0 0 +1 +1 +1 +2 
Egészalakos Pajzs** 0 +1 +1 +1 +2 +2 +3 
 
Szörny könny  páncél 0 0 0 1 1 1 2 
Szörny közepes páncélzat 0 0 1 1 2 2 3 
Szörny Vastag páncél 0 1 2 2 3 3 4 
*csak lovagi tornákon használatos páncélzat, miben a -5 
ÜGYESSÉG kap mindenki, aki hordja 
**Mozgatásához Er  képzettség szükséges, máskülönben két 
kézzel kel tartani. 
†ha varázsló viseli, akkor -3 kap a mágia ismeret képzettségre. 
 

 
 

Harci helyzetek módosítói 
 
 Képzetség módosító 
Teljes sötétben -6* 
Éjszakai sötétben -3** 
Holdfényben -1 
Füst / köd -2 
Szakadó es  -1 
Térdig a vízben -2 
Derékig a vízben -4 
Nyakig elmerülve -6 
Úszva -8 
A fentiek vonatkoznak hóra, sárra egyaránt, kivétel az 
úszás 
Keskeny folyosó -2 
Nagyon keskeny folyosó -4 
A karakter feljebb áll +1 
A karakter lejjebb áll -1 
Csigalépcs n lefele -1 
Csigalépcs n felfele -3 
Lovagolva -2† 
Leveg ben lovagolva -5‡ 
Ittasan -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Kicsi támad a nagyra +2 
Nagy támad kicsire -1 
* az érték csak -4-es ha van Sötétben Látás szakértelme, vagy föld alatti 
él lényr l van szó (pl.: Ork, és ilyenek) 
** az érték csak -1-es ha van Sötétben Látás szakértelme, vagy föld alatti 
él lényr l van szó (pl.: Ork, és ilyenek) 
† csak gyalogos ellenféllel szemben 
‡ alkalmazni kell mind földön álló ellenféllel szemben, mind repül  
ellenféllel szemben. Minden Harci kör el tt dobni kell Lovaglás 
képzettséget, különben nem képes megkapaszkodni a harc el tt, és leesik a 
lovas. 
 

 és dobófegyverek távolsága 
 
Távolság táblázat 
 Táv (méterben) 
Fegyver Közel Távol Messze 
Ij 0-50 51-90 91-250 
Ijpuska 0-18 19-50 51-180 
 
Dárda 0-10 11-20 21-40 
Dobót r 0-8 9-18 19-24 
 
Kis tárgy 0-10 11-20 21-30 
Közepes tárgy 0-7 8-14 15-22 
Nagy tárgy 0-4 5-8 9-12 
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Lövés, dobás 
 
 Módosítók 
Távol a célpont -3 
Messze a célpont -6 
Nagyon kicsi a célpont -4* 
Kicsi a célpont -2* 
Mozog a célpont -1 
Mozgásban löve -1 
Homályos a cél -1** 
Egyenesen felfele -1 
Harc közben -5*** 
Dobni harc közben -3*** 
* a célzás a látási viszonyoktól függ en, meg természetesen ha valakinek 
van éles látása lehet -2 vagy -3 a büntetés 
** az alap táv negyedénél tovább -3 
*** csak akkor ha az ellenfél nem sebzi meg a karaktert 
 
Mászás 
 
 Módosító 
Egyenes fal -6 
60°-85° -4 
45°-60° -2 
Nincs kapaszkodó -3 
Csúszós felület -2 
Túlnyúlás -3 
 
Nincsen ág -2 
Ritka ágak -1 
 
Szegecses csizma +2 
Másik után +2* 
Ha támadják -2 
Leterhelve -2† 
Nagyon leterhelve -4† 
*ez a folyamat egy másik ember után mászáskor érvényes csak. Az alsó 
látja hova kell lépni, hol lehet megkapaszkodni, így gyorsabban halad 
felfele. Ha az els  elbukik, az alsó Mászás, vagy Er  képzetséggel 
megkapaszkodhat, hogy ne sodorja le t is, - lásd esés szabályok. 
†lásd fent a Terhelés résznél 
 
Varázslás módosítók 
 
 Módisító 
Varázslás teljes páncélzatban -3 
Varázslás 2-nél nagyobb ÉLETER  
   pontot igényl  varázslat esetén -2 
Varázslás mozgás közben -2 
Varázslás részegen -4 
Varázslás lefogva -2 
Varázslás ha támadják a varázslót -1 
Varázslás csatában -2 
Varázslás zavaró körülmények között -1 vagy -2 
 

3d6 Hatás 
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 es zés támad, és a víz mellett halak is 
hullnak az égb l. Minden tevékenységre -2 pont, 
mert a talaj síkossá válik. A halak meg lehet 
enni. 

6 A varázsló nem képes összefügg en 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 n  (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 / 
ÉLETER  8) a varázsló mellett, és nagyon, 
nagyon dühös. 

11 A varázsló haja kékké változik. Nem változik 
vissza, csak ha len . 

12 A varázsló cip je lángra kap. (lásd T z szabály) 
A lábbeli ezután használhatatlanná válik. 

13 A varázsló fején n  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 ÉLETER  pontot. 

15 A varázsló haja egy órán keresztül n ni 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 erej  
mágus képes csak visszaváltoztatni. 

18 A varázsló elt nik... (A Kalandmester dönt, 
hogy egy kilométeres körzetben hol jelenik meg. 
Öntudatlan állapotban, esetleg hatalmas 
füstfelh  közepette!) 
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Menekülés 
 
 Módosító* 
A H s lovagol +4 
A H s repül +7 
Nyílt terep -2 
Leterhelve -2 
Nagyon leterhelve -4 
Teljes páncélzatban -2 
Er  szakértelem +2 
Az jelenlegi ÉLETER  a kezdeti 
pontnál nem kisebb 3-mal +3 
*minden módosítóra az alábbi értékeken kívül -4 járul, ha lovagol az 
üldöz , aki el l a H sök menekülnek. 
 
Úszás 
 
 Módosítók 
Sima vízfelszín +1 
Áramlattal egy irányba +1 
Árral szemben -2 
Támadnak az úszóra -2 
Ruhában -1 
Felszereléssel -2 
Terhet cipelve -2 
Nehéz terhet cipelve -4 
 

 
 

 
Nyelvek 
 
 Beszéli Ír 
Más emberi nyelv -1 -2 
Törpenyelv* -1 -2 
Sárkány -4 -5 
Elementál -4 -5 
Elfnyelv* -1 -3 
Óriás -3 nincs 
Gyikember -2 -5 
Orknyelv** - -4 
 
Mágikus irat*** nincs -5*** 
Ó Allansian -2 -4 
Tájszólással emberi nyelven -4 -6 
* - csak kizárólag törpe és elf beszélheti 
** - a gonosz nyelve, igaz több dialektusa van a világon, mondják 
Goblinnyelvenek Trollnyelvnek, mindegyik törzs vagy faj a saját képére 
formálta, beszélni azért nem beszéli senki mert még nem tudta senki 
bebizonyítani hogy tud Orkul, mert nem tért haza 
*** - Varázslókra nem érvényes a mínusz. 
Nincs – Nem beszélnek mágia nyelven, és az óriások nincsen írott nyelve. 
 
Rejt zködés 
 
 Módosító 
Karakter / tárgy láthatatlan +8 
Karakter / tárgy nagyon kicsi +5 
Karakter / tárgy kicsi +2 
Karakter / tárgy emberi méret  - 
Karakter / tárgy nagy -2 
Karakter / tárgy nagyon nagy -5 
Karakter / tárgy hasonló közegbe +2 
Tárgyat eltemet +5 
 
A karakter idegen közegben -4 
A karakter borult id ben cserjésbe / erd  +4 
A karakter mozog -2 
 
Rejtekb l kinézve -3 
Állattal keresés -4 
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Sav 
 
 Hatás 
Egy csepp ½ sebzés / id  
Tenyérnyi - 
1/8 testfelület *2 sebzés 
¼ Testfelület *3 sebzés 
½ Testfelület *4 sebzás 
Teljes test Azonnali Halál 2 Kör alatt 
 
 Sebzés Hatás/Kör 
Gyenge sav 1-2 2 
Közepes sav 1-3 3 
Er s sav 1-6 5 
 
Esés 
 
 Elvesztett életer  
Minden 5 méter után +1 
Éles kövekre +1-3 
Légy közeg -2 
Víz / hó / sár -3* 
Teljes vértezetben +1 
Nehéz tárgyat cipel +1 
Nagyon nehéz tárgyat cipel +3 
* - felléphet fulladás, fuldoklás lásd ide vonatkozó szabályokat 
 
Fulladás és Gázmérgezés 
 
Víz alatt módosító 
Mély leveg t tudott venni +1* 
Van úszás képzettsége +3 
Támadják a karaktert -2 
Nehéz dolgot cipel -2 
Nagyon nehéz dolgot cipel -4 
Teljes vértezetben -2 
Életer  3 pont vagy az alatt van -2 
Füst gáz 
Mély leveg t tudott venni +1* 
Támadják a karaktert -2 
Teljes vértezetben -1 
Életer  3 pont vagy az alatt van -2 
* - A H s nagy lélegzetet vesz, hogy tovább bírja ki a víz alatt, vagy a 
gázfelh ben. Egyetlen hátránya, ha megtámadják közben a karaktert, akkor 
azonnal elveszti el nyét, s t olyan mintha nem is vett volna leveg t. 1-3 
sikeresen lélegzett, de ellenkez  esetben azonnal megfullad. 
 

 

Kitérés 
 
 Módosító 
Kitérés nagy tárgy el l -1 
Kitérés nagyon nagy tárgy el l -3 
Csúszós talajon -2 
Nagy nehéz cuccal -2 
Nagy nagyon nehéz cuccal -4 
 
Álruha 
 
 Módosító 
A h s járatlan az álruhakészítésben -3 
Az álruha kis változás (szakáll) +1 
Az álruha közepes változás (kor, színes ruha) 2 
Az álruha bonyolult (nem változtatás, magasság)
 -4 
Vagy nagyobb 
Felismerés nappali fényben -2 
Felismerés gyenge fényben +1 
Felismerés sötétben +3 
 

 
 
Kereskedés és Alkudozás 
 
A vev nek van becsapás képzettsége +amennyivel 
túldobta a képzetségét 

Az eladónak van becsapás képzetsége +amennyivel 
túldobta a képzetségét 
 
A vev  barát +2 
A vev  átlagos - 
A vev  barátságtalan -2 
A vev  ellenséges -5 
Az ár a felajánlott duplája +3 
Az ár az 1/2szerese +1 
Az ár a fele -2 
Nevetségesen alacsony ár -4 vagy kisebb 
 
A tárgy használt +2 
A tárgya ritka -2 
A tárgy nagyon ritka -4 
A tárgy egyedi -6 
A tárgy lopott +3 
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Lopakodás 
 
 Módosító 
A H s Láthatatlan +8 
A H s nagyon kicsi +5 
A H s Kicsi +2 
A H s nagy -2 
A H s nagyon nagy -5 
Teljes páncélzatban -2 
Nehéz súly cipelve -2 
Nagyon nehéz súlyt cipelve -4 
Nyílt terepen -2 
Éjszaka +4 
Holdfénybe +2 
 

 
 
Trükközés 
 
 Módosító 
Sötétség +3 
Holdfény +1 
A tárgy nagyon kicsi +2 
A tárgy közepes méret  -2 
A tárgy nagy -4 
A tárgy nyílt terepen van -3 
A tárgy zajos -3 
Az áldozat unintelligens +2 
A közelben minden plusz két f  után -1 
 
Életer , Ügyesség, Szerencse Visszaszerzése 
 
Életer  Érték 
Étkezés +4/alkalom 
Pihenés ágyba +3 
Pihenés földön (hálózsákban) +2 
Pihenés kényelmetlen helyen +1 
Kialvatlanság* -1 
Koplalás/nap -4 
*24 óra fennlét után 
 
Ügyesség Érték 
Kardforgató kéz sérül* -2 
Szem sérül (az egyikre megvakul)** -1 
Az egyik láb sérül* -1 
Végtagvesztés† -3 
Kialvatlaság‡ -1 
*vágás; égés; fagyás 
**térlátás elvesztésével jár 
†bármelyik kéz, vagy láb 
‡csak addig, míg a karakter ki nem piheni magát 

Balsiker táblázat 
 
2d6 Balsiker 
2 A h s egy társát sebesíti meg, ha az elég 

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

3 A H s magát sebesíti meg. Sebzésdobás, 
és Páncél Véd érték dobás szabályok 
szerint. 

4 A h s nem védekezik. Ellenfele duplán 
sebezhet rajta. 

5 A H s pofára esik. Két kör, míg talpra áll, 
addig -4-et kap TÁMADÁSRA. (lásd 8) 

6 A H s eldobja fegyverét. Id be telik, míg 
összeszedi, ez 2 k r. 

7 A h s megcsúszik, és elveszti az 
egyensúlyát. A következ  körben -2 kap 
minden cselekedetére. 

8 A h s elesik. Egy teljes kör kell ahhoz, 
hogy talpra álljon, és e közben mást nem 
tud cselekedni. 

9 A h s eldobja a fegyverét az ellenfelein 
túl. Ebben a csatában már nem is lehet 
használni. 

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

11 A H s magát sebesíti meg (vagy 
valamelyik társát). Sebzésdobás, és 
Páncél Véd érték dobás szabályok 
szerint. 

12 A h s saját magát sebesíti meg. Az így 
okozott sérülés a duplája a szokásosnak. 
Páncél véd értéke számít. 
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