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Elöszó
Amikor 2008 végén feltettem a netre
ezt a kis szabálygyűjteményt a
játékosaimnak és magamnak, senki
sem mondta volna meg, hogy rövid
időn belül egy csomó fordítás és
kiegészítő jelenik meg hozzá. Kevesebb,
mint két évvel később ez a nagyszerű
kezdet egy 150 oldalas nyomtatott
kiadásban öltött testet. Amit most
magad előtt látsz, az a szabályok
magyar fordítása.
A barátságos és aktív közösség, ami a
Dungeonslayers körül kialakult, és az ő
negyedik kiadáshoz való hozzájárulásuk nélkül a régi módi (oldfashioned) szerepjáték nem tartana itt.
Több mint 1000 munkaórával járultak
hozzá ehhez a kiadáshoz – ez a
Dungeonslayers az ő Dungeonslayersük. Remélem, a magyar kiadás körül is
hasonló közösség alakul ki.
A negyedik kiadás sok hasznos
kiegészítést tett a mi régi módi
szerepjátékunkhoz. Ezeket a részleteket sokszor a közösség kérte, de
korábban nem volt elég hely a
berakásukhoz. De ne félj, ez még
mindig a Dungeonslayers a jelentősen
megnövekedett mérete ellenére. A
szabályok lényege még mindig csak tíz
oldal. Ahelyett, hogy a központi
rendszert infláltuk volna, hozzávalók, a
körítés bővült jelentősen anélkül, hogy
lényegi rendszer változott volna. Ha
már
ismerted
korábban
a
Dungeonslayers-t,
akkor
gyorsan
otthonosan fogod magad érezni.
Egy kis extraként sok közismert
kérdésre is válaszoltunk. Találsz majd
eszközöket, opcionális szabályokat és
képességekkel, hatalmas varázslatokkal
és – természetesen – szörnyekkel teli
oldalakat. Veszélyes szörnyekkel.

A szabályok szokás szerint lényegre
törőek, nincs felesleges sallang.
Az új Dungeonslayers több új
jellemzője is van: a Dungeonslayers
mindig kiállt az izgalmas harcért, a
gyors akciókért, tiszta szabályokért és
élethű kalandokért.
A Dungeonslayers már több, mint
egyszerű Hack’n’Slay játék. Nem ismert
széles körben (köszönhetően a játék
címének is), de a Dungeonslayers-szel
drámai fordulatokkal, sorsformáló
konspirációkkal és sötét machinációkkal teli kampányokat is lehet játszani.
A hős kasztok a hosszú távú játékokra
vannak kialakítva, és a karakterek
variálhatóságának egyéb lehetőségei is
támogatják ezt az aspektusát a
játéknak.
A leírt Caera világ számos titkot és
lehetőséget tartalmaz kalandokhoz. A
kalandmester elég nagy játszóteret kap
hónapok vagy akár évek játékához.
Mindegy, hogy veterán vagy kezdő
játékos
vagy,
ismered-e
a
Dungeonslayers-t vagy nem: ez a könyv
megad neked mindent, kivéve a d20-as
kockát, hogy elkészítsd az első
karaktered, és útnak indítsd.
Mindegy, hogy sötét csatornákban
lopakodtok, Shan’Zasar égető sivatagában vándoroltok vagy Csillámkő
legendás bányáit fedezitek fel:
Végtelen kalandok várnak rátok!
Kívánok nektek
– ahogy mindig –
rengeteg szórakozást!
Christian Kennig, 2012. június
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Szerepjáték?
Egy szerepjátékban a játékosok
magukra öltik a karakterek szerepét, és
együtt kutatnak kalandok után. A
kalandmester (KM) vezeti őket afféle
moderátorként. A Dungeonslayers a te
klasszikus fantasy világodban játszódik. A játékosok személyesítik meg a
világ lakóit, lehetnek kardviselő
harcosok, tünde íjászok, vagy misztikus
mágusok. Nincs igazi nyertes, mert a
játékosok egy csapatban dolgoznak, a
cél az, hogy megtapasztalják a KM
nyújtotta kihívásokat és rejtélyeket. A
kalandmesternek nemcsak az a
feladata, hogy kitalálja a kaland
történését. Ő játssza az összes többi
világban élő személyt, talán a zord
nekromantát, a barátságos kereskedőt,
az alázatos istállós fiút vagy akár a
hatalmas sárkányt, és élénk képet ad a
világról, ami körbe veszi a karaktereket. Az aktuális játéknak a története a
kalandmester és a játékosok párbeszédén keresztül alakul ki.

Egy példa szerepjáték-ülés
Egy szerepjáték ülés példája. A
következő dialógus képet ad arról, hogy
hogyan működik egy szerepjáték ülés.
A játék nyugodt hangulattal folyik,
ropogtatni való és innivaló az asztalon,
ahogyan a karakter lapok is. A
jelenlévő személyek a következőket
alakítják:
A kalandmester (KM)
1. játékos: törpe harcos (TH)
2. játékos: tünde felderítő (TF)
3. játékos: ember varázsló (EV)
KM: Késő délutánra értek az erdőből.
Előttetek egy apró domb terül el,
látjátok is egy öreg mállott toronynak a
romjait. A felső szintek már régen

összeomolhattak,
törmelék
van
szétszóródva a környező fák és bokrok
körül. A folyosó csupán az árnyéka régi
önmagának, habár úgy tűnik, még
mindig be lehet jutni az első emeletre.
Egy papírra a kalandmester rajzol
egy képet a toronyról és a környező
területről és odaadja a térképet a
játékosoknak.
TF: Jelzek a többieknek, hogy
húzódjanak fedezékbe, én majd
körülnézek.
TH: Na, ne már. Ha van valaki itt, az
már régen észrevett minket. Menjünk.
(A KM-nek:) Belga előhúzza a fejszéjét
és megindul a torony felé.
TF: (Sóhajt)
EW: A törpének igaza van. Kövessük,
én megyek utoljára.
TF: De először előkészítem az íjamat és
a vesszőt.
TH: Megállok a bejáratnál és óvatosan
benézek a toronyba.
KM: Átnézel a folyosón, és látod, hogy
egykor egy nagy szoba volt az. Habár
most inkább emlékeztet egy napos,
benőtt belső udvarra. Törmelék van
szétszóródva a csípő magasságú
bokrok, vastag bozótok és a formátlan
fák között. (A KM dob a kockával: egy
észlelés próba Belga számára, hogy
vajon látja-e a lépcsőt a szoba
hátulján. De a próba nem sikerül.)
Nem látsz semmi különöset.
TH: Hmmm…
EV: Mire vársz? Menjünk-menjünkmenjünk.
TF: Csak utánad Miss Belga. Fedezlek.
TH: Nehogy hátbalőjj! (KM-nek)
Bemegyek, a fejszém készen áll.
KM: Ahogy belépsz, egy megijedt
madár kirepül a nyitott tetőn át, és újra
csönd lesz. Valahol a távolban hallasz
egy fakopáncsot.
TH: Vannak nyomok? Te, tünde, gyere
ide, vizsgáld meg a talajt!

TF: Odasétálok hozzá, és megnézem a
nyomokat.
KM: Próbát +4-el.
TF: (dob a kockával Nyomolvasásra)
Ezaz, sikerült!
KM: Tényleg nyomokat találsz. A fű
megvan taposva, úgy tűnik, egy
kitaposott út van törmelék, a fű és a
bokrok között.
EV: Állatok talán?
TF: Milyen típusú nyomok?
KM: Dobjál, csak most a +4 bónusz
nélkül.
TF: (újra dob Nyomolvasást, csak
most kevés sikerrel) Semmi.
KM: Ok. Akkor semmi. De a bokrok
elhajlott ágai és a kitaposott fű azt
mutatja, hogy itt nemrég valami
elhaladt. De nincs ötleted arról, hogy
mi lehetett.
TF: Nem hiszem, hogy szarvas.
EV: Talán egy medve, vagy ahhoz
hasonló.
TH: Vagy egy csapat ostoba fajankó.
EV: Vigyáznunk kellene. Van itt valami
szokatlan?
KM: Van. Onnan ahol állsz, látod, hogy
a bejárat mellett egy öreg kő lépcső
vezet lefelé. Az út, amit a tünde talált,
egyenesen arra vezet. (A KM
megrajzolja az utat a térképen.)
TH: Ok. Menjünk, és nézzük meg, hogy
mi van odalent.
EV: Milyen torony volt ez egykoron?
KM: Dobj tudat plusz az értelem plusz
a Művelt rangod, ha megvan az a
képesség.
EV: (Dob a kockával) Siker!
KM: Egyértelműen nem törpe munka.
Arra gyanakszol, hogy egykor emberek
építették. Talán egy a régi gormai
határtornyok közül.
EV: Akkor ez több mint 400 éves!
TH: Lemehetnénk már?
TF: Fáklyát gyújtok.
EV: Ne, várjatok! Ha van lent valaki
vagy valami, akkor a fáklya elárulhat
minket. Először tegyünk egy óvatos
pillantást, talán csak egy kis pince.
TH: Körbenézek a Látás a sötétben
képességemet használva. Így nem kell
félnünk attól, hogy a fény elárul

minket. (KM-nek) Belga óvatosan
leoson a lépcsőn, és körül néz.
KM: Dobjál lopakodást.
TH: (Dob a kockával) Héj siker, végre!
KM: Király! Belga csöndes, mint az
egér, és oson lefele a lépcsőn. A lépcső
egy kicsi sötét pincehelyiségbe vezet 4szer 4 méteres talán. A szoba üresnek
tűnik, egyedül régi penészes hordók
vannak a lépcső végén. Az ellentétes
falnál egy út vezet egy faajtóhoz. Az út
kb. 3 méter hosszú. Minden elhagyatottnak tűnik.
TH: Jelzek a többieknek, hogy minden
ok, és hogy helyezkedjenek el a szoba
közepén.
TF: Meggyújtom a fáklyámat és
követem a törpét.
EV: Én is, de előbb előkészítem az
Áldás varázslatomat.
TH: Jó ötlet!
TF: Mi van a hordókban?
TH: Nem tudom, nem néztem meg
őket.
TF: Amint leérek, megnézem őket,
milyen típusú hordók ezek?
KM: Nagy, rohadt és nagyon öreg
fahordók. Talán sört tartalmazhattak a
múltban.
TH: Törpe sört?
KM: Ki tudja.
EV: Mehetnénk már tovább? Mi van az
ajtóval az út végén?
TF: Belenézek a két hordó egyikébe.
KM: Nincs benne semmi, csak hamu és
rohadt fa.
TH: Rendben – irány az út, majd az
ajtó.
TF: Követünk. Elférünk egymás
mellett?
KM: Nem.
EV: Fedezlek titeket.
TH: Fa ajtó ugye? Van kulcslyuk,
retesz, vagy zár?
KM: Semmi. De rozoga és tele van
lyukkal.
EV: Uh, akkor lehetséges, hogy a másik
oldalról lehet látni a fáklya fényét?
KM: Ha van ott valaki akkor igen.
TH: Remek. Berúgom az ajtót!
EF: Ne, várj!
KM: Túl késő. Belga berúgta az ajtót.
EF: (sóhajt)

TH: Mit látok?
KM: Az ajtó mögött egy hasonló pince
helyiség van, mint ahonnan jöttetek. A
padló tele van mocskos takarókkal és
ételmaradékokkal. Előtted áll 4 kis lény
rövid íjjal a kezükben feléd célozva.
Goblinok! Egyértelműen arra vártak,
hogy kinyissad az ajtót.
TF: Bingo.
TH: Szétzúzom a fejüket!
KM: A kezdeményezés azt mutatja,
hogy meg vagy lepve. Ezért a goblinok
kezdenek +10-el, és azonnal el is
kezdenek lőni.
TH: Igen, ok.
KM: (Dob párszor a kockával) Belga
szerencsés! Egyedül egy vessző talál.
Dobj védelmet.
TH: (Dob Védelmet) Sikeres, 13.
KM: Nem hatol át, csak lepattan Belga
páncéljáról anélkül, hogy bármi kárt
okozott volna.
EV: Én jövök, ellövöm az Áldást ránk.

TF: És én ellövök Belga feje mellett a
bal oldali goblinra, (dob) igen sikeres,
kritikus! 19 pont sebzés.
KM: (Dob) Keresztül a szemen
egyenesen az agyba talál. Egy
természetellenes rángás után a földre
kerül. Most Belga jön.
TH: Odarohanok hozzájuk, és ütöm az
elsőt, akit találok.
KM: Nem probléma Belga, dobjál.
TH: (Dob) Fenébe, csak 6.
KM: (Dob) Balsiker, Belga fejszéjének
ereje a földre csapja a goblint, és
sebződik 6 pontnyit.
TH: Ha!
Egyelőre abbahagyjuk a játékot. Most,
hogy már van egy kis belelátásunk
abba, hogy hogyan is kell játszani,
térjünk át a Dungeonslayers szabályaira.

Karakterek

Karakterek
A Dungeonslayers játékban minden
játékos egy karakter bőrébe bújik. Az
élete során ez a karakter eljuthat a 20.
szintig is. Amíg eljut idáig, a játékosnak
számos lehetősége lesz fejleszteni
karakterének képzettségeit, képességeit.
Amint a karakter eléri a 10. szintet,
választhat egy úgynevezett Hős osztályt, ami által a karakter specializálódhat, és egyedi képességek birtokába
juthat.

Tudat (TUD):

Tulajdonságok és jellemzŐk

Mind a három tulajdonsághoz két-két
jellemző kapcsolódik.

Minden karakternek 9 központi értéke
van: 3 tulajdonság és 6 jellemző. A
magasabb érték jobb, mint az alacsony.

Test: Erő & Állóképesség
Mozgékonyság: Gyorsaság &
Ügyesség
Elme: Értelem & Aura

Az Elme érték képviseli egy karakter
intelligenciáját,
és
meghatározza,
milyen jól tud másokat befolyásolni. Az
ELME elsődlegesen a karakter tudását,
észlelését és mágikus erejét befolyásolja.
Jellemzők: Értelem & Aura

A 6 jellemzŐ

A 3 tulajdonság

Amíg a tulajdonságokat nehéz változtatni, miután elkészült a karakter, a
jellemzők értékét lehet növelni a játék
során.

Minden karakternek három tulajdonsága van: Test, Mozgékonyság, Tudat.
Kezdetben ezek az értékek 4 és 8 között
mozognak. Később a játék folyamán is
csak ritkán lehet növelni ezeket.

ErŐ (ERŐ):
Ez a jellemző megmutatja, milyen erős
egy karakter, és milyen nagyot tud ütni.
Ha nagyobb egy karakter ERŐ jellemzője, nagyobb tud sebezni közelharcban.

Test (TEST):
Ez a tulajdonság képviseli egy karakter
fittségét, erejét és felépítését. A magas
TEST érték magas állóképességet
mutat, és növeli a karakter sebesülésekkel szembeni ellenállását.
Jellemzők: Erő & Állóképesség

Állóképesség (ÁLL):
Képes a karakter ellenállni egy kiadós
harctéri sérülésnek, betegségnek vagy
méregnek? Az Állóképesség érték
elsődlegesen ahhoz szükséges, hogy
meghatározzuk, a karakter mennyire
tudta kivédeni a sérüléseket.

Mozgékonyság (MOZ):
A Mozgékonyság érték megmutatja
milyen atlétikus egy karakter. A MOZ
tulajdonság különösen fontos, amikor a
karakter sebességét határozzuk meg.
Jellemzők: Gyorsaság & Ügyesség
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Gyorsaság (GYO):

ÉleterŐpont (TEST+ÁLL+10)

A karakternek gyors reflexei vannak,
vagy jó atléta? A magas GYO érték
biztosítja, hogy a karakter ne maradjon
le a társai mögött.

Ez a harci érték képviseli azt a
bizonyos sebzést, amit a karakter
elszenvedhet, mielőtt elájulna vagy
meghalna.
Rövidítés: ÉP

Ügyesség (ÜGY):

Védelem (TEST+ÁLL+PÁN)

Azon kívül, hogy a kézügyességet
jelenti, az ügyesség befolyásolja a
karakter pontosságát a távolsági
fegyverekkel.

A védelem csökkentheti a
sebzést, amit a karakter elszenved. Egy
páncél növeli a Védelmet a Páncél
értékével.
Rövidítés: VÉD

Értelem (ÉRT):
Az értelem méri azt, hogy mennyire
okos, figyelmes és logikus a karakter.
Mágusoknak
az
értelem
érték
határozza meg a varázslatok erősségét.

Kezdeményezés (MOZ+GYO)
Kezdeményezés
(KEZ)
határozza meg, hogy milyen gyorsan
tud cselekedni a karakter harc közben.
Több fegyver és páncél megváltoztatja
ezt az értéket.
Rövidítés: KEZ

Aura (AUR):
Aura határozza meg a karakter
megjelenését és karizmáját. Ebben a
jellemzőben a magas érték sok
varázslat hatékonyságát megnöveli.

Mozgás érték (MOZ/2+1)
A Mozgás Érték (MÉ) mutatja
meg, hogy hány métert mozoghat a
karakter egy harci kör alatt.
Rövidítés: MÉ

HARCI ÉRTÉKEK

Közelharci támadás
(TEST+ERŐ+FB)

A harci értékek alapjai az aktuális
tulajdonságok és jellemzők, egyéb
módosításokat a felszerelésből, elsősorban a Fegyver Bónusz (FB) és a
Páncél Érték (PÁN) biztosít. Ha
bármelyik
érték
megváltozik,
a
kapcsolódó harci érték is megváltozik.

A Közelharci Támadás (TÁM) harc egy
ellenféllel. A karakter közelharci
fegyverének a Fegyver Bónusza (FB)
hozzáadódik ehhez az értékhez.
Rövidítés: TÁM

Példa:
Kalthor, a harcos (TEST 8, ERŐ 4)
hosszúkardot használ (FB +2); a
Közelharci
Támadó
értéke
14
(=8+4+2). Később Kalthor ”talál” egy
két-kezes kardot (FB+3), és eldönti,
hogy innentől azt használja. A
Közelharci Támadó értéke most 15
(=8+4+3).

Távolsági támadás
(MOZG+ÜGY+FB)
Ez a harci érték (TÁV) felelős a
távolsági
fegyverhasználatért.
A
távolsági fegyverek Fegyver Bónusza
hozzáadó-dik ehhez az értékhez.
Rövidítés: TÁV
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Varázslás
(TUD+AUR–PÁN+VM)

Törpék
A szívós, szakállas és gyakran
ingerlékeny törpék a harcos életet
helyezik
előnybe,
de
nagyon
tehetségesek a többi kasztban is.
Faji bónusz: ERŐ, ÁLL vagy ÜGY
Faji képességek: Látás a sötétben,
Hosszú élet (lassabban öregszik
miután elérte a felnőtt kort), Szívósság
(+1 Védelem)

Ezt az értéket (VAR) használják a
mágusok a varázsláshoz (kivéve célzott
varázslás).
Szöveten
kívül
minden
más
páncéltípus csökkenti ezt az értéket
annyival, amennyi a Páncél Értéke.
Minden varázslatnak lesz egy Varázslat
Módosítója, ami hozzáadódik a
Varázslás értékhez, amikor a karakter
elsüt egy varázslatot.
Rövidítés: VAR

Tündék
A tündék a hegyes fülükkel és karcsú
testfelépítésükkel is erős harcosok,
agilis felderítők vagy tehetséges
mágusok lehetnek.
Faji bónusz: GYO, ÜGY vagy AUR
Faji képességek: Könnyűléptű ((+2
lopakodásra),
Éjszakai
látás,
Kortalanság (a tündék nehezen
öregednek miután elérték a felnőtt
kort; csak erőszakos halállal halhatnak
meg)

Célzott varázslás
(TUD+ÜGY–PÁN+VM)
Mágusok akkor használják ezt a harci
értéket (CÉV), ha célzott varázslatot
akarnak használni az ellenfélre. Az
aktív varázslat Varázslat módosítója
hozzáadódik, a PÁN pedig levonódik
belőle.
Rövidítés: CÉV

Emberek

KARAKTERALKOTÁS

Az
alkalmazkodó
emberek
sok
különböző kultúrát hoztak létre, és
egyformán alkalmasak arra, hogy
harcossá, felderítővé vagy mágussá
váljanak.
Faji bónusz: akár melyik jellemző
Faji
képességek:
1
ingyenes
képesség pont

A karakteralkotás első lépése a
karaktered fajának és kasztjának
meghatározása.
Példa:
Készítsünk példaként egy tünde
varázslót, mert ez a kombináció lefedi
a karakteralkotás minden aspektusát.

1. Faj kiválasztása
Minden karakter a 3 faj egyikébe
tartozik: tündék, emberek vagy törpék.
Persze a játék világa fogja eldönteni,
hogy melyik faj lesz elérhető a játékos
számára.
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A tündék és törpék kapnak speciális
faji képességet is, amelyek szerepelnek
a karakterlapon. Az emberek faji
képesség helyett egy képesség pontot
kapnak. A faji bónuszt később, a
tulajdonságok elosztásánál kell majd
használni.

FAJ
Tünde
Ember
Törpe

Kaszt bónusz: +1 ERŐ vagy ÁLL

FelderítŐ
A gyorsaság és a lopakodás a felderítők
szakértelme. A távolsági harcot
preferálják; íjjak és számszeríjjak a
nélkülözhetetlen társaik.
Kaszt bónusz: +1 ÜGY vagy GYO

FAJI KÉPESSÉGEK
Könnyű léptű, Éjszakai
látás, Kortalan
1 képesség pont
Látás a sötétben,
Hosszú élet, Szívósság

Mágus
Ezek a karakterek nem a közelharc,
hanem
a
mágia
művészetének
mesterei. Próbálják kerülni a harc
sűrűjét.
Kaszt bónusz: +1 ÉRT vagy AUR

Példa:
A karakterlapon a faj alatt bejelöltük,
hogy tünde, és feljegyeztük a faji
képességeit: Könnyű léptű, Éjszakai
látás, Kortalan.

Gyógyító – túlnyomórészt defenzív
varázslatok
Varázsló – offenzív és defenzív
varázslatok
Boszorkánymester – túlnyomórészt
offenzív varázslatok

2. Kaszt kiválasztása
Választanod kell az elérhető 3 kaszt
egyikéből: harcos, felderítő vagy
mágus.
Ha mágussal játszol, akkor választanod
kell, hogy gyógyító, varázsló vagy
boszorkánymester akarsz lenni. Ez
a választás eldönti, hogy milyen típusú
varázslatokat tud használni a karakter.

3. Tulajdonságok
meghatározása
20 pontot kell elosztanod a Test,
Mozgékonyság, és Tudat tulajdonságok között – megjegyzés: egyik érték
sem haladhatja meg a 8-at.

Harcos

Példa: Adunk a Tudatra 8-as értéket.
Elosztjuk a maradék pontokat a Test
és Mozgékonyság között, 6 pontot téve
mindegyikre.

Ezek a fickók végzik a piszkos munkát.
Harcban általában a középpontban
találod őket. Könnyen felismerhetőek a
nehéz páncéljuk és brutális fegyverük
miatt.
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4. JellemzŐk
meghatározása

6. Az elsŐ varázslat
Mágusok most megtanulnak egy 1-es
szintű varázslatot.

És most eloszthatunk 8 pontot a hat
jellemző között. Lehetséges, hogy lesz
nullával egyenlő jellemzőnk, de egyik
jellemzőnk sem haladhatja meg a 4-es
értéket jelenleg.

Az elérhető varázslatok attól függenek,
hogy a karakter gyógyító, varázsló vagy
boszorkánymester.

GYÓGYÍTÓ VARÁZSLATOK ELsŐ sZINTen:

Példa: 8 pontunk van, 2 pontot
osztunk az állóképességre és az
aurára, 3-at az ügyességre és 1-et az
értelemre:
Test:6
Erő: 0
Állóképesség: 2

Mozgékonyság: 6
Gyorsaság: 0
Ügyesség: 3

Állatszelídítés, Bűntudat felhője,
Élőholt űzés, Fény, Gyógybogyók,
Gyógyító aura, Gyógyító érintés,
Illat, Mágiaérzékelés, Méregellenállás, Szentelt víz, Tüsszentés,
Vakítás, Varázsfegyver, Védelem

Tudat: 8
Értelem: 1
Aura: 2

5. Faji és kaszt bónuszok

VARÁZSLÓI VARÁZSLATOK elsŐ
SZINTen:

Minden karakternek van 2 pontja, amit
elkölthet különböző jellemzőkre alapul
véve a kasztját és faját. Ezeket a
pontokat fel lehet használni arra is,
hogy megnöveljünk egy jellemzőt 4-es
érték fölé. A lenti táblázat bemutatja
a faji és kaszt jellemzők bónuszait.

Fény, Illat, Mágiaérzékelés, Mágia
azonosítása, Mágikus zár, Nyitás
Trükk, Tűzsugár, Varázsfegyver

FAJ
Tünde
Ember
Törpe

BOSZORKÁNYMESTERi VARÁZSLATOK
elsŐ SZINTen:
Mágia érzékelése/azonosítása,
Mágikus zár, Nyitás, Trükk,
Tűzsugár, Varázsfegyver

FAJI BÓNUSZ
gyorsaság, ügyesség vagy
aura +1
akármelyik jellemző +1
erő, állóképesség vagy
ügyesség +1

KASZT

Példa:
A
tünde
varázslónk
megtanulja
a
Tűzsugár
nevű
varázslatot, amely a varázslóknak
első vagy magasabb szinten elérhető.

KASZT BÓNUSZ

Harcos
erő vagy állóképesség +1
Felderítő gyorsaság vagy ügyesség +1
Mágus
értelem vagy aura +1

7. Felszerelés
Kezdetben minden karakter birtokol
egy szimpla ruházatot, acélt, kovakövet
és kanócot, kulacsot, kettő gyógynövényt, egy takarót és egy hátizsákot
vagy egy utazózsákot és persze 10
aranyat, amiből még több felszerelést
vehet.
A lista a felszerelésekről és azok áráról
megtalálható a 75. oldaltól.

Példa:
tünde
mágusként
megnövelhetjük az ügyességünket és
auránkat 1-gyel, és így megváltozik a
2 értékünk:
Test:6
Erő: 0
Állóképesség: 2

Mozgékonyság: 6
Gyorsaság: 0
Ügyesség: 4

Tudat: 8
Értelem: 1
Aura: 3
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Példa: A karakterlap második oldalán feljegyezzük az alap felszerelésünket (szimpla ruházat, acél, kovakő
és kanóc, kulacs, takaró és utazózsák)
és veszünk egy rúnával hímzett
köpenyt (PÁN +0, AUR +1) 8
aranyért, és egy vívóbotot (FB +1,
CÉV +1) 5 ezüstért.

kezdŐ karakter Ké pességek
Minden kasztnak:
Éberség
Szakma
Elbűvölő
Kitérés
Műveltség
Kitartás
Szakértő
Villámreflex
Mázlista
Zenész
Szélhámos
Felépülés
Mágiaellenállás
Lovaglás
Sötétség szolgája
Fény szolgája
Úszás

Megtartjuk a maradék érmét – sosem
tudhatod, hogy mikor lesz szükség egy
kis apróra.

8. Harci értékek
A harci értékek a karakter aktuális
tulajdonságaitól
és
jellemzőitől
függnek. Azonnal megváltoznak, ha
bármilyen változás áll be az alap
értékekben:

Harcos:
Pajzsos
Közelharc
Kétkezes harc
Védekezés
Rendíthetetlen

H ARCI ÉRTÉK EK :
Életerő pont: TEST+ÁLL+10
Védelem: TEST+ÁLL+PÁN
Kezdeményezés: MOZ+ GYO
Mozgás érték: MOZ/2+1

FelderítŐ:

Közelharci támadás: TEST+ERŐ+FB
Távolsági támadás: MOZ+ÜGY+FB
Varázslás: TUDAT+AU-PÁN
Célzott varázslás: TUDAT+ÜGY-PÁN

Akrobata
Vadász
Íjász
Lopakodás
Fürge
Tolvajlás

Példa: És most meghatározzuk az öt
harci értéket. Közben számításba
vesszük a VM-et (Tűz Sugár: Célzott
Varázslás +1) és a felszerelés
bónuszokat
(AUR
+1,
Célzott
Varázslás
+1).
A
számításunk
eredményei a következő harci értékek:

Minden mágus:
Alkímia
Mágia újraértékelése
Rúnaismeret
Varázsváltó

Gyógyító:

Életerő
pont
18,
Védelem
8,
Kezdeményezés 6, Mozgás érték 4m,
Közelharci támadás 7, Távolsági
támadás 10, Varázslás 12 és Célzott
varázslás 14.
Megtalálod a példa karakterünk
értékeinek részletes lebontását a 8.
oldalon.

Páncélozott mágus
Gondviselő
Manipulátor

Boszorkánymester:
Tűzmágia
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Mindenesetre a karakter készen áll az
első kalandjára!

9. Képességek kiválasztása
Minden karakter kap egy Képesség
Pontot (KP), emberek így már 2 KPvel rendelkeznek. KP-ket meg lehet
tartani,
vagy
el
lehet
költeni
képességekre (lásd 18. oldal) feltéve, ha
a karakternek megvan a szükséges
kaszt és szint a képességhez. Minden
képesség 1 KP-be kerül.
Példa:
A
tünde
varázslónk
megtanulja a Művelt képességet, ami
elérhető
minden
első
szintű
karakternek egy képesség pontért. Ez
a karakter most technikailag készen
van. Itt az idő, hogy személyiséget
adjunk neki!

10. VégsŐ simítások
Utoljára, de nem utolsó sorban,
eldöntjük a karakter nemét és nevet
adunk neki.
Minden
karakter
jártas
az
anyanyelvében, és kap egy külön
pontot arra, hogy megtanuljon egy
másik nyelvet vagy ábécét; amikor
nyelvet
választ
a
játékos,
ne
feledkezzen el a közös nyelvről.
6 vagy nagyobb TUD értékkel
rendelkező karakterek automatikusan
ismerik az összes ábécé-jét a kezdő
nyelveiknek (lásd 85. oldal).
Végül jegyezzük fel, hogy a karakter 1es szintű, 0 tapasztalat pontja (TP) és
fejlődés pontja (FP) van. Azt is
jegyezzük fel, hogy mennyi képesség
pontja (KP) maradt a karakternek.
A mesélővel együtt kidolgozhatjátok,
hogy honnan származik a karakter,
hogyan nőtt fel, miért kezdett el
kalandozni, mik az eszméi és mit tart
fontosnak.
Megbízható követő, vagy a helyszínen
derül ki, hogy kihez lojális? Különösen
az utolsó pár kérdés válhat fontossá
később a játék folyamán, és ezek idővel
megváltozhatnak.
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Néha szükséges megtartani a fejlődés
pontokat, mielőtt meg tudnál növelni
egy értéket.

TAPASZTALAT
A karakterek tapasztalati pontot (TP)
kapnak ellenfelek legyőzéséért, fejtörők
megoldásáért és kalandok befejezéséért.

Szintlépés
Ha a karakter TP-je elér egy bizonyos
értéket, akkor a karakter szintet lépett.
Összesen 20 szint van.
Példa:
Jherrant a tünde felderítő (3. szint,
589 tapasztalat pont) kap 118
tapasztalat pontot az utolsó kalandjáért. Az új összeg 707 TP, Jherrant
elérte a 4. szintet.
Minden alkalomkor, amikor a karakter
elér egy új szintet, kettő fejlődés
pontot (FP) és 1 képesség pontot
(KP) kap.
A mágusok képesek új varázslatokat
tanulni miután elérnek egy új szintet.
10. szinttől felfele a karakter választhat,
hogy vált-e hős kasztra (lásd 11.
oldal) A hős kaszt előnyei kárpótolják
azt, hogy több TP kell egy
szintlépéshez, mint normális esetben.

Szint

TP

HŐs kaszt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
100
300
600
1,000
1,500
2,100
2,800
3,600
4,500
5,500
6,600
7,800
9,100
10,500
12,000
13,700
15,600
17,700
20,000

6,000
7,600
9,300
11,100
13,000
15,000
17,200
19,600
22,200
25,000

FP KP
0
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

1-2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

FejlŐdéspontok
Amikor a karakter elér egy új szintet,
kap 2 fejlődés pontot (FP); ezeket
felhasználhatja jellemzők vagy élet
pont növelésére, illetve vehet belőle
KP-t. Az ár a karakter kasztjától függ.
1 fejlődés pontért meg lehet tanulni egy
új nyelvet vagy ábécét (lásd 6. oldal).

Példa:
Ahogy Jherrant elérte a 4. szintet, kap
2 fejlődés pontot, amiket felhasználhat, hogy növelje a gyorsaságát vagy
az ügyességét +1 ponttal, de ő inkább
az állóképességét növelné (így az élet
pontja és a védelme is megnőne).
Mivel felderítő, ez 3 fejlődés pontjába
kerül.
Így viszont Jherrant-nak várnia kell
addig, amíg eléri az 5. szintet mielőtt
elkölthetné a 3 felgyülemlett pontot.

Osztály ER ÁL GY ÜGY ÉR AU ÉP KP
Harcos
Felder.
Mágus

2
3
3

2
3
3

3
2
3

3
2
3

3
3
2

3
3
2

1
1
1

3
3
3
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összes rang hatása összeadódik.
Minden rang 1 KP-ba kerül. Megfelelő
mennyiségű KP-tal egyszerre több
rangot is meg lehet tanulni.

A jellemzŐk maximuma
12 a maximum érték, amit mindenki
elérhet. Ezt a karakter kasztja és faja
módosíthatja:

FAJ

Példa:
Miután Jherrant elérte az 5. szintet,
elkölti a képesség pontját, hogy
felvegye a Mesterlövész II-t (amit
akkor tanult meg első rangon, amikor
elérte a 3. szintet). Jherrant távolsági
támadás bónusza, amit a Mesterlövésztől kap, +1-ről +2-re növekedik.

BONUSZ
Gyorsaság, ügyesség és
aura +1
Akármelyik 2 jellemző +1
vagy akármelyik 1
jellemző +2
Erő, állóképesség és
ügyesség +1

Tünde
Ember
Törpe

KASZT

Új varázslatok tanulása

BONUSZ

Harcos
Felderítő
Mágus

Amikor a mágusok szintet lépnek, új
varázslatot tanulhatnak. Ez nem kerül
fejlődési pontba vagy képesség pontba,
de fontos, hogy a varázslat a mágus
tulajdonában legyen. Új varázslatokat
kalandozás közben lehet találni,
kolostorokból vásárolni, vagy egyéb
misztikus helyekről tanulni.
A varázslatok eltűnnek a tekercsekből
és a könyvekből miután a mágus
megtanulta őket. Ezért nem lehet
tovább adni őket más mágusnak. A
maximum varázslat mennyiség, amit a
mágus megtanulhat a szintlépésnél,
nem haladhatja meg a mágus új
szintjét. A tanulási idő 1 óra a varázslat
minden szintje után.

Erő és ügyesség +1
Gyorsaság és ügyesség +1
Értelem és aura +1

Képességpontok
Minden karakter kap szintlépésnél egy
képesség pontot (KP). Kezdetben
minden karakter
1 KP-vel indul
(emberek 2 KP-vel), amit felhasználhatnak arra, hogy megtanuljanak egy
új képességet vagy fejlesszenek egy
régit (lásd 18. oldal).

Képességek feltételei
A képességeknek különböző faji, kaszti
feltételei vannak (például 6. szintű
harcos). Karakterek akkor tanulhatják
meg a képességet, ha a kasztjuk benne
van a képesség leírásában.

KÉpesség rangok
Minden képesség I-X-ig van besorolva.
A rang azt mutatja, hogy hányszor
lehet a képességet megtanulni. Például,
ha a képességéhez az van írva, hogy
harcos 4 (III), akkor az azt jelenti, hogy
4. vagy magasabb szintű harcos tudja
3-szor megtanulni a képességet. Az

Példa:
Miroslav, a boszorkánymester elérte a
4. szintet. Most megtanulhat 4 db 1-es
szintű varázslatot, egy 4-es szintű
varázslatot
vagy
akármilyen
kombinációt a varázslatokból, ami
nem éri el az ő új karakter szintjét.
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Amikor
átváltasz
hős
kasztra,
lehetséges, hogy a karakter még nem
érte el a megfelelő TP mennyiséget a
hős kaszt oszlopban.
Ebben az esetben a karakter szintje a
hős kaszthoz igazodik, és aszerint
csökken. A FP és a KP, amit már
megkapott, nem veszik el. De a
karakter nem kapja meg másodszorra,
amikor eléri újra az elveszett szintet.
Minden hős kasztra váltást meg kell
beszélni a megfelelő időben a
mesélővel, hogy kalandkészítés közben
ezt is bele tudja venni a számításaiba.
Minden lovag például tagja egy szent
rendnek, és előbb ehhez kell
csatlakoznia a karakternek. A mesélő
kidolgozhat egy komplexebb történetet,
vagy egy egész kalandot ehhez.

HŐS KASZTOK
Az alap kaszttól függően a karakternek
az a különleges lehetőség adatik meg,
hogy specializálja magát úgy, hogy
átvált egy hős kasztra, amint eléri a 10.
szintet. A hős kaszt segítségével
elérhetőek teljesen új és magasabb
rangú képességek, de több TP kell a
szintlépéshez (lásd 8. oldal).

Váltás hŐs kasztra
Amint a karakter elérte a 10. szintet,
választhat 3 hős kaszt közül, ami
közvetlen kapcsolatban van az eredeti
kasztjával (lásd lentebb). Ez a lépés
végleges, és nem lehet megváltoztatni.

A régi kaszt elŐnyei

Kasztok és a kapcsolódó
hŐs kasztok

Egy hős kasztú karakter megtanulhatja a hős kaszt és az eredeti kaszt
képességeit is.

Harcos:
berzerker
lovag
fegyvermester

Példa:
12. vagy magasabb szintű harcosok
megtanulhatják a Véreztetés nevű
képességet. Berzerkerek, lovagok és a
fegyvermesterek szintén megtanulhatják ezt a képességet, amint elérték a
12. szintet.

Felderítő:
orvgyilkos
vándor
tolvaj

A 15 hŐs Kaszt

Gyógyító:
pap
druida
szerzetes

Minden hős kaszt kapcsolatban áll
valamelyik 3 alap kaszttal (mágusok
esetében meg kell különböztetni a
gyógyítót,
varázslót
és
a
boszorkánymestert),
és
nem
választhatnak egy másik alap kasztból.

Varázsló:
fővarázsló
csatamágus
elementalista

A következő lista tartalmazza az összes
hős kaszt leírását, követelményét,
képességeit, azok elérési szintjét és
rangjait.

Boszorkánymester:
vérmágus
démonológus
nekromanta
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Karakterek

Harcos hŐs Kasztok
10+ harcos szint kell ezen kasztokba való belépéshez

Berzerker

Lovag

Durva és szívós, berzerkerek harci
dühbe hajszolják magukat, bírják az
ütést és hatalmas sebzést okoznak az
ellenfélnek.

Lovagok a szent rend szolgái.
Elveszthetik a hős kaszti privilégiumaikat, ha az istenük akarata ellen
cselekszenek.

képesSÉGEK:

KÖVETELMÉNYEK:

Csatakiáltás 10 (III)
Brutális csapás 10 (V)
Közelharc 10 (V)
Kitartás 10 (X)
Düh 10 (V)
Villámreflex 12 (V)
Páncéltörő 12 (V)
Súlyos seb okozása 14 (V)
Elsöprő csapás 14 (III)

Tagság egy rendben

HOZZÁFÉRÉS A MÁGIÁHOZ:
Lovagok tudnak gyógyító mágiát
alkalmazni. A mágia hozzáférési
szintjük megegyezik a 9 szinttel
alacsonyabb gyógyítóéval (például
Gyógyító érintés a 10. szinttől,
Felélesztés 19. szinttől).

Fegyvermester

képesSÉGEK:
Páncélozott mágus 10 (III)
Pajzsos 10 (V)
Gondviselő 10 (III)
Familiáris 10 (I)
Mágia újraértékelése 10 (V)
Lovaglás 10 (V)
Fény szolgája 10 (V)
Varázsváltó 10 (V)
Csatakiáltás 12 (III)
Közelharc 12 (V)
Kapcsolat a familiárissal 12 (V)
Gondos mágia 12 (III)
Démonölő 12 (III)
Élőholtak pusztítója 12 (III)
Pusztítás 14 (III)
Megmenekülés a halálból 16 (III)
Elhivatott megtorlás 16 (III)

A fegyvermesterek a gyorsaságukról
híresek, páratlan tudást birtokolnak
sok halálos fegyverről.

képesSÉGEK:
Közelharc 10 (V)
Villámreflex 10 (V)
Hárítás 10 (V)
Tökéletesség 10 (V)
Fegyverszakértő 10 (V)
Íjász 12 (V)
Mesterlövész 14 (V)
Súlyos seb okozása 14 (V)
Széttépett inak 16 (III)
Sortűz 16 (III)
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Karakterek

Felderítö hŐs kasztok
10+ felderítő szint kell ezen kasztokba való belépéshez

Orvgyilkos

Vándor

Ezek a pontos gyilkosok gyorsak és
halálosak; támadhatnak biztonságos
távolságból vagy mérgezett pengével is.

A vándorok olyan felderítők, akik a
vadonban szeretnek élni. Kiváló
íjászok.

képességek:

képesSÉGEK:

Akrobata 10 (V)
Éberség 10 (X)
Hátbaszúrás 10 (III)
Védekező állás 10 (V)
Kitérés 10 (V)
Villámreflex 10 (V)
Íjász 10 (V)
Tökéletesség 10 (III)
Mesterlövész 10 (V)
Lopakodás 10 (V)
Közelharc 12 (V)
Súlyos seb okozása 12 (V)
Széttépett inak 12 (III)
Mászómester 12 (III)
Veszélyes lövés 12 (V)
Orvgyilkolás 14 (III)
Célzott mérgezés 14 (III)
Zárnyitás 14 (III)
Lovasíjász 14 (III)
Sortűz 14 (III)
Elillanás 14 (III)

Éberség 10 (X)
Familiáris 10 (V)
Vadász 10 (V)
Íjász 10 (V)
Lovasíjász 10 (III)
Veszélyes lövés 10 (V)
Lovaglás 10 (V)
Mesterlövész 10 (V)
Vadak ura 12 (III)
Kapcsolat a familiárissal 12 (V)
Sortűz 12 (V)
Mászómester 14 (III)

Tolvaj
A tolvajok a zártörés, a lopás és elfutás
igaz mesterei.

képesSÉGEK:
Akrobata 10 (V)
Éberség 10 (X)
Értékbecslés 10 (V)
Védekező állás 10 (V)
Kiszabadulás 10 (III)
Terelés 10 (III)
Kitérés 10 (V)
Villámreflex 10 (V)
Zárnyitás 10 (V)
Zsebmetszés 10 (III)
Szélhámos 10 (V)
Elillanás 10 (III)
Lopakodás 10 (V)
Tolvajlás 10 (V)
Mászómester 12 (III)
Varázslat kioldása 12 (III)
Íjász 14 (V)
Mázlista 16 (V)
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Karakterek

Gyógyító hŐs kasztok
10+ gyógyító szint kell ezen kasztokba való belépéshez

Pap

Szerzetes

A papok istenük nevében gyógyítanak,
de a védelemben és harcban is
segítenek.

Szerzetesek meditációval erősítik a
tudatukat és harcművészettel a
testüket.

KÖVETELMÉNYEK:

KÖVETELMÉNY:

Tagság egy rendben

Tagság egy rendben

képesSÉGEK:

képesSÉGEK:

Páncélviselet 10 (V)
Páncélos 10 (II)
Páncélozott mágus 10 (III)
Pajzsos 10 (V)
Élőholtak pusztítója 10 (III)
Közelharc 12 (V)
Démonölő 12 (III)
Brutális csapás 14 (III)
Pusztítás 16 (V)
Elhívatott megtorlás 16 (V)

Akrobata 10 (V)
Védekező állás 10 (V)
Kitérés 10 (V)
Villámreflex 10 (V)
Lopakodás 10 (V)
Pusztakezes mester 10 (V)
Kiszabadulás 12 (III)
Elementál védelem 12 (III)
Elillanás 12 (III)
Vadak ura 14 (III)
Brutális csapás 14 (III)
Manipulátor 14 (V)
Démonölő 14 (III)
Élőholtak pusztítója 14 (III)
Kábító csapás 16 (III)
Elsöprő csapás 16 (III)

Druida
Druidák a természet védelmezői.
Állatokkal kommunikálnak és fel
tudják venni azok alakját.

képesSÉGEK:
Állatalak 10 (V)
Szörnyek ereje 10 (V)
Vadak ura 10 (III)
Familiáris 10 (X)
Vadász 10 (V)
Kapcsolat a familiárissal 10 (X)
Lovaglás 10 (V)
Elementál védelem 12 (V)
Medvealak 14 (V)
Sasalak 16 (V)
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Karakterek

Varázsló hŐs kasztok
10+ varázsló szint kell ezen kasztokba való belépéshez

FŐvarázsló
Fővarázslóknak kiterjedt
tudásuk és széles körű
képességeik vannak.

Csatamágus
mágikus
misztikus

Csatamágusok karddal és mágiával
indulnak a csatába.

képesSÉGEK:

képesSÉGEK:

Alkímia 10 (X)
Beágyazott mágia 10 (X)
Javított frissülés 10 (X)
Gondos mágia 10 (V)
Újraértékelt mágia 10 (X)
Mágiaellenállás 10 (V)
Rúnaismeret 10 (X)
Sötétség szolgája 10 (V)
Fény szolgája 10 (V)
Varázsváltó 10 (X)
Misztikus robbanás 12 (V)
Imp 12 (III)
Manipulátor 12 (V)
Bot megkötése 12 (V)
Homonkulusz 14 (III)
Kapcsolat a familiárissal 14 (III)
Idéző 16 (III)
Robbanás irányítása 15 (V)
Dacolás az elemekkel 16 (V)
Rutin varázslat 16 (III)
Megidézett lény lesújtása 16 (III)
Élőhalott hordák 16 (V)

Páncélviselet 10 (V)
Páncélos 10 (III)
Páncélozott mágus 10 (III)
Pajzsos 10 (V)
Robbanás irányítása 10 (V)
Pusztítás 10 (V)
Villámreflex 10 (V)
Íjász 10 (V)
Gondos mágia 10 (V)
Hárítás 10 (V)
Sötétség szolgája 10 (V)
Fény szolgája 10 (V)
Mesterlövész 10 (V)
Fegyverszakértő 10 (III)
Közelharc 12 (V)
Megbájolt fegyver 12 (III)
Tűzmágia 12 (V)
Villámhajítás 12 (V)
Dacolás az elemekkel 14 (V)
Elementál védelem 14 (V)
Elemek mestere 14 (V)
Brutális csapás 16 (III)
Súlyos seb okozása 16 (V)

elementalista
Ezeknek a varázslóknak a specialitása
az elementálok hívása és az elemek
irányítása.

képesSÉGEK:
Elementálok kombinálása 10 (X)
Robbanás irányítása 10 (V)
Dacolás az elemekkel 10 (X)
Elementál védelem 10 (V)
Tűzmágia 10 (V)
Villámhajítás 10 (V)
Elemek mestere 10 (V)
Gondos mágia 10 (V)
Megidézett lény lesújtása 10 (III)
Pusztítás 12 (V)
Elementál tanítvány 14 (III)
Íjász 16 (V)
Szolgaság 16 (V)
Sokoldalú elementálidézés 16 (III)
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Karakterek

Boszorkánymester hŐs kasztok
10+ boszorkánymester szint kell ezen kasztokba való belépéshez

Vérmágus

Démonológus

A vérmágusok képesek felerősíteni a
mágiájukat felhasználva a saját vérüket. Ennek fájdalmas ára van, belső
vérzések, amik roncsolják az egészséget
(életpontok).

A démonológusok specialitása az erős
démonok idézése és irányítása.

képesSÉGEK:
Körök mestere 12 (III)
Idéző 10 (V)
Démonivadék 16 (III)
Démonvarázs 16 (III)
Imp 10 (III)
Hegek rituáléja 12 (III)
Szolgaság 16 (V)
Megidézett lény lesújtása 10 (III)
Sokoldalú démonidézés 16 (III)
Mohó idéző 14 (III)

képesSÉGEK:
Vérpajzs 10 (V)
Fogyasztó sprint 10 (III)
Kitartás 10 (V)
Fájdalmas előny 10 (III)
Hegek rituáléja 10 (III)
Vérgyógyítás 12 (III)
Feláldozó frissülés 12 (V)
Fájdalmas váltás 12 (III)
Vérerő 14 (III)

Nekromanta
Egy nekromanta specialitása az
élőhalottak feltámasztása és irányítása.

képesSÉGEK:
Életerő szívás 10 (V)
Nekromancia 10 (V)
Élőhalott hordák 10 (X)
Holtak hívója 12 (V)
Hegek rituáléja 14 (III)
Menekülés a halálból 16 (III)
Sokoldalú felélesztés 16 (III)
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Képességek

KÉPESSÉGEK
Minden képesség egy képességpontba
(KP) kerül rangonként. A KP-t el lehet
raktározni későbbi felhasználásra. Az
előfeltételek megmutatják, hogy az
egyes kasztok melyik szinten tanulhatják meg a képességet – a maximálisan elérhető képesség-rang pedig
római számmal van jelezve zárójelben.
A hős kasztok is hozzáférnek az alap
kasztuk minden képességéhez.

próbához a készítéssel és az azonosítással (lásd 46. oldal) kapcsolatban.

Kasztok rövidítése
Harcos (HAR)
Felderítő (FEL)
Mágus (MÁG)
Gyógyító (GYÓ)
Boszorkánymester
(BOSZ)
Varázsló (VAR)
Fővarázsló (FŐV)
Orvgyilkos (ORV)
Csatamágus
(CSM)
Berzerker (BER)
Vérmágus (VÉR)

Pap (PAP)
Démonológus
(DÉM)
Druida (DRU)
Elementalista
(ELE)
Szerzetes (SZE)
Nekromanta
(NEK)
Lovag (LOV)
Vándor (VÁN)
Tolvaj (TOL)
Fegyvermester
(FEGY)

Állatalak
DRU 10 (V)
Naponta rang alkalommal a druida
felveheti egy normális vagy kisebb
méretű állat alakját. Lehet például
egér, macska vagy farkas. Nem
választhat mágikus vagy repülő állatot.
Minden felszerelése vele együtt
átalakul, és bármilyen mágikus bónusz
továbbra is tart.
A hatás addig tart, amíg a druida
kívánja, vagy amíg meg nem hal. A
kapott sebzés nem gyógyul be, amikor
visszaalakul.
A druida TUD, ÉRT és AUR értékei
nem változnak meg, de minden más
tulajdonsága, harci értéke a kiválasztott állatéval lesz egyenlő. Nem kap
meg semmilyen speciális támadást
sem, mint például a kígyó mérge.
Az alakváltott druida nem képes
beszélni és varázsolni, azonban megérti
a beszédet, és az állat érzékeit teljes
mértékben kihasználhatja.
Az állatokat irányító varázslatok nem
hatnak az állatalakban lévő druidára.

Képességek leírása
Akrobata
HAR 4 (III), MÁG 4 (III), FEL 1 (III)
ORV 10 (V), SZER 10 (V), TOL 10 (V)
A karakter tapasztalt mászó és tornász.
Minden atlétika, egyensúly és mászás
próbához +2 bónuszt kap rangonként.

Alkímia
MÁG 1 (V)
FŐV 10 (X)
Ez a képesség kell az italok konyvasztásához (lásd 99. oldal). Minden rang
csökkenti a szükséges időt, ami a
készítéshez kell, és +1-et ad minden
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Képességek
A három alap kaszt képességei

Harcos

FelderítŐ

minden mágus

Akrobata 4 (III)
Éberség 1 (V)
Páncélviselet 4 (V)
Szakma 1 (III)
Zúzó 8 (III)
Pajzsos 1 (III)
Véreztetés 12 (III)
Brutális csapás 4 (III)
Elbűvölő 1 (III)
Mester 15 (I)
Közelharc 1 (III)
Védekező állás 8 (III)
Pusztító csapás 15 (III)
Kitérés 1 (III)
Kétkezes harc 1 (V)
Műveltség 1 (V)
Kitartás 1 (V)
Szakértő 1 (III)
Nagymester 20 (I)
Hősök szerencséje 10 (III)
Vadász 8 (III)
Súlyos seb okozása 4 (III)
Villámreflex 1 (III)
Mázlista 1 (III)
Íjász 8 (III)
Védekezés 1 (III)
Zenész 1 (III)
Szélhámos 1 (III)
Felépülés 1 (V)
Mágiaellenállás 1 (III)
Lovaglás 1 (III)
Sötétség szolgája 1 (III)
Fény szolgája 1 (III)
Mesterlövész 12 (III)
Páncéltörő 8 (III)
Rendíthetetlen 1 (III)
Lopakodás 4 (III)
Fürge 8 (III)
Úszás 1 (III)
Tolvajlás 8 (III)
Fegyvermester 8 (III)

Akrobata 1 (III)
Éberség 1 (V)
Páncélviselet 8 (V)
Szakma 1 (III)
Pajzsos 4 (III)
Véreztetés 8 (III)
Brutális csapás 8 (III)
Célzott lövés 15 (III)
Elbűvölő 1 (III)
Mester 15 (I)
Közelharc 8 (III)
Védekező állás 8 (III)
Kitérés 1 (III)
Kétkezes harc 8 (V)
Műveltség 1 (V)
Kitartás 1 (IV)
Szakértő 1 (III)
Familiáris 8 (III)
Nagymester 20 (I)
Hősök szerencséje 10 (III)
Vadász 1 (III)
Súlyos seb okozása 8 (III)
Villámreflex 1 (III)
Mázlista 1 (III)
Íjász 1 (III)
Veszélyes lövés 4 (III)
Védekezés 8 (III)
Zenész 1 (III)
Szélhámos 1 (III)
Felépülés 1 (V)
Mágiaellenállás 1 (III)
Lovaglás 1 (III)
Sötétség szolgája 1 (III)
Fény szolgája 1 (III)
Mesterlövész 8 (III)
Rendíthetetlen 1 (III)
Lopakodás 1 (III)
Fürge 1 (III)
Úszás 1 (III)
Tolvajlás 1 (III)
Fegyvermester 12 (III)

Akrobata 1 (III)
Alkímia 1 (V)
Éberség 1 (V)
Szakma 1 (III)
Elbűvölő 1 (III)
Mester 15 (I)
Közelharc 8 (III)
Védekező állás 8 (III)
Pusztítás 8 (III)
Kitérés 1 (III)
Művelt 1 (V)
Beágyazott mágia 10 (V)
Kitartás 1 (III)
Javított frissülés 4 (V)
Szakértő 1 (III)
Familiáris 4 (III)
Nagymester 20 (I)
Hősök szerencséje 10 (III)
Vadász 12 (III)
Súlyos seb okozása 12 (III)
Villámreflex 1 (III)
Mázlista 1 (III)
Íjász 8 (III)
Gondos mágia 4 (III)
Védekezés 12 (III)
Zenész 1 (III)
Szélhámos 1 (III)
Mágia újraértékelése 1 (V)
Felépülés 1 (V)
Mágiaellenállás 1 (III)
Lovaglás 1 (III)
Rúnaismeret 1 (V)
Mesterlövész 12 (III)
Varázsváltó 1 (V)
Mestervarázslat 15 (III)
Rendíthetetlen 8 (III)
Lopakodás 4 (III)
Fürge 4 (III)
Úszás 1 (III)
Tolvajlás 8 (III)

Gyógyító

Varázsló

boszorkánymester

Páncélozott mágus 1 (I)
Harci gyógyító 12 (V)
Pajzsos 8 (III)
Gondviselő 1 (III)
Menekülés a halálból 12 (III)
Elhivatott megtorlás 12 (III)
Villámhajító 12 (III)
Manipulátor 1 (III)
Nekromancia 8 (III)
Sötétség szolgája 1 (III)
Fény szolgája 1 (V)

Misztikus robbanás 8 (III)
Tűzmágia 4 (III)
Villámhajító 8 (III)
Manipulátor 8 (III)
Sötétség szolgája 1 (III)
Fény szolgája 1 (III)

Misztikus robbanás 8 (III)
Idéző 12 (III)
Tűzmágia 1 (III)
Villámhajító 8 (III)
Manipulátor 8 (III)
Nekromancia 8 (III)
Sötétség szolgája 1 (V)
Fény szolgája 1 (III)
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Képességek
Ha a bot mégis megsemmisül, a
felhasznált rangokat a fővarázsló
visszakapja, amiket D20 hét után újra
meg lehet kötni egy másik bothoz.

Állatok ura
DRU 10 (III), VÁN 12 (III), SZE 14 (III)
A karakter rendelkezik az állatok éles
érzékeivel, és +3 bónuszt kap minden
állatokkal kapcsolatos dobásra. Ez
alkalmazható minden lovaglás dobásra
is.
Naponta rang alkalommal meg tud
győzni akárhány vad, agresszív vagy
akár éhező vadállatot, hogy kíméljék őt
és rangonként két társát meg, feltéve,
hogy nem viselkednek agresszívan.
Veszett vagy irányított állat esetében is
alkalmazható,
ha
sikerül
a
TUD+AUR+rang dobás. Ez egy
akciónak számít. A karakter rang
alkalommal próbálkozhat.

Brutális csapás
HAR 4 (III), FEL 8 (III)
BER 10 (V), CSM 16 (III), PAP 14 (III),
SZER 14 (III)
Csatánként rangon alkalommal TESTtel megnövelheted egy közelharci
támadásod értékét. Egy csapáshoz
tehetség rang is felhasználható.

Célzott lövés
FEL 15 (III)
Naponta rang alkalommal egy precíz
lövést ereszthet meg, ami ellen nem
lehet védekezést dobni.
A Célzott lövést előre be kell jelenteni.
Ez a képesség kombinálható más
képességekkel is (pl. Veszélyes lövés).

Beágyazott mágia
MÁG 10 (V)
FŐV 10 (X)
Ez
a
képesség
szükséges
a
varázstárgyak készítéséhez.
Csökkenti az elkészítés idejét, valamint
rangonként +1-et ad az elkészítés
próbájához. A Beágyazott mágia segít
italok és tekercsek készítésében is, de
azokhoz az Alkímia, illetve a Rúnaismeret képesség szükséges.

Célzott mérgezés
ORV 14 (III)
Az orvgyilkos tudja, hogy hol kell
megsebeznie ahhoz ellenfelét, hogy a
fegyverméreg a legjobban fejtse ki
hatását.
Így, amikor mérgezett fegyverrel
támad, a méreg hatása növekedik. A
sebző mérgek esetében rangonként +2vel nő a sebzés, kábító mérgeknél +2
perccel az időtartam, és bénító
mérgeknél +2 körrel az időtartam.

Bot megkötése
FŐV 12 (V)
A képesség mindegyik rangja egy
bizonyos bothoz kell, hogy kötődjön.
Például két rang egy bothoz, míg a
harmadik egy másik bothoz.
A hosszúbot mágikus lesz a kötés után,
és ne fog eltörni egy balsikeres
közelharci támadás után, vagy ha
bármilyen más közönséges támadás
éri.
A karakter a megkötött rangonként +1
módosítót kap a célzott varázslat
próbáihoz, amikor kezében van a bot.
Ez az alap, nem mágikus módosítón
felül jár. Továbbá rangonként egy
varázslatot a bothoz köt a karakter.
Ezután a bot úgy működik, mintha az
adott varázslat mágikus botja lenne.

Csatakiáltás
BER 10 (III), LOV 12 (III)
A karakter egy harcban rang
alkalommal
üvölthet
csatakiáltást
szabad akcióként. Ez a csatakiáltás
saját magára és rangonként három
társára hat, akiknek hallótávolságban
kell lenniük.
Megbátorodva
a
csatakiáltástól,
rangonként +1 módosítót kapnak
minden támadásukra. A hatás d20/2
körig tart.
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Egy karakter csak egy csatakiáltás
előnyeit élvezheti egy időben.

Düh
BER 10 (V)
A berzerker rangonként 1 ponttal
csökkentheti védelmét, hogy helyette 2
pontot kapjon a közelharci támadására.
Ezt minden körben módosíthatja
szabad cselekedetként.

Dacolás az elemekkel
FŐV 16 (V), CSM 14 (V), ELE 10 (X)
Naponta
rang
alkalommal
az
elementalista figyelmen kívül hagyhat
egy elemi sebzést (villám, tűz, jég).
Ez a védelem még az egyébként nem
blokkolható hatások ellen is véd (pl.
Tűzgolyó varázslat).
A védelem szabad cselekedetként aktiválható, és rangszor három körig tart.

Démonivadék
DÉM 16 (III)
A démonológus eggyel több démont
idézhet
meg
rangonként.
A
démonoknak azonos típusúnak kell
lenniük. Nincs szükség újabb idézőkörökre vagy próbadobásokra.
Az idézés balul sül el, az összes démona
az idézőre támad.

ElbŰvölŐ
HAR 4 (III), MÁG 1 (II), FEL 8 (III)
A karakter +2 bónuszt kap a szociális
dobásaihoz rangonként (+3 ellenkező
nem esetében). Alkalmazható például
akkor, hogyha a karakter tetszeni akar
valakinek, vagy egy meggyőző sztorit
akar beadni a beszélgetőpartnerének.
A világtól függően a törpék számára
tiltott lehet e képesség.

DémonölŐ
PAP 12 (III), SZE 14 (III), LOV 12 (III)
Naponta
rang
alkalommal
egy
védhetetlen közelharci támadást intézhet a karakter egy démon ellen.
A képesség használatát előre be kell
jelenteni. A képesség kombinálható
más képességekkel, például a Brutális
csapás vagy az Elhivatott megtorlás
(Fény).

Elementál tanítvány
ELE 14 (III)
Naponta
rang
alkalommal
az
elementalista figyelmen kívül hagyhatja az Elementál idézés varázslat
frissülési idejét. Alternatív megoldásként ezt minden elementális sebzés
okozó varázslatnál alkalmazhatja

Démonvarázs
DÉM 16 (III)
A démonológus minden rang után
megtaníthat a megidézett démonnak
egy varázslatot, amit ismer, kivéve a
démonidézést. Ez egy akciónak számít.
A démon aktív varázslatként fogja azt
használni megidézése idejére. Egyébként a normális szabályok szerint tudja
a varázslatot használni.

Elementál védelem
CSM 14 (V), DRU 12 (V), ELE 10 (V),
SZER 12 (III)
A karakter bármikor módosíthatja a
környezeti
hőmérséklet
hatását
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rangonként 15 Celsius-fokkal, hogy
kényelmesen elviselje a nagyon hideg
vagy nagyon forró körülményeket is.
Ezt kiterjesztheti rangonkét két
társára. Nekik ÉRT méteren belül kell
lenniük.
Ráadásul naponta rang alkalommal
javíthatja
a
védekezését
+5-tel
elementális sebzések ellen (pl. villám,
fagy vagy tűz varázslatok). Ezt azonban
nem teheti meg védhetetlen sebzések
ellen, mint pl. Tűzgolyó.

azonban más képességekkel (pl.
Brutális csapás) kombinálni lehet.

Elillanás
ORV 14 (III), SZE 12 (III), TOL 10 (III)
A karakter rangonként 1 méterrel
többet tud mozogni, amikor „Felkelés”
és „Futás” akciókat csinál. Amikor le
van fogva vagy kötözve, rangonként
kétszer dobhat, hogy kitekeredjen egy
béklyóból, tehát két szabad kézhez két
sikerre van szüksége. A képesség ilyen
használatához
sikeres
MOZ+GYO
próbára van szükség.

Elementálok kombinálása
ELE 10 (X)
Az elementalista elementálok további
szintjeit idézheti meg rangonként.
Az elementalistának idézés előtt kell
eldöntenie, hány további elementál
jelenjel
meg.
Azok
I.
szintű
elementálként
vagy
a
szintek
különböző
kombinációjában
is
megjelenhetnek egészen a III. szintig.
Nincs szükség további elementál
kapukra vagy próbákra, de a célszám
csökkenni fog az idézési szabályoknak
megfelelően.
Ha az idézést elrontja a mágus, minden
elementál az idézőnek támad.

ElsöprŐ Csapás
BER 14 (III), SZE 16 (III)
Kétkezes fegyver használatakor a
karakter
rangonként
egy
újabb
ellenfelet üthet meg az elsöprő
csapásával. Minden plusz ellenfélnél a
karakter közelharci támadása eggyel, a
védelme pedig két ponttal csökken. Ez
a karakter következő köréig tart. Csak
egy próbát kell dobni a komplett
elsöprő támadásra.
A
szerzetes
ezt
a
képességet
használhatja a Pusztakezes mester
képességgel kombinálva is. Az Elsöprő
vágás rangja azonban sosem lehet
magasabb a Pusztakezes mester
rangjánál.

Elementálok mestere
CSM 14 (V), ELE 10 (V)
A karakter képzett az elementális
energiák
felszabadításában,
így
rangonként +1 bónuszt kap minden
varázslatához,
amely
elementális
sebzést okoz. Ide tartozik minden
varázslat, amely föld, tűz, levegő
(villám) és víz (jég) mágián alapul.

Éberség
HAR 4 (V), MÁG 4 (V), FEL 1 (V)
ORV 10 (X), VÁN 10 (X), TOL 10 (X)
A karakter jó megfigyelő. +2 bónuszt
kap rangonként minden éberség és
figyelem próbához.

Elhivatott megtorlás

ÉleterŐ szívás

GYÓ 12 (III)
PAP 16 (V), LOV 16 (III)
Harcban a karakter megnövelheti a
közelharci támadását egy körre a
Fény/Sötétség szolgája képességében
meglévő rang négyszeresével. Ezt egy
harcban rang alkalommal teheti meg.
Egy támadáshoz nem használható
többször az Elhivatott megtorlást,

NEK 10 (V)
Amikor egy legalább kis méretű (lásd
102.
oldal)
élőlény
meghal
a
nekromanta 2+rang méter sugarú
körében, regenerál 2 ÉP-t rangonként.
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mágusoké kisebb állat (macska, béka,
holló, stb.), a lovagokhoz pedig mindig
harci ló csatlakozik. A druida
bármilyen állatot választhat egészen a
nagy méretkategóriáig (lásd 102.
oldal).
Az állattárs egyszerű, egyszavas
parancsokat megért (ülj, támadj), és
kap
+1-et
ÉRT-re.
Értelmes
párbeszédet természetesen nem lehet
vele folytatni. Így nem is lehet kémnek,
vagy hasonlónak kiképezni.
A familiáris emellett ad +1 bónuszt egy
harci értékre a következők szerint. A
bónusz akkor aktív, ha az AURx5
méteren belül tartózkodik.

ÉlŐhalott hordák
FŐV 16 (V), NEK 10 (X)
Rangonként hárommal megnő a
nekromanta által felkeltett és irányított
élőhalottak száma (ami alapesetben a
karakter szintje).

Kaszt

Bónusz

Felderítő

Kezdeményezés vagy
távolsági támadás
Varázslás vagy célzott
varázslás
Védelem vagy közelharci
támadás

Mágus

ÉlŐholtak pusztítója

Harcos

PAP 10 (III), SZE 14 (III), LOV 12 (III)
Naponta rang alkalommal a karakter
védhetetlen közelharci támadást intézhet egy élőholt ellen.
A képesség használatát előre be kell
jelenteni. A képesség kombinálható
más képességekkel, például a Brutális
csapás vagy az Elhivatott megtorlás.

A bónuszt akkor kell kiválasztani,
amikor a familiáris csatlakozik a karakterhez. Ha a familiáris meghal, a
karakter azonnal d20/2 védhetetlen
sebzést szenved el, és elveszíti a
bónuszt. Amennyiben familiárist nem
támasztják fel, d20 hét múlva
választható új társ. Addig a karakter
átmenetileg -1 TEST módosítót kap.

Értékbecslés
TOL 10 (V)
A karakter +3 bónuszt kap rangonként,
amikor egy tárgy értékét becsüli meg.
Sikeres TUD+AUR próbával a karakter
megérzi, ha egy tárgy mágikus. A fenti
bónuszt erre is lehet alkalmazni. Akkor
azonban nem, amikor TUD+ÉRT
próbát dob, hogy felfedezze a
funkcióját.

Fájdalmas elŐny
VÉR 10 (III)
Rangonként 1 HP-t feláldozva a
vérmágus növelheti varázslás vagy a
célzott varázslás értékét +2-vel egy
körig. Ez szabad cselekedetnek számít.

Fájdalmas váltás

Familiáris

VÉR 12 (III)
Összetűzésenként rang alkalommal a
karakter
kicserélheti
az
aktív
varázslatát. Ez d20/2 ÉP védhető
sebzést okoz, és szabad cselekedetnek
minősül.

MÁG 4 (III), FEL 8 (III)
DRU 10 (X), LOV 10 (I), VÁN 10 (V)
Rangonként egy állattárs csatlakozik a
karakterhez. A felderítők társa állat
lesz (sólyom, kutya, ló, farkas, stb.), a
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megszegik a fény alapelveit (pl.
értelmetlen gyilkolással), elveszítik
rangjaikat.
Ezen képességet használó karakterek
nem tanulhatják meg a Sötétség
szolgája képességet.

Feláldozó frissülés
VÉR 12 (V)
A vérmágus rangonként 1 ÉP-t
feláldozhat (szabad cselekedetként),
hogy csökkentse egy varázslat frissülési
idejét elköltött ÉP-ként 1 körrel. Ezt a
képességet lehet a Javított frissüléssel
együtt használni.

Fogyasztó sprint
VÉR 10 (III)
Rangonként 1 ÉP feláldozásával a
vérmágus növelheti Mozgás értékét
rangonként 2 m-rel d20/2 körig. Ez
szabad cselekedetnek számít.

Felépülés
HAR 1 (V), MÁG 1 (V), FEL 1 (V)
A karakter visszakapja a feltámasztáskor elveszített TEST pontot. Rangonként egy TEST pontot kaphat vissza.
A TEST érték nem növekedhet az
eredeti érték fölé.

Fürge
HAR 8 (III), MÁG 4 (III), FEL 1 (III)
A karakter gyors lábú, rangonként 1
méterrel nő a mozgás értéke.

FegyverSzakértŐ
HAR 8 (III), FEL 12 (III)
CSM 10 (III), FEM 10 (V)
A karakter speciális tudással rendelkezik egy bizonyos fegyvertípus (pl. tőrök,
hosszú kardok, fejszék) használatában. Harcban erre a fegyverre +1
támadást kap, és az ellenfele védelme
1-gyel csökken.
Ezt a képességet nem lehet többször
felvenni egy fegyverre, de lehet növelni
a Tökéletesség képességgel.
szolgája képességet.

Gondos mágia
MÁG 4 (III)
FŐV 10 (V), CSM 10 (V), ELE 10 (V),
LOV 12 (III)
Egy konfliktusban rang alkalommal a
karakter megnövelheti a varázslás
értékét egy körre a TUD-tal feltéve,
hogy mást sebez vagy gyógyít.
Lehetséges egy varázslatnál a képesség
több rangját is felhasználni.

Fény és sötétség
A Dungeonslayers a fény és a sötétség
fogalmait használja a jó és a gonosz
leírására a fantasy világokban. Egyes
leírások meghatározhatják, hogyan
hívjátok ezeket az erőket a ti
világotokban.

Fény szolgája
MINDEN KASZT 1 (III)
Kivéve: GYÓ 1 (V)
LOV 10 (V), CSM 10 (V)
A karakter a fény erőit szolgálja.
Rangonként +1 bónuszt kap minden
védekezésére a Sötétség szolgái ellen,
és minden Sötét varázslat elleni
védelemre.
A
karakterek,
akik
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rangonként -1 büntetést ad a szociális
interakciók esetében. A rituálénak
költsége is van: rangonként 1 ÉP-t
veszít véglegesen a karakter.

GondviselŐ
GYÓ 1 (III)
LOV 10 (III)
A karakter képzett a gyógyító és védő
mágiák használatában.
Rangonként +1 módosítót kap a
gyógyító és védekező varázslatokhoz.

Holtak hívója
NEK 12 (V)
Naponta
rang
alkalommal
a
nekromanta figyelmen kívül hagyhatja
egy holtak feltámasztására irányuló
varázslat frissülési ideje.

Halálcsalás
NEK 16 (III)
A nekromanta elcsalhatja a halált: ha a
szabályok szerint meghalna, rang körig
cselekedhet még, mintha élne. Persze
nem lehet lefejezve, felrobbantva,
elporlasztva, vagy hasonló állapotban a
képesség használatához.
Ha a nekromanta ájult, amikor meghal,
ájult is marad, azonban még lehet
bekötözni vagy gyógyítani.

Homonkulusz
FŐV 14 (III)
A fővarázsló mágikusan hoz létre egy
kis humanoid társat, aki segít neki a
varázslásban. A homonkulusz mindhárom tulajdonsága 4. Emellett a
fővarázsló 6 pontot oszthat szét a
jellemzők között.
A homonkulusz kis méretű (fél HP, -2
az eltalálására), és nem tud beszélni. Az
egyszerű
szavakat,
egyszavas
parancsokat megérti.

Harci gyógyító
GYÓ 12 (V)
Egy nap rang alkalommal a gyógyító
figyelmen kívül hagyhatja egy gyógyító
varázs frissülési idejét, még a
Feltámasztásét is.

Homonkulusz
TEST 4
MOZ 4
ERŐ 0-6 GYO 0-6
ÁLL 0-6 ÜGY 0-6

Hátbaszúrás
ORV 10 (III)
Találkozásonként egyszer az orvgyilkos
hátba szúrhatja ellenfelét, ha az áldozat
nem észleli a közelgő támadást. A
karakter csak tőrrel, késsel vagy
fojtóeszközzel (drót, kötél) használhatja képességét.
A közelharci támadás értéke megnő az
ÜGY x rang értékkel erre a harci körre.
Ha a harc a hátbaszúrással kezdődik, és
az talál is, az áldozat elveszíti akcióit
erre a körre.

TUD 4
ÉRT 0-6
AUR 0-6

+2 rangonként az ÉRT vagy AUR-hoz,
ha a homonkulusz AUR (karakteré) x 5
méteren belül van.
A homonkulusz rangonként +2 bónuszt
ad a fővarázslónak az ÉRT vagy AUR
értékére, ha AUR (karakteré) x 5
méteren belül van. A bónuszt szabadon
lehet elosztani a két érték között. A
fővarázsló
akár
körönként
is
változtathatja az elosztást, szabad
cselekedetként.
A Familiáris és a Kapcsolat a
familiárissal képességek nem használhatóak a homonkuluszra.
A homonkulusz kivételesen gyáva,
kerüli a harcot. Amint sebződik,
elmenekül, és csak a veszély elmúltával

Hegek rituáléja
VÉR 10 (III), DÉM 12 (III),
NEK 14 (III)
A karakter +2 maradandó mágikus
védelmet kap rangonként.
A rituálé végrehajtása után a karakter
bőrét rúnahegek borítják el. Ez
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tér vissza mesteréhez, akkor azonban
olyan gyorsan, ahogy csak tud. Mivel
tudja érezni alkotója hollétét, ez nem
okoz neki gondot.
Ha a homonkulusz elpusztul, a
fővarázsló újat készíthet. Ez d20 órát és
egy alkimista laboratóriumot igényel.

Az impeknek három fajtája van, a
hozzáférés a rangtól függ. Az újabb
rangnál a karakter megválaszthatja,
hogy melyik impet idézi meg.

IMP I.

HŐsök szerencséje

TEST 7
ERŐ 5
ÁLL 1

HAR 10 (III) MÁG 10 (III) FEL 10 (III)
A karakter igazán szerencsés, naponta
rang alkalommal bármilyen próbát
újradobhat.
Ha az új dobással sem elégedett, újra
próbálhatja, amennyiben van még
rangja szerint alkalma rá.

MOZ 4
GYO 0
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Mozgás rátával repül
Karmok FB+1; TP: 35

IMP II.

IdézŐ

TEST 8
ERŐ 3
ÁLL 4

BOM 12 (III)
FŐV 16 (III), DÉM 10 (V)
A karakter gyakorlott démonidéző. +2
bónuszt kap rangonként minden
démonidézési és irányítási kísérletére.

MOZ 5
GYO 0
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Mozgás ráta duplájával repül
Karmok FB+1; TP: 48

Íjász

IMP III.

HAR 8 (III), MÁG 8 (III), FEL 1 (III)
ORV 10 (V), CSM 10 (V), ELE 16 (V),
VÁN 10 (V), TOL 14 (V), FEM 12 (V)
A karakter képzett a távolsági
támadásban, így +1 bónuszt kap
rangonként a távolsági támadásaihoz
és a célzott varázslatokhoz.

TEST 4
ERŐ 0
ÁLL 0

MOZ 5
GYO 0
ÜGY 6

TUD 3
ÉRT 0
AUR 0

Mozgás ráta duplájával repül
Karmok FB+1; Tűzsugár; TP: 35

IMP
FŐV 12 (III), DÉM 10 (III)
Minden rangért az idéző kap egy kis
repülő impet (ördögfiókát), ami segíti
őt a harcban. Az imp csak morgó
hangokat tud kiadni, de megérti az
egyszerűbb szavakat, idézője egyszavas
parancsait.
Ha a karakter elbocsájtja az impet,
vagy annak ÉP-je 1 alá csökken,
visszatér a saját síkjára. Ha a karakter
úgy kívánja, d20 óra távollét után újra
meg tudja idézni. Az impre nincs
hatással a Familiáris vagy a Kapcsolat a
familiárissal képesség.

Javított frissülés
MÁG 4 (V)
FŐV 10 (X)
A képesség rangonként 1 körrel
csökkenti a varázsaltok frissülési idejét.
Természetesen nulla alá nem csökkenthető az idő.

Kapcsolat a familiárissal
FŐV 14 (III), DRU 10 (X), LOV 12 (V),
VÁN 12 (V)
Speciális kapcsolat alakul ki a karakter
és egyik familiárisa között, így akár
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telepatikusan is tudnak kommunikálni
egymással (egyszerűbb mondanivalókat, mint például Veszély!, Repülj!,
Segíts!). Ráadásul rangonként 3 pontot
el lehet osztani a familiáris jellemzői
között.
Minden alkalommal, amikor a karakter
szintet lép, a társa szintén kap egy
pontot egy jellemzőjére. Ha az állatot
megölik, a kapcsolat megszűnik. Ezt
vissza lehet állítani, ha az állatot
feltámasztják. Ha nem így történik, a
rangok akkor sem vesznek el, hanem
fel lehet használni egy új kapcsolat
kialakításánál.

Kiszabadulás
SZER 12 (III), TOL 10 (III)
A karakter egy küzdelemben rang
számú körig teljesen figyelmen kívül
hagyhatja a feléje irányuló közelharci
támadásokat.
Ezzel együtt nem támadhat, és legalább
két métert kell távolodnia ellenfelétől.

Kitartás
HAR 1 (V), MÁG 1 (III), FEL 1 (IV)
BER 10 (X), VÉR 10 (V)
A karakter súlyos sérüléseket is el tud
viselni, +3 ÉP-t kap rangonként.

Kasztmester

Kitérés

HAR 15 (I), MÁG 15 (I), FEL 15 (I)
A karakter megnövelheti az elsődleges
tulajdonságát: a harcosok a TEST, a
felderítőd a MOZ, a mágusok pedig a
TUD értéket.

HAR 1 (III), FEL 1 (III), MÁG 1 (III)
ORV 10 (V), SZER 10 (V), TOL 10 (V)
Egy harcban rang alkalommal a
karakter kitérhet egy támadás elől
(szabad akciónak számít). A támadás
elkerülését be kell jelenteni, mielőtt
kiderül, a csapás talált-e vagy sem. A
képesség haszontalan kettő vagy több
kategóriával nagyobb ellenfelek ellen
(lásd 102. oldal).

Kábító csapás
SZE 16 (III)
Naponta rang alkalommal a karakter
egy kábító csapást mérhet puszta
kézzel ellenfelére. Az eredményt a
megszokottak
szerint
számoljuk,
azonban nincs sebzés. Ehelyett az
áldozat sebzés számú körig bénult lesz.
A hatás idő előtt véget ér, ha a
célpontot másik támadás éri. Ebbe az
elmére
irányuló
támadások
is
beleértendők,
vagy
más
nem
közvetlenül sebző támadások.
A képesség használhatatlan kettő vagy
több méretkategóriával nagyobb ellenfél ellen.

Körök mestere
DÉM 12 (III)
A karakter az idéző körök felrajzolásának mestere, és rangonkét plusz 2
órát invesztálhat a munkába. A kör
megrajzolásához szükséges idő csökken
rangonként és óránként 15 perccel. A
képesség ad +1 bónuszt rangonként az
idézéshez, még az improvizált idézőkörök esetében is.

Közelharc

Kétkezes harc

HAR 1 (III), GYÓ 8 (III), FEL 8 (III)
ORV 12 (V), BER 10 (V), CSM 12 (V),
PAP 12 (V), LOV 12 (V), FEGY 10 (V)
A karakter képzett közelharcos: +1
bónuszt kap rangonként a közelharci
támadásaihoz.

HAR 1 (V), FEL 8 (V)
A két fegyverrel való harcban a -10-es
büntető rangonként 2-vel csökken
(lásd 42. oldal).
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Lovaglás

Mágia újraértékelése

HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
DRU 10 (V), LOV 10 (V), VÁN 10 (V)
Ezzel
a
képességgel
rendelkező
karakter képzett lovas. Könnyedén
megváltoztathatja a lovaglás sebességét
és irányát egy kategóriával, és
támadhat lóhátról is (lásd 91. oldal).
A karakter rangonként +2 bónuszt kap
minden lovaglás próbára, harc közben
+1-et a gyalogos ellenfelek ellen.

MÁG 1 (V)
FŐV 10 (X), LOV 10 (V)
A karakter rangonként egy alkalommal
elfelejthet a szintjével megegyező
szintnyi varázslatot, és kicserélheti
azokat újonnan tanult varázslatokkal.
A képességgel a mágus újratervezheti a
varázslat-repertoárját.

Lopakodás

HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
FŐV 10 (V)
A karakter elleni varázslatokra +2
büntetést kap rangonként a mágus. Ez
nem vonatkozik az elementális sebzést
okozó varázslatokra (pl. villám, jég
vagy tűz).

Mágiaellenállás

HAR 4 (III), MÁG 4 (III), FEL 1 (III)
ORV 10 (V), SZE 10 (V), TOL 10 (V)
A karakter képzett a lopakodásban, és
el tudja kerülni, hogy észrevegyék.
Rangonként +2 bónuszt kap minden
lopakodás, csendes mozgás, rejtőzés
vagy akár zsebmetszés próbára.

Mászómester
ORV 12 (III), VÁN 14 (III), TOL 12 (III)
A karakter +2 bónuszt kap rangonként
a mászás próbáira. A normál mászási
sebesség (Mozgás érték/2) rangonként
1 méterrel nő.
A karakter sima falon is felmászhat,
vagy a mennyezetről is csünghet,
amennyiben rendelkezik a megfelelő
felszereléssel.
Ekkor
nem
kell
figyelembe vennie a normális esetben
kapott büntetéseket sem.

Lovasíjász
ORV 14 (III), VÁN 10 (III)
A képesség lehetővé teszi, hogy
kétkezes
távolsági
fegyvereket
használjon a karakter lovaglás közben.
Ez azonban még így is nehéz
mutatvány, ezért ügetés közben -5,
vágta közben -10 büntetés jár minden
távolsági támadásra (lásd 91. oldal).
A második és a harmadik rang
csökkenti ezt a büntetést -5-tel.
A karakternek legalább egy rang
Lovaglás képességgel kell rendelkeznie,
hogy használhassa a Lovasíjász
képességet.

Mázlista
HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
TOL 16 (V)
A karakter tényleg egy szerencsés
ördög. Naponta rang alkalommal
figyelmen kívül hagyhat egy balsikert,
és újradobhatja a próbát. Ha újra
balsiker,
megint
próbálkozhat,
amennyiben van még felhasználható
rangja aznap.

Manipulátor
GYÓ 1 (III), BOM 8 (III), VAR 8 (III)
FŐV 12 (V), SZE 14 (V)
A karakter mestere a mások elméjének
mágiával való manipulálásában, így +2
bónuszt kap rangonként az elmét
manipuláló varázslatokhoz (amelyek
felkiáltójellel vannak jelölve).

Medvealak
DRU 14 (V)
Naponta rang alkalommal a druida
medve alakot ölthet (lásd 105. oldal).
Minden felszerelése vele alakul, és
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minden mágikus bónusza megmarad.
Ha a mesélő engedi, a karakter egy
másik nagy méretű állatot is választhat
a képesség felvételekor. Az átváltozás 1
körig tart. A hatás addig tart, amíg a
druida akarja, vagy amikor meghal. A
medve formában szerzett sérülések
nem gyógyulnak meg a visszaalakuláskor.
A druida TUD, ÉRT és AUR
tulajdonságai nem változnak, de
minden más értéke a medvéé lesz. Az
alakot váltott druida nem tud beszélni
és varázsolni. Az ismert nyelveket
persze megérti, és teljes mértékben
tudja a medve érzékeit használni. Az
állatokat irányító varázslatok nem
hatnak az állatalakban lévő druidára.

maximum rang számú lényt lehet a
lesújtással véglegesen elűzni.

Menekülés a halálból
GYÓ 12 (III)
LOV 16 (III)
Amikor a karakternek egynél kevesebb
ÉP-je van, de még él, gyógyul
rangonként 1 ÉP-t minden 5. körben (1 kör rangonként).
Amint ÉP-i száma pozitív lesz, a hatás
megszűnik, és a karakter újra akcióba
lendülhet.

Mesterlövész
HAR 12 (III), MÁG 12 (III), FEL 8 (III)
ORV 10 (V), CSM 10 (V), VÁN 10 (V),
FEM 14 (V)
Távolsági harcban a karakter az
ellenfele gyenge pontjait támadja.
Az ellenfél a védelmére -1-et kap
rangonként, amikor a karakter távolról
támad rá.

Megbájolt fegyver
CSM 12 (III)
A képesség minden rangjához egy adott
fegyvert kell kötni. A karakter például
beruházhat két rangot a kedvenc
hosszúkardjába, az utolsó rangot pedig
egy kétkezes kardba. A karakter +1
módosítót kap rangonként a célzott
varázslat próbáira, amikor az adott
fegyvert használja.
Minden egyes ranghoz egy varázsaltot
is ki lehet választani. Ez után úgy
használható a fegyver, mintha az adott
varázslat varázspálcája lenne.
Ha a megbájolt fegyver elpusztul, a
rang nem vész el, hanem d20 hét
elteltével újra meg lehet kötni egy
másik fegyverhez.

Megidézett lény lesújtása
FŐV 16 (III), DÉM 10 (III) ELE 10 (III)
Ha a karakter nem képes irányítani a
megidézett lényt (pl. elrontotta a
varázsláspróbát),
megpróbálhatja
lesújtani azt. A karakter TUD+AUR
dobhat rangonként egyszer, minden
próbálkozás egy akciónak számít. Ha
sikerül, a karakter azonnal megpróbálhat lesújtani egy másik megidézett
lényt, ha van ilyen. Ez már egy szabad
cselekedetnek számít. Minden körben

Mestervarázslat
MÁG 15 (III)
Naponta
egyszer
a
kiválasztott
varázslat frissülési idejét figyelmen
kívül hagyhatja a mágus. A varázslatot
a rang elérésekor kell kiválasztani. Ha
egy varázslatot többször is kiválaszt a
karakter, akkor annyiszor hagyhatja
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figyelmen kívül a frissülési időt. 24
óránál hosszabb frissülési idejű
varázslatok nem választhatók.

Rangonként +2 módosítót kap az
élőhalottakkal
kapcsolatos
(űző,
létrehozó, irányító) varázslatokhoz.

Misztikus robbanás

Orvgyilkolás

BOSZ 8 (III), VAR 8 (III)
FŐM 12 (V)
Naponta rangszor a karakter mágikus
energiáit egy misztikus robbanásban
vezeti le. A robbanás egy gömböt
formáz a mágussal a közepén.
A gömb szint/2 méter átmérőjű, és
rangonként 10 célszámú védhetetlen
sebzést okoz.
A karakter dobhat egy TUD+ÉRT
próbát, hogy megmentse társait a
sebződéstől.
A Robbanás irányítása képesség
használható a Misztikus robbanással
együtt.

ORV 14 (III)
Az ellenfél védelmét 5 ponttal
csökkenti rangonként, amikor a
Hátbaszúrás képességet alkalmazzák.
A képesség nem használható 2 vagy
több
méretkategóriával
nagyobb
ellenfél ellen.

Pajzsos
HAR 1 (III), GYÓ 8 (III), FEL 4 (III)
CSM 10 (V), PAP 10 (V), LOV 10 (V)
A karakter tudja, hogyan alkalmazza
hatékonyan a pajzsát a csatában.
Minden körben, amikor nem támad, és
nem mozog, és van pajzsa, +2 bónuszt
kap rangonként a védelemre. Ezt
minden támadás ellen megkapja, amit
észlel, és nem a háta mögül jön.
A karakter használhatja ugyanezt a
bónuszt a TEST+ÁLL próbához is,
amikor a hátra tolást próbálja elkerülni
(lásd 43. oldal). Ez szabad akciónak
számít.
Egy
csatában
rang
alkalommal
figyelmen kívül hagyhatja a balsikert,
amikor védekezik. Ezt akkor is
megteheti, ha egyébként valami
agresszív akciót hajt végre.

Mohó idézŐ
DÉM 14 (III)
Naponta
rang
alkalommal
a
démonológus
figyelmen
kívül
hagyhatja egy démonidéző varázslat
frissülési idejét.

MŰvelt
HAR 1 (V), FEL 1 (V), MÁG 1 (V)
A karakter bír bizonyos szintű
általános műveltséggel. A Szakértő
képességgel ellentétben, amely egy
bizonyos témánál ad előnyt, itt a
karakter az általános műveltségre és
fejtörőkhöz ad +2 bónuszt.

Páncélos
CSM 10 (III), PAP 10 (II)
A képesség minden ragja eggyel
erősebb páncél (ruha, bőr, lánc, lemez)
viseletét teszi lehetővé.
A pap, aki először veszi meg a
képességet, viselhet láncinget is, akár a
felderítők, a ruha vagy bőrpáncélok
helyett. Azonban sisakot továbbra sem
használhat (lásd 40. oldal).
A PÁN módosítója továbbra is számít a
varázslásnál. A páncél varázslásnál
megjelenő negatív hatásának semlegesítéséhez a Páncélozott mágus képesség
szükséges.

Nagymester
HAR 20 (I), MÁG 20 (I), FEL 20 (I)
A karakter megnövelheti eggyel az
egyik tulajdonságát (TEST, MOZG,
TUD).

Nekromancia
GYÓ 8 (III), BOM 8 (III)
NEK 10 (V)
A karakter széleskörű tudással rendelkezik a nekromanta varázslatok terén.
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ha nem használ pajzsot, és csak ruha
vértet visel.

Páncélozott mágus
GYÓ 1 (I)
CSM 10 (III), PAP 10 (III), LOV 10 (III)
Minden rang 2 páncélbüntetőt (PÁN)
semlegesít varázslásnál. Például két
rang szükséges ahhoz, hogy büntetés
nélkül
varázsoljon
valaki,
aki
lemezpáncélt (PÁN 3) és fém sisakot
(PÁN 1) visel.

Pusztítás
MÁG 8 (III)
CSM 10 (V), PAP 16 (V), ELE 12 (V),
LOV 14 (III)
A karakter tudja, hogyan használja a
mágiáját pusztító hatásfokkal: sebző
varázslatok esetén az ellenfél védelme
rangonként 1-gyel csökken.

PáncéltörŐ
HAR 8 (III)
BER 12 (V)
Minden alkalommal, amikor a karakter
megsebzi ellenfelét egy közelharci
támadással, az ellenfél egy véletlenszerűen kiválasztott páncéldarabjának
védelme (PÁN) csökken a rang
értékével.
Mágikusan kezelt páncélokra nem hat
a képesség. Ha a páncéldarab PÁN-je
0-ra esik, akkor használhatatlanná
válik. Persze egy képességes kovács
meg tudja javítani (lásd 86. oldal).
A
képesség
használhatatlan
természetes páncélok ellen (kitinváz,
pikkelyek, vastag bőr és hasonlók).

Pusztító csapás
HAR 15 (III)
Naponta rang alkalommal a harcos
pusztító csapást vihet véghez, amely
ellen nem lehet védekezést dobni.
A csapást be kell jelenteni a dobás
előtt. Rangnyi más képességrangot is
lehet vele együtt használni (pl. a
Brutális csapásból).

Rendíthetetlen
HAR 1 (III), MÁG 8 (III), FEL 4 (III)
Az ÉP-határ, ami alatt a karakter elájul,
rangonként 3 ponttal csökken. Egy
karakter III. rangú Rendíthetetlenséggel -9 ÉP-nél ájul el 0 helyett, feltéve,
hogy el tud viselni ennyi negatív ÉP-t
(lásd 41. oldal).

Páncélviselet
HAR 4 (V), FEL 8 (V)
CSM 10 (V), PAP 10 (V)
A karakter gyakran visel páncélt, és
sokat mozog benne. A páncél büntetése
a
mozgás
értékre
vonatkozóan
rangonként 0,5 méterrel csökken.

Robbanás irányítása
FŐV 16 (V), CSM 10 (V), ELE 10 (V)
Rangonként egy személyt (beleértve a
varázslót is) lehet megkímélni egy
területre ható varázslat hatásától. A
karakter egy csatában rang alkalommal
használhatja ezt a képességét.

Pusztakezes mester
SZER 10 (V)
A szerzetes a fegyvertelen harc
mestere. A pusztakezes támadás FB-je
rangonként 1-gyel nő.
A fegyvertelen támadó elleni +5-ös
védelem bónusz nem érvényesül a
szerzetes támadása ellen. Ellenben az ő
ellenfele védelme rangonként 1-gyel
csökken.
Ráadásként a pusztakezes mester
rangonként még +1-et kap mind a
védelmére, mind a kezdeményezésére,

Rutin varázslat
FŐV 16 (III)
A fővarázsló rangonként még egy aktív
varázslatot használhat, ha pálcát
használ. Nem szükséges varázslatcsere
próbát dobnia, vagy elpazarolnia egy
kört, hogy a bónusz varázsaltokat
használja.
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A bónusz varázslatot a rang megszerzésekor ki kell választania.

Rúnaismeret
MÁG 1 (V)
FŐV 10 (X)
Ez a képesség a feltétele tekercsek
írásának (lásd 99. oldal). Minden rang
egy órával csökkenti a tekercs
megírásához szükséges időt. Emellett
rangonként +1 bónuszt biztosít a
tekercsek megírásához és azonosításához is. A mágikus tekercseken a rúnák
nem egy létező ábécé betűi. Így nem is
lehet elolvasni, vagy lefordítani
értelmes szavakká.

Sasalak
DRU 16 (V)
Naponta rang alkalommal a druida
sassá változhat (lásd 108. oldal).
Minden felszerelése vele együtt alakul,
és minden mágikus hatás továbbra is
kifejti a hatását. A sas tud repülni. A
druida kisebb madarak alakját is
felveheti. Az átváltozás egy körig tart. A
hatás addig tart, amíg a druida kívánja,
vagy amíg él. A madárként kapott
sebzés a visszaalakulás után is
megmarad.
A druida TUD, ÉRT, AUR értéke nem
változik, minden más értéke a sasé lesz.
Az átváltozott druida nem tud beszélni
és varázsolni, azonban megérti az általa
beszélt nyelveket, és a sas minden
érzékével rendelkezik. Az állatokat
irányító varázslatok az átváltozott
druidára nem hatnak.

Sokoldalú elementálidézés
ELE 16 (III)
Minden rangért az elementalista
szétoszthatja TUD pontjait a megidézett elementálok harci értékei
között, megnövelve azokat.

Sokoldalú FELélesztés
NEK 16 (III)
Minden
rangért
a
nekromanta
szétoszthatja TUD pontjainak felét a
felkeltett élőhalott harci értékei között.

SortŰz
ORV 14 (III), VÁN 12 (V), FEM 16 (III)
Egy összecsapásban rang alkalommal
lőhet a karakter távolsági fegyverével a
körönkénti egy támadásán felül. Ezek a
lövések külön támadások, ezért nem
lehet egy másik képességgel több
támadást egyszerre javítani (pl. a
Veszélyes lövéssel).
Több képességrang esetében akár egy
körben ellőhetően a bónusz támadások, vagy több körre is szétoszthatóak.

Sokoldalú démonidézés
DÉM 16 (III)
Minden rangért a démonológus szétoszthatja TUD pontjait a megidézett
démon
harci
értékei
között,
megnövelve azokat.
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Sötétség szolgája

Szakma

MINDEN KASZT 1 (III)
Kivéve: BOM 1 (V)
FŐV 10 (V), CSM 10 (V)
A karakter a sötétség erőit szolgálja.
Rangonként +1 bónuszt kap minden
támadására a Fény szolgái ellen, és
minden
Fény
varázslat
elleni
védelemre. Ezen képességet használó
karakterek nem tanulhatják meg a
Fény szolgája képességet.

HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
Ezt a képességet minden szakmára
külön kell tanulni (íjkészítő, ács,
kőműves,
páncélkovács),
tehát
többször is fel lehet venni a III. rangig.
A karakter képzett az adott szakmában,
és +3 módosítót kap minden a
szakmával kapcsolatos dobására. Ez
igaz az új tárgyak létrehozásánál vagy
megjavításánál is (lásd 86. oldal).

Súlyos seb okozása

Szélhámos

HAR 4 (III), MÁG 12 (III), FEL 8 (III)
ORV 12 (V), BER 14 (V), CSM 16 (V),
FEM 14 (V)
Közelharcban a karakter ellenfele
sérülékeny pontjait támadja: az ellenfél
védelme rangonként 1-gyel csökken.

HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
TOL 10 (V)
A karakter +3 bónuszt kap rangonként
minden szociális próbára, azaz blöffre,
átverésre, egyezkedésre, mellébeszélésre.

Széttépett inak
ORV 12 (III), FEM 16 (III)
A karakter egy összecsapásban rang
alkalommal
használhatja
ezt
a
képességet, amit a támadás előtt be kell
jelentenie.
A
karakter
védelme
feleződik ebben a körben.
Amennyiben a célpont sebződik, a
sebzés feleződik, és a célpont Mozgás
értéke
rangonként
fél
méterrel
csökken. Ha nem sikerült megsebezni
az ellenfelet, nem használta a karakter
a képességet, és újra lehet próbálkozni.
A képességgel okozott sebzést csak
mágikusan lehet gyógyítani, de a
leggyengébb
gyógyító
mágia
is
megfelelő.

SzakértŐ
HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
Ezt a képességet minden tudásterületre
külön kell tanulni (régi mítoszok,
matematika, asztronómia, törpe vallás,
stb.), tehát többször is fel lehet venni
III. rangig.
A
karakter
képzett
az
adott
tudásterületen, +3 bónuszt kap minden
a területhez kapcsolódó dobásra
rangonként.

Szolgaság
DEM 16 (V), ELE 16 (V)
Minden rangért a karakter egy újabb
kérdést tehet fel a megidézett lénynek,
vagy egy újabb feladatot adhat neki. Az
idő, ami alatt a lény engedelmeskedik,
szintén megnövekszik rangonként egy
órával.
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TŰzmágia
VAR 4 (III), BOM 4 (III)
CSM 12 (V), ELE 10 (V)
A mágus igen képzett a tűz mágia
használatában. Rangonként +1 módosítót kap tűzvarázslatokhoz.

Úszás
HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
A karakter tud úszni (lásd 93. oldal), és
rangonként +3-at kap minden próbához, aminek köze van az úszáshoz.

Szörnyek ereje
DRU 10 (V)
Állati alakban a druida harci értékei 2vel nőnek rangonként.

Vadász

Terelés

HAR 1 (III), MÁG 12 (III), FEL 1 (III)
DRU 10 (V), VÁN 10 (V)
A karakter gyakran rója a vadont, így
tapasztalata van a nyomolvasásban,
vadászatban
és
a
helyes
út
megtalálásában.
Rangonként
+2
bónuszt kap a fenti tevékenységekre.
1 adag ennivalót (gyümölcsök és kis
állatok) erőfeszítés nélkül előteremt
rangonként. 3 adag ennivaló kell egy
napra.

TOL 10 (III)
A tolvaj napi rang alkalommal
elterelheti egy személy figyelmét
mellébeszéléssel, lökdösődéssel vagy
más módon. Az áldozat zavart lesz,
minden észlelésre dobott célszáma
csökken a tolvaj szintjével. Ez a hatás
rang körig tart.

Tolvajlás
HAR 8 (III), MÁG 8 (III), FEL 1 (III)
TOL 10 (V)
A karakter kap +2-t rangonként minden próbára, aminek köze van a
csapdákhoz, a zsebmetszéshez, a
zárnyitáshoz és a szerencsejátékhoz.

Varázslat kioldása
TOL 12 (III)
A tolvaj úgy olvashatja a tekercseket és
a varázskönyveket, mint a mágusok, és
aktiválhatja is ezeket a varázslatokat. A
varázslatot leíró rúnák elhalványulnak,
majd a varázslat eltűnik a tekercsről
vagy a könyvből.
Minden rangok a három mágus kaszt
(Gyógyító, Varázsló, Boszrokánymester) egyike választható ki. A kiválasztott kaszt varázslatait a tolvaj
elolvashatja és aktiválhatja, mindegy
milyen szintű a varázslat.

Tökéletesség
ORV 10 (V), FEM 10 (V)
A karakter rangonként eggyel növelheti
támadását és csökkentheti az ellenfél
védekezését
egyetlen
kiválasztott
fegyvert használva, amely fegyver
típusát már korábban megtanulta a
Fegyverszakértő képesség keretein
belül.

Varázsváltó
HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
FŐV 10 (V)
A
karakter
képzett
az
aktív
varázslatának
kicserélésében.
+2
bónuszt kap rangonként a varázslatváltás dobására.
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Képességek
A vérmágus 2 pontnyi védhetetlen
sebzést szenved rangonként, de egy
próbánál nem kell kihasználnia
minden rangját.
A képesség használható a Gondos
mágiával együtt. a Gondos mágia
rangjai nem okoznak plusz sebzést a
vérmágusnak.

Veszélyes lövés
FEL 4 (III)
ORV 12 (V), VÁN 10 (V)
A karakter egy harcban rang alkalommal a távolsági támadáshoz adhatja a
MOZ értékét. Egy lövéshez több rang is
felhasználható. A célzott varázslásban
nem segít ez a képesség.

Véreztetés
HAR 12 (III), FEL 8 (III)
Késsel, tőrrel, egykezes karddal vagy
tűzfegyverrel
elkövetett
sikeres
támadás esetén, ha a dobás egyenlő
vagy kisebb, mint a képesség rangja, az
ellenfél
védelme
5-tel
csökken
rangonként.

Védekezés
HAR 1 (III), MÁG 12 (III), FEL 8 (III)
CSM 10 (V), FEM 10 (V)
A karakter képzett a közelharci
támadások hárításában.
Ha közelharci fegyvert húz, kap +1
bónuszt rangonként a védekezésre
minden olyan közelharci támadásra,
amelyet észlel, tehát például nem
hátulról jön.

VédekezŐ állás

VérGyógyítás

HAR 8 (III), FEL 8 (III), MÁG 8 (III)
ORV 10 (V), SZER 10 (V), TOL 10 (V)
A karakter kivételesen jól tudja
megvédeni magát a harcban.
Minden karakter elleni támadás
célszáma csökken rangonként 2-vel, ha
a karakter nem végez támadó akciót
abban a körben. Csak arra a
támadásokra használható, aminek
tudatában van a karakter.

VÉR 12 (III)
A harcban a vérmágus gyógyíthatja
önmagát saját vérének hatalmával. Ezt
egy
harcban
rang
alkalommal
próbálhatja meg, szabad cselekedetként, de körönként csak egyszer. A
vérgyógyítást azonban el is lehet
rontani.
A karakter a saját szintjére dob. Siker
estén az eredmény dupláját gyógyulja,
ha nem sikerül a próba, akkor viszont
rangja
kétszeresével
megegyező
védhetetlen sebzést szenved el.
Balsiker esetén d20 óráig nem
használható a képesség.
Ha a Vérerő képességet is alkalmazza a
Vérgyógyításnál a karakter, akkor a
TEST vagy a TUD értéket is
használhatja, amelyik magasabb.

VérerŐ
VÉR 14 (III)
Naponta rang alkalommal a vérmágus
megnövelheti
bármelyik
próbája
értékét a kapcsolódó tulajdonság
értékével, rangonként. Például I.
rangnál a célszáma a mászás próbának
(MOZ+ERŐ) megnövekszik a mozgékonyság értékkel (MOZ+MOZ+ERŐ).
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Minden további képesség rangért két
ÉP feláldozható, hogy további +2
bónuszt kapjon a vérmágus.

Az adott hangszerrel kapcsolatos
bármilyen próbához +3 bónuszt ad
rangonként a képesség.

Vérpajzs

Zúzó

VÉR 10 (V)
A vérmágus rangonként 2-vel növelheti
védelmét, ha feláldoz 2 ÉP-t. Ez a hatás
d20 körig tart, és szabad cselekedetnek
számít.

HAR 8 (III)
Ha egy közelharci támadást ütő, fejsze
vagy kétkezes fegyverrel viszi véghez,
átütő siker (20-as) estén rangonként 5tel kevesebb az ellenfél védelme.

Villámhajító

Zsebmetszés

GYÓ 12 (III), BOM 8 (III), VAR 8 (III)
CSM 12 (V), ELE 10 (V)
A karakter képzett a villámokat
használó mágiákban. Rangonként +1
módosítót kap minden varázslatához,
amely villám alapú sebzést okoz.

TOL 10 (III)
Zsebmetszéskor a tolvaj hozzáadhatja
MOZ értékét a próbához naponta rang
alkalommal. Egy próbához több rangot
is
felhasználhat.
A
képesség
kombinálható a Tolvajlással.

Villámreflex
HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
ORV 10 (V), BER 12 (V), CSM 10 (V),
TOL 10 (V), FEM 10 (V)
A karakter gyorsan tud reagálni:
harcban rangonként +2-t kap a kezdeményezésére. Emellett egy csatában
rang alkalommal szabad cselekedetként tud fegyvert rántani, cserélni vagy
felvenni a földről.

Zárnyitás
ORV 14 (III), TOL 10 (V)
A karakter +2 bónuszt kap rangonként
minden
zárnyitás
próbájához.
Ráadásul minden rang után kap egy
újabb lehetőséget ugyanannak a zárnak
a kinyitására mindenféle büntetés
nélkül (lásd 89. oldal).
A Zárnyitást lehet a Tolvajlással
kombinálni.

Zenész
HAR 1 (III), MÁG 1 (III), FEL 1 (III)
Ezt a képességet minden zeneszerszámra külön kell megtanulni
(furulya, mandolin, hárfa, dob, stb.),
tehát többször is fel lehet venni.
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Próbák

Tipikus próbák

Amikor egy karakter akciójának a
kimenetele nem garantált, egy próba
szükséges a célszám (CSZ) ellen. Ezt
rendszerint a próbához leginkább
kapcsolódó tulajdonság és jellemző
összeadásával kapjuk meg. A próba
akkor sikeres, ha a húsz oldalú
kockával (d20) dobott érték nem
haladja meg a CSZ-t.

Értékbecslés: TUD+ÉRT
Mászás: MOZ+ERŐ
Kommunikálás: TUD+ÜGY
Írás megfejtése: TUD+ÉRT
Méregellenállás: TEST+ÁLL
Csapdasemlegesítés: TUD+ÜGY
Erőpróba: TEST+ERŐ
Flörtölés: TUD+AUR
Alkudozás: TUD+(ÉRT vagy AUR)*
Rejtőzés: MOZ+GYO
Ugrás: MOZ+GYO
Tudás: TUD+ÉRT
Zárnyitás: TUD+ÜGY
Észlelés: TUD+ÉRT vagy 8*
Zsebmetszés: MOZ+ÜGY
Nyomolvasás: TUD+ÉRT
Betegség-ellenállás: TEST+ÁLL
Lovaglás: MOZ+(GYO vagy AUR)*
Keresés: TUD+ÉRT vagy 8*
Lopakodás: TUD+GYO
Tűzrakás: TUD+ÜGY
Úszás: MOZ+ERŐ
Ébredés: TUD+ÉRT
Szerkezet működtetése: TUD+(ÜGY
vagy ÉRT)*

Példa:
Gruffneck, a törpe harcos (Test 8, Erő
2) be akar rúgni egy ajtót, ami mögött
néhány goblin szeretne elrejtőzni. A
mesélő jelzi a játékosnak, hogy a CSZ
a Test és az Erő összege lesz.
Ha Gruffneck játékosa kevesebbet
vagy egyenlőt dob, mint CSZ:10 (TEST
8 + ERŐ 2), akkor sikerült berúgnia az
ajtót.
Harcban a harci értékek ellen kell
dobni,
amelyeket
szintén
egy
tulajdonságból és jellemzőből számolunk ki.

*A nagyobb értéket használd

Példa:
Kalthor, a harcos (TÁM 15) megtámad
egy orkot a kétkezes kardjával, azaz
dob d20-at. 1 és 15 közötti eredménynél talál.

Részletesebb szabályok a 86. oldalon
kezdődnek.

Módosítók

Persze számos képesség (lásd 18.
oldaltól) ad különböző bónuszokat a
CSZ-hez.

A szokásosnál nehezebb vagy könnyebb
próbák módosítják a CSZ-t. Egy mély
szakadék felett vékony kötélen átkelni
sokkal nehezebb (-8 módosító), mint
egy lábon ugrálni (+8), de mindkét
esetben MOZ+GYO a célszám alapja.

Példa:
Andur, a felderítő ellenségek után
kutat, észlelését teszteli (TUD+ÉRT).
Éberség II. képessége +4 bónuszt
biztosít ehhez.
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Kalthor lenyomja egy 12-es dobással.
Gruffneck csak akkor nyerhetett
volna, ha 1-et dob (átütő siker).

rutin: +8
nagyon könnyű: +4
könnyű: +2
átlagos: 0
nehéz: +2
nagyon nehéz: +4
hihetetlenül nehéz: +8

ÁtütŐ siker és balsiker
Még a lehetetlennek tűnő feladat is
elérhető, és a legegyszerűbb is
elszúrható. Ezeket az eseteket képviselik az átütő sikerek és a balsikerek.
Ha a dobás 1-es, a játékos átütő
sikert ért el. Ez mindenképpen siker,
tekintet nélkül a módosítókra. Átütő
siker esetén az elérhető legnagyobb
siker lesz az eredmény.
Amikor viszont 20 a dobás, az balsiker,
a kívánt eredményt nem sikerült elérni,
ráadásul látványos a bukás.

Példa:
Jherrant megvizsgál néhány nyomot.
Mivel Jherrant (TUD 4, ÉRT 2, Vadász
II képesség ad még +4-et) tünde
felderítő, és jól képzett a nyomolvasásban, a mesélő úgy dönt, ez egy könnyű
próba (+4), ami 14-re emeli a CSZ-t.

Ellenpróbák
Amikor két karakter egymás ellen
használja tudását, az eredményt egy
ellenpróba határozza meg. Némely
ellenpróbánál ugyanazt a próbát
alkalmazzuk, például hogy ki a jobb
szkanderes. Máskor viszont különböző
próbára dobunk, például amikor az őr
észlelését teszteljük a tolvaj lopakodása
ellenében.

Példa:
A goblinok elleni csatában Gruffneck,
a törpe harcos (TÁM 12) 1-et dob –
átütő siker! Mivel ez a lehető legjobb
eredményt jelenti, Gruffneck egy
elismerésre méltó 12-essel talál.

Célszám 20 felett

Ellenpróbánál minden karakter próbát
dob, az eredményt pedig egymáshoz
mérjük:

Amikor a célszám 20 felett van, a
próbát csak balsiker esetén lehet
elrontani.
Ha a próba pontos eredménye fontos
(pl. harcban), a 20 feletti érték egy
újabb dobás célszáma lesz.
Például ha 25 ellen dobunk, az első
dobás célszáma 20, a másodiké pedig
5. Minden sikeres dobás eredményének
összege adja meg a végső eredményt.

Ha csak egy karakter járt sikerrel, ő
nyert.
Ha mindketten sikeresek voltak, a
magasabb eredmény nyert, kivéve az
átütő sikert.

20 feletti eredmény
kiszámolása

Ha senki nem volt sikeres, meg lehet
ismételni a próbát, ha kívánják.

Példa:
Gruffneck (Test 8, Erő 2) és Kathor
(Test 8, Erő 4) szkandereznek. Az első
körben mindketten elrontják a próbát,
tehát
erőlködnek
keményen.
A
második körben azonban mindketten
sikert érnek el: Gruffneck 8-at dob, de

Próba esetén a játékos külön dob a
szükséges számú d20-szal. Csak az első
d20 lehet balsiker. A többi kockával
dobott 20 csak simán 20, nem balsiker.
Amikor minden dobás megvan, a
játékos eldönti, hogy melyik dobást
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melyik célszámhoz rendeli hozzá. Az
átütő siker nem minden egyes
dobásnál jelenti a legjobb értéket,
hanem csak a hozzárendelt értéknél.

és egy mozgást. A következő kör akkor
kezdődik, amikor minden résztvevő
cselekedett.

1. Kezdeményezés

Példa:
Laros, a berzerker (TÁM 28) egy
félelmetes trollra támad teljesen
kihasználva Brutális csapás II.
képességét, 44-es CSZ-t elérve ebben a
körben. Laros játékosának háromszor
kell dobnia, kétszer 20-as, egyszer
pedig 4-es célszámra.
Első dobása 2 – nem balsiker, tehát
minden további dobása „biztonságban
van”. Ezután dob még 1-et és 17-et.
Az 1-est az első, a 17-est a második
dobáshoz rendeli (mindkét célszám
20), így az átütő siker 20-nak számít.
A megmaradó 2-es elég jó még a 4-es
célszámhoz is.
A végső eredmény tehát egy
megsemmisítő 39 (=20+17+2) pontos
sebzés a szerencsétlen trollra.

Minden résztvevő a kezdeményezésük
sorrendjében cselekszik. Egyenlő kezdeményezés esetén kell csak dobni harc
elején, a magasabbat dobó cselekszik
először.
Ha az egyik csapat meglepi a másikat,
+10 meglepetés bónuszt kap. Ezt a
bónuszt csak a harc első körében
alkalmazzuk.

2. Mozgás
A karakter a körében a mozgás
értékének megfelelő métert tehet meg.
Ezt a mozgást elvégezheti az akciója
előtt vagy utána is. A mozgást nem
lehet kettéosztani, például odaszaladni
egy
ellenfélhez,
megütni,
aztán
elillanni.
Az útban lévő akadályok, mint például
a
törmelék
vagy
aljnövényzet,
csökkentheti a mozgás értéket, felezve
vagy akár negyedelve azt.

3. Akció
Mozgás előtt vagy után minden
karakter kivitelezhet egy egyszerű
cselekedetet, például közelharci vagy
távolsági támadást, varázslást vagy
célzott varázslást.
Egy akció nem tehető félre későbbi
használatra, a karakter körének végén
elszáll a lehetőség.
Alkalmanként a karakter úgy is
cselekedhet, hogy az nem gátolja más
cselekedetek végrehajtását. Ezek az
úgynevezett szabad cselekedetek.

Harc
Egy összecsapásban a játék körök
szerint halad, amelyek öt másodpercet
jelentenek a játékidőben.
Egy harci körben minden karakter a
kezdeményezésük sorrendjében cselekszik. Amikor a karakter kezdeményezése jön, akkor kivitelezhet egy akciót
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azonnal dob egy védelmet, ami 4, így
sikeres. Így az ork csak 5 (=9-4)
pontnyi sebet kap.

Példák akciókra
Célzás
Varázslás
Varázslat megváltoztatása
Roham*
Koncentrálás (varázslattal)
Visszatartott akció
Ajtó: rúgás/nyitás/zárás/eltorlaszolás
Felkelés és fegyverrántás
Felkelés**
Varázsital elfogyasztása
Közelharci támadás
Zárnyitás
Távolsági támadás
Futás (második mozgás)
Gyógyfű fogyasztása
Célzott varázslás
Ájult felébresztése
Fegyver: felvétele/cseréje/előhúzása

Fegyverek és páncélok
A fegyverek és a páncélok bónuszokat
biztosítanak a harci értékekhez, amit a
fegyverbónusz (FB), illetve a
páncélérték (PÁN) mutat.
Ezen
kívül
némelyeik
fegyver
módosítja az ellenfél védelmét
(EV), amikor az megpróbálja elkerülni
a sebesülést.
A mérete miatt a kétkezes kardok,
csatabárdok, hosszú íjak és tünde íjak
túlságosan ormótlanok a törpék
számára.
Egy időben csak egy sisak, test
páncél, egy pár alkarvédő és egy pár
lábszárvédő lehet a karakteren.
Némelyik
páncél
csökkenti
a
kezdeményezést és/vagy a mozgás
értéket a súlya miatt.
A harcosok minden páncélt viselhetnek
büntetés nélkül, a felderítők nem
viselhetnek lemezpáncélokat.
A gyógyítók számára a bőrpáncél
engedélyezett, a varázslók és boszorkánymesterek csak ruhavértet hordhatnak. Minden karakter használhat
pajzsot feltéve, hogy csak egykezes
fegyvert vagy eszközt használnak
mellette.

* Ha a célpont egyenes vonalban,
fedezetlenül van futótávon belül, a
mozgás végén lehet rá támadni
** Csak közelharcban számít akciónak

Támadás és védekezés
Egy
sikeres
támadás
dobás
(közelharci, távolsági, varázslat vagy
célzott varázslat) eredménye a sebzés,
amit a célpont életpontjából kell
levonni. Amikor egy célpont sebződne,
automatikusan dobhat egy védelem
dobást, ami nem számít akciónak. A
sikeres védelem dobás eredménye
csökkenti a sebzést.

Az alap kasztok páncélmegszorításait
kell alkalmazni a hős kasztok esetében
is. Némelyik hős kaszt megtanulhatja a
Páncélos képességet, amellyel többféle
páncélt is viselhetnek.

Példa:
Gruffneck, a törpe harcos (közelharci
támadása 12) megüt egy ork harcost
(védelme 15) egy 9-es dobással. Az ork

Ruha bŐr lánc lemez Sisak alk/láb pajzs
Harcos
Felderítő
Gyógyító
Boszorkánymester
Varázsló

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen
Nem
Nem

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
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Igen
Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem

Mind
Mind
Bőr
Nem
Nem

Mind
Mind
Mind
Mind
Mind
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Nem engedélyezett páncél
viselése

Példa:
Ha Larosnak (TEST 8) csak 20 ÉP-je
lett volna a 30 ÉP-s találatnál, halott
lenne a -10 ÉP-jével.

Minden karakternek, aki olyan páncélt
visel, ami kasztjának nem engedélyezett, viselnie kell a következményeket.
A páncél PÁN-büntetője varázslásnál
és célzott varázslásnál négyszereződik,
valamint a mozgás érték csökken a
PÁN-vel. Ezt természetesen nem kell
alkalmazni, ha a karakter a Páncélos
képességnek köszönhetően viseli a
páncélt.

Kifújás
Azok a karakterek, amelyeknek
legalább 1 ÉP-je van, „kifújhatják”
magukat, avagy beköthetik sebeiket,
pihenve néhány percet a harc után. Így
az éppen elvesztett ÉP-jük felét
visszanyerhetik percenként 1 ÉP-s
sebességgel.
Példa:
Gruffneck éppen most végzett egy
csapat harci goblinnal. Kemény 12 ÉPt veszített, és úgy dönt, kifújja magát,
így visszanyer 6 perc alatt 6 ÉP-t.

Sebesülés és gyógyulás
Mivel a harc meglehetősen halálos a
Dungeonslayers-ben, a gyógyítók
eléggé elfoglaltak. Egy gyógyító nélküli
csapatnak mindig érdemes egy rakás
gyógyitalt és gyógynövényt magával
hordania.

Természetes gyógyulási
ráta

Ájulás

Sérült karakterek, akiknek legalább 1
ÉP-jük van, naponta d20/2 ÉP-t
nyernek vissza. Minden 4 óra ágyban
töltött
pihenés
+1-et
ad
az
eredményhez.

Azon karakterek, amelyek ÉP-je 0
pontra vagy az alá esik, elájulnak, és
d20 óra múlva térnek csak magukhoz 1
ÉP-vel.
Egy ájult személyt magához lehet
téríteni rázással, pofozással vagy vízzel.
Ha a TEST+ÁLL próbája sikeres,
magához tér 1 ÉP-vel, de nem tudja
„kifújni” magát (lásd lejjebb).
Példa:
Egy ork főnök 30 ÉP-s csapást mér
Larosra (28 ÉP), a zsoldos elbaltázza
a védelmét is, így kifekszik -2 ÉP-vel.

Halál
Amikor egy karakternek több negatív
ÉP-je van, mint a TEST értéke (pl. -9
ÉP 8-as TEST-nél), meghal.
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Feltámasztás

Kezdeményezés
kezdeményezése

Némelyik világon a feltámasztás mágia
segítségével nem ritka (lásd a találóan
Feltámasztásnak nevezett varázslatot).
Minden
feltámasztás
véglegesen
csökkenti a karakter TEST tulajdonságát egy ponttal. 1 TEST ponttal
rendelkező karaktereket nem lehet
feltámasztani.

Némely esetben vagy körülmények
között a karaktereknek kezdeményezést kell dobniuk, például az olyan
mondatok után, hogy „Elég a beszédből
– kapjátok el őket!” Ezekben a
szituációkban először csak azok a
karakterek
cselekedhetnek,
akik
megdobták a kezdeményezésüket. Ez
után már az első teljes harci körben
mindenki a normál szabályok szerint
cselekszik. Minden résztvevő a saját
kezdeményezésekor
cselekszik
(a
legnagyobb először), még az a karakter
is, aki a bevezető körben megdobta a
kezdeményezését.

A harc részletei
Miután megértetted a harc alapszabályait, ez a szekció részletezi a harc
egyes aspektusait.

Akció visszatartása

Harci balsikerek

Amikor a karakterre jut a cselekvés
sora, visszatarthatja az akcióját. Ez
után bármikor cselekedhet a körben,
más karakterek előtt vagy után.
Minden körben, amikor visszatartja
cselekedetét, a karakter kezdeményezése növekszik 2-vel, maximum 10-ig
öt kör után, feltéve, hogy nem
cselekszik, vagy nem mozog körönként
1 méternél többet. Ha cselekszik vagy
mozog, akkor ez a bónusz eltűnik.

Ökölszabályként elmondható, hogy egy
harci balsiker egy körre teszi
harcképtelenné a karaktert. Ez egyes
esetekben az alábbit jelenti:

Elrontott próba

Eredmény

Védelem
A karakter elterül*
Támadás
Eldobott fegyver**
Távolsági tám.
Eldobott fegyver***
Varázslás
A varázslat inaktívvá válik
Célzott var.
* A nemmágikus fapajzsok eltörnek
** A nemmágikus fafegyverek eltörnek
*** A nemmágikus fa hajítófegyverek
eltörnek

Távolsági támadás és a
távolság
Minden távolsági támadás és célzott
varázslat esetében a célzó -1 levonást
kap a célponttól való 10 méterenként a
célszámra.
Mivel nincs minimum távolság, a
távolsági fegyverrel támadó karakter -2
büntetést kap, ha közvetlenül mellette
álló ellenfélre támad.

Több ellenfél
A karakter eloszthatja közelharci
támadás értékét legfeljebb négy
ellenfele között. Mindegyik részértéket
önálló közelharci támadás dobásként
kell kezelni. A karakter védelme
minden támadó után 2-vel csökken (ezt
nem kell alkalmazni az Elsöprő
támadás képesség esetén).
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LŐszer

Páncél fel(és le)szerelése

Hogy elkerüljük a kényelmetlen
könyvelést néhány réz miatt (és hogy
ne büntessük a felderítőket), ajánlott
engedni a karaktereknek, hogy mindig
legyen elegendő lőszerük a távolsági
fegyvereikhez. Ezt természetesen nem
érdemes alkalmazni mágikus lőszereknél, vagy hosszabb távolról vívott
vadonbéli csaták esetében.

Felvenni a páncélt két akció PÁNenként (a mágikus PÁN-t figyelmen
kívül hagyva), csak a sisak felvétele
számít szabad cselekedetnek. Ha a
karakter kényelmetlen fémpáncélban
alszik, akkor -1 büntetést kap másnap
minden próbájára, kivéve, ha sikeres
TEST+ÁLL
próbát
tesz.
Ha
folyamatosan így alszik valaki, a büntetések összeadódnak minden nap. Ez a
büntetés csak egy jó alvás után múlik
el, éjszakánként TEST/2 büntetés tűnik
el.

Harc két fegyverrel
Amikor két egykezes fegyverrel harcol
egyszerre a karakter, két külön
támadásdobást kell tenni. Ez csak egy
akciónak számít. Azonban mind a
támadás, mind a védelem csökken 10zel (ha ezt nem módosítja a Kétkezes
harc képesség), amíg a támadó újra
sorra nem kerül a következő körben.

Tömegbe lövés
A tömegben a résztvevők nincsenek
egymástól 1 méternél messzebb.
Bizonyos formációk (pl. pajzsfal) nem
számítanak tömegnek.
Ha egy karakter egy ilyen csetepatéba
lő, +1-et kap résztvevőnként a távolsági
támadására, legfeljebb +20-at. Ha a
próba eredménye magasabb, mint a
támadó lehetséges legnagyobb sebzése,
akkor ezt az eredeti legnagyobb sebzést
kell figyelembe venni.

Pozíció és méret
Fentről vagy hátulról támadni egy
ellenfelet előnyös pozíció, míg a padlón
heverni eléggé kedvezőtlen. Minden
lény méret szerint kategorizálva van
(lásd 102. oldal), pl. minden játszható
faj a „normál” kategóriába tartozik.
Van olyan harci módosító, amelynél
számít a szembenálló ellenfelek
különböző mérete.
Pozíció/méret
Fekve
Magasabbról
Hátulról
Nagyobb
az
ellenfél
Kisebb az ellenfél

Lövés és fedezékek
Minden akadály (fa, ellenfél, csapattag,
aki közelharcban van a célponttal, vagy
egy falrész), amin a lövésnek túl kell
jutnia, -1 büntetést ad a távolsági
támadáshoz és a célzott varázslathoz.

Módosító
TÁM -2, VÉD -2
TÁM +1
TÁM +2
+2/kategória
-2/kategória

S: célzó T: célpont A: társ O: ellenfél
A sikertelenség nem talál el senkit, míg
a balsiker eltalál egy akadályt. Hogy
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melyiket, az véletlenszerűen dől el, és
erre a célpontra új támadást kell dobni,
amely már nem lehet balsiker.

Védtelen ellenfél
Lekötözött, alvó vagy egyéb módon
védtelen ellenfél duplán sebződik a
támadástól, védelem dobását pedig
bármiféle PÁN nélkül kell dobni.

Célzás
Az a karakter, aki mozgás értékének
csak felét mozogja, célozhat egy
akcióként. Ekkor +2 bónuszt kap a
célzásra körönként (legfeljebb +10-et).

Hátraszorítás
Az ellenfelet egy méterrel hátrébb lehet
szorítani egy sikeres támadással, ha
ugyanakkora vagy kisebb méretű,
minta támadó. Az ellenfél MÉ-t ez nem
befolyásolja. A támadó csak akkor
szoríthatja ellenfelét hátra, ha még
nem mozgott a körben. A Pajzsos
képességű
karakterek
TEST+ÁLL
próbát tehetnek, hogy elkerüljék a
hátraszorítást.
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Opcionális harci szabályok

Gyilokpontok (opcionális)

Gyilokkocka (opcionális)

Minden körben, amikor a karakter
sebesülést szenved, kap egy gyilokpontot (GYP), amit azonnal fel lehet
használni. A gyógyító azért is kap GYPt, ha gyógyítja a sebesült társait. Egy
karakternek legfeljebb 3 GYP-ja lehet.
Ha nem haszálják fel, elveszik a harc
végén, vagy ha elájul a karakter.
A GYP-t extra akciókra és bónuszokra
lehet költeni. Ezek a karakter
következő cseledetéig maradnak érvényben. Arra nem lehet használni,
hogy visszamenőleg változtassunk egy
dobás eredményén. A GYP-t az alábbi
táblázat szerint használhatjuk fel:

Megjegyzés:
A gyilokkocka a harcot határozottan
halálosabbá, a kimenetelét pedig
kevésbé előreláthatóvá teszi.
Nem ajánlott a gyilokpontok nélkül
használni. Az NJK-knál szintén lehet
használni, de ők a gyilokpontokat
soha nem használhatják.
Ha támadáskor átütő sikert ér el, a
támadó azonnal dob egy újabb
támadást. Itt már nem számít a
balsiker. Siker esetén a sebzést hozzá
kell adni az első dobáshoz. Újabb átütő
siker esetén újabb dobás tehető.
A gyilokkocka védekezéskor is alkalmazható átütő siker esetén.

GYP

akció/bónusz

1
2 sebzés figyelmen kívül hagyása
1
Frissülés -1 kör
1
Védelem +3
1
Ellenfél védelme -1
1
Felkelés közelharcban
1
MÉ +1
1
Fegyver váltás/előhúzás/felvétel
2
Kitérés egyszer*
2
6 sebzés figyelmen kívül hagyása
2
Frissülési idő -3 kör
2
Védelem +8
2
Támadás +2
2
Ellenfél védelme -2
2
MÉ +2
2
Elrontott támadás újradobása**
2 Varázslatváltás (próba szükséges)
3
Második támadás a körben
3
9 sebzés figyelmen kívül hagyása
3
Frissülési idő -10 kör
3
Védelem +12
3
Sérült ellenfél kiütése***
3
Ellenfél védelme -4
3
MÉ +3
* Mint a hasonló nevű képesség
** Nem alkalmazható balsikernél
***Nem alkalmazható gigantikus vagy
nagyobb ellenfélnél

Példa:
Gruffnek (TÁM 14) megtámad egy
orkot (védelem 12). A dobás
eredménye 1, ami a maximum sebzést
jelenti (14). Azonnal dob egy újat – és
ismét 1-et az eredmény!
A sebzése eddig 28 (kétszer a maximum sebzés). Mivel másodjára is
átütő sikert ért el, újfent dobhat, ami
most 8 lett. Az tehát 36 sebzést kap
(14+14+8).
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Ha a varázslat különböző célpontokat
érint különböző jellemzőkkel, akkor is
egy próbát kell dobni. Az eredményt ez
után egyenként kell módosítani a
minden egyes célpontra. Az így kapott
eredmények mutatják meg, hogy
melyik célpontra hatott a varázslat.

Mágia
A Dungeonslayers-ben két
varázslatot különböztetünk meg.

féle

Normál varázslatok (VAR)
és
Célzott varázslatok (CV)

Varázslat váltása

Varázslás

Egy mágus egyszerre csak egy
varázslatot tarthat aktívan, tehát
bevethetően, de ezt az egyet olyan
gyakran használhatja, ahogy szeretné.
A varázslat frissülési ideje az egyet-len
akadály.
Az aktív varázslat kicseréléséhez a
karakternek TUD+ÉRT próbát kell
dobnia, ami összetett cselekedetnek
számít.
Siker esetén a csere megtörténik. Átütő
siker esetén cselekedet nélkül sikerült
váltani, tehát az új varázslatot azonnal
el lehet lőni.

A varázsláshoz általában elegendő egy
sikeres varázslás próba, de néhány
varázslat hatása csak magasabb dobás
esetén lép életbe, pl. a hosszabban tart
a hatása. A célzott varázslatok
általában a dobott eredménynek
megfelelő sebzést okoznak, mint a
normál harc esetében.
Példa:
Miroslav, a boszorkánymester egy
Tűzsugarat (célzott varázslat) lő
Liosra, a tünde gyógyítóra. Sikeres a
próbája 14-gyel, ami egyben a
Tűzsugár varázslat sebzése is. Lios
ekkor védelmet dob, mint bármilyen
normális támadás esetében. Ezután
Lios Altatást varázsol (normál
varázslat) – a próbája sikerül 4-es
dobással, így Miroslav horkolva eldől.

Példa:
Miután
Miroslav
elaludt,
Lios
elhatározza,
hogy
meggyógyítja
magát. Sikeres TUD+ÉRT próbával
kicseréli az aktív varázslatát az
Altatásról a Gyógyító érintésre,
felhasználva a cselekedetét erre a
körre. Most már varázsolhat Gyógyító
érintést minden körben.

Varázslat módosító (VM)

Frissülési idŐ

Ahogy a fegyverek is, minden varázslat
rendelkezik egy pozitív vagy negatív
módosítóval, amelyet a próbadobásnál
kell alkalmazni. Néhány varázslatnál a
módosító az áldozat tulajdonságától
vagy jellemzőjétől függ.

Miután egy varázslatot sikeresen
ellőttek, a frissülési időnek el kell
telnie, mielőtt újra használják.
Eközben persze a karakter másik
varázslatra válthat, és elvarázsolhatja
azt.

Példa:
Amikor Lios (varázslás 16) kiütötte
Miroslavot (TUD 8, ÉRT 6) az Altatás
varázslattal (varázslat módosító: (TUD+ÉRT)/2), Lios célszáma 7
ponttal csökkent egy soványka 9-esre.

Minimum szint
A varázslatokhoz szükséges minimum
szint megmutatja, hogy az egyes
osztályok mágusai mikor tudják
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megtanulni. Gyógyítók, boszorkánymesterek és varázslók különböző
szinteken férhetnek hozzá ugyanahhoz
a varázslathoz. Sok varázslatot csak
egy kaszt tud használni.
A
hős
kasztok
természetesen
hozzáférnek az alap kasztjuk varázslataihoz is.

Minden karakter – függetlenül a
kasztjától – megpróbálhatja azonosítani az italokat óvatosan belekortyolva. Így nem használja fel az italt, és
a hatása sem aktiválódik.
Az egyetlen kivételek ezen szabály alól
a mérgek, amelyek káros hatásait csak
óvatos mintavétellel lehet elkerülni.

Csendben és mozgás nélküli
varázslás
Egy mágus kézmozdulatokkal és
misztikus formulákat mormogva tud
varázsolni. A megkötözés és elhalgattatás így problémát okoz nekik.
Ha nem tud kézmozdulatokat végezni
VAGY beszélni, a varázslási képessége
feleződik. Ha egyiket sem tudja, az
eredeti értéke negyedét használhatja
csak.
A Szakértő képesség lehetőséget ad a
mágusnak, hogy kézjelek és kántálás
nélkül használjon mágiát.
Rangonként választhat (tehát legfeljebb két rangról van szó), hogy a
kézjelek vagy a kántálás büntetését
hagyja figyelmen kívül.

Pálcák
Egy pálca mindig egy adott varázslathoz kapcsolódik. Minden mágus, aki
ismeri az adott varázslatot, és kezében
van a megfelelő pálca, elvarázsolhatja
azt anélkül, hogy aktiválnia kéne a
varázslatot.
Egy boszorkánymester, aki megtanulta
a Tűzgolyó varázslatot, és kezében van
a Tűzgolyó pálca, bármikor használhatja a varázslatot. Még akkor is,
amikor más varázslata aktív, ellőheti a
Tűzgolyó varázslatot anélkül, hogy
átváltana rá, persze a frissülést ez
esetben is figyelembe kell venni.

Mágia elemzése
Sikeres TUD+AUR próbával a mágus
érzékelheti, hogy egy tárgy, egy
jelenség vagy egy hely mágikus-e.
Ennek a képességnek a hatósugara
egyenlő a mágus szintjével méterben
mérve.
Ha a mágia érzékelése sikeres volt, a
karakter megpróbálhatja azonosítani
azt egy TUD+ÉRT próbával. Ehhez
meg kell érintenie az azonosítandó
dolgot.
Nem elég tudni valamiről, hogy
mágikus, a mágusnak éreznie kell
fizikailag a mágiát, hogy megérthesse.
Egy
próba
csak
egy
mágikus
elemzéshez használható. Ha a karakter
elrontja a próbát, a következő szinten
próbálkozhat újra.
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Varázslatok
Minden varázslatnál jelölve van, hogy
közönséges vagy
célzott
varázslat-e, és hogy a gyógyítók
,
varázslók
, illetve mágusok
melyik szinten tanulhatják meg. Az
elmét befolyásoló varázslatoknál, hogy
ki immunis ellene (pl. élőhalottak), a
jellel van jelölve.

Gyógyító varázslatai
1. szint
Védelem, Illat, Vakítás, Állatszelídítés,
Bűntudat felhője, Szentelt víz, Mágiaérzékelés,
Varázsfegyver, Gyógybogyók, Gyógyító aura,
Gyógyító érintés, Fény, Méregellenállás,
Élőholt űzés, Tüsszentés
2. szint
Fényvessző, Egyensúly, Áldás, Élelem
teremtése, Vibrálás, Elriasztás, Nyitás,
Bénítás, Altatás
3. szint
Megtisztítás, Mágikus zár, Méreg
semlegesítése, Lassítás
4. szint
Pókháló, Védőpajzs, Őrző, Adok-kapok,
Gyógyító fény, Megerősítés, Védőpajzs
meghosszabbítása, Védőburok, Védőpajzs
megerősítése
5. szint
Tollpihe, Erős ima, Mágia azonosítása, Ugrás,
Rozsda, Megfélemlítés, Vízen járás
6. szint
Lángoló hit, Barátság, Hallgatózás
7. szint
Levitáció, Átható pillantás, Sprint, Fénypenge
8. szint
Űzés, Zűrzavar, Szemek és fülek, Mágikus
létra, Hírvivő, Védőkupola, Lásd a rejtettet
10. szint
Szakadék, Kiszorítás, Szent kalapács,
Fénylándzsa, Villámcsapás, Frissülés,
Helyreállítás, Feltámasztás, Lásd a
láthatatlant
12. szint
Mágia megsemmisítése, Gyógyító sugár, Víz
kettéválasztása, Csere előkészítése, Csend
14. szint
Mágikus korlát
16. szint
Láncvillám, Elhajítás, Fényoszlop
18. szint
Gyógyító szféra
20. szint
Repülés, Láthatatlanság, Teleport

A varázslatok leírásának sémája:

Varázslat neve
Ár: a varázslat megvásárlásának ára.
VM: varázslatmódosító a megfelelő
próbához.
Időtartam: a varázslat időtartama.
Hatótáv: A célpont maximális
távolsága, „Önmaga” azt jelenti, hogy
csak a varázsló lehet a célpont.
Frissülés: az idő, amit egy sikeres
elvarázslás után várni kell, hogy újra
varázsolhassuk ezt a varázslatot.
Hatás: a varázslat hatásának leírása.
Amennyiben nem jelezzük másként, az
INT érték a kalkulációkban a
varázslóé.
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Varázsló varázslatai

Boszorkánymester varázslatai

1. szint
Illat, Trükk, Mágiaérzékelés, Varázsfegyver,
Tűzsugár, Mágia azonosítása, Fény, Mágikus
zár, Nyitás
2. szint
Hallgatózás, Ugrás, Méregellenállás,
Hangdobás
3. szint
Egyensúly, Tollpihe, Átható pillantás,
Tüsszentés
4. szint
Fagypenge, Védelem, Elrejtő köd, Vibrálás,
Mágikus létra, Lángoló penge, Botlás
5. szint
Fényvessző, Vakítás, Zűrzavar, Fajváltás,
Porördög, Tűzlándzsa, Levitáció, Manakenyér,
Káprázat, Frissülés, Alvás, Átalakítás
6. szint
Hasítás, Bűntudat felhője, Átok, Kiszorítás,
Szemek és fülek, Elriasztás, Őrző, Hírvivő,
Méreg semlegesítése, Bénítás, Árny,
Árnyékvessző, Telekinézis
7. szint
Barátság, Állatszelídítés, Élelemteremtés,
Mágia megsemmisítése, Villámcsapás,
Rozsda, Sprint
8. szint
Tánc, Védőpajzs, Élőholtak uralása, Tűzfal,
Megerősítés, Védőburok, Lásd a rejtettet,
Árnypenge, Lassítás, Fénypenge
9. szint
Pókháló, Állatok uralása, Megfélemlítés, Vízen
járás
10. szint
Mitikus kard, Láncvillám, Szakadék,
Megnövelés, Tűzlehelet, Tűzgolyó, Repülés,
Gyógybogyók, Mágikus korlát, Áthatolás,
Csere előkészítése, Kicsinyítés, Csend,
Elementál idézése, Teleport, Kőfal
12. szint
Uralom, Elhajítás, Fagysugár, Láthatatlanság,
Fénylándzsa, Védőkupola, Lásd a láthatatlant
15. szint
Lángoló pokol, Éteri alak, Árnylándzsa,
Időstop
17. szint
Lángoló vér, Démonidézés
18. szint
Űzés, Síkkapu
19. szint
Fényoszlop
20. szint
Árnyékoszlop, Elporlasztás

1. szint
Trükk, Mágia érzékelése/azonosítása,
Varázsfegyver, Tűzsugár, Mágikus zár, Nyitás
2. szint
Illat, Átok, Hallgatózás, Árnyék, Árnyvessző
3. szint
Elrejtő köd, Tollpihe, Ugrás, Átható pillantás,
Tüsszentés, Botlás, Hangdobás
4. szint
Védelem, Élőholtak uralása, Szemek és fülek,
Vibrálás, Elriasztás, Mágikus létra, Lángoló
penge
5. szint
Fajváltás, Zűrzavar, Porördög, Tűzlándzsa,
Őrző, Levitáció, Fény, Manakenyér, Alvás
6. szint
Egyensúly, Kiszorítás, Bénítás, Csontvázak
7. szint
Villámcsapás, Káprázat, Árnypenge, Sprint,
Megfélemlítés
8. szint
Mitikus kard, Barátság, Védőpajzs, Állat
uralása, Megerősítés, Hírvivő, Védőburok,
Zombik, Méregellenállás, Rozsda, Lásd a
rejtettet, Kicsinyítés, Csend, Lassítás,
Telekinézis
10. szint
Láncvillám, Tánc, Uralom, Tűzlehelet, Tűzfal,
Tűzgolyó, Repülés, Elhajítás, Nekrológ,
Árnylándzsa, Démonidézés, Teleport,
Átalakítás
12. szint
Mágia megsemmisítése, Megnövelés,
Láthatatlanság, Mágikus korlát, Méreg
semlegesítése, Áthatolás, Csere előkészítése,
Védőkupola, Lásd a láthatatlant
13. szint
Lángoló vér, Árnyak hívása, Halálfelhő
14. szint
Űzés, Hasítás, Szakadék, Kőfal
15. szint
Lángoló pokol, Demencia, Árnyoszlop
16. szint
Fagysugár, Síkkapu, Elementál idézése
18. szint
Éteri forma, Elporlasztás
20. szint
Testrobbantás, Időstop
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minden egyszavas parancsot, még ha
az a saját halálát is okozza.
Az uralt állatok száma nem lehet több,
mint a mágus ÉRT jellemzője.
Az állat viselkedése visszatér a
normálisba az időtartam lejárta után.

Varázslatok listája
Adok-kapok
Ár: 115 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 5 kör
Hatás:
A
varázslat
célpontja
életerőpontokat kap vissza mágikus
úton, méghozzá a következő közelharci
sebzésének a felét, amit ő okoz.

Altatás
Ár: 45 arany
VM: -(TEST+ÉRT)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 10 harci kör
Hatás: A varázslat számos célpontot
elaltat. A célpontok maximális száma
egyenlő a varázshasználó szintjével. Ez
természetes alvás, amiből a célpont
felébreszthető zajjal vagy egyéb
megzavarással.

Állatszelídítés
Ár: 20 arany
VM: -ÉP/5 minden egyes célpontnál
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: ÉRT x 5 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: A hatókörön belüli agresszív
állatok megnyugodnak ezen varázslat
hatására. Mágikus lények (mint az
unikornis
vagy
a
pokolfarkas)
immunisak a varázslatra, ahogyan azon
állatok is, amelyek az Állatok uralása
varázslat hatása alatt állnak.

Áldás
Ár: 90 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: önmagad
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus és maximum ÉRTx2
csapattag ÉRTx2 méter sugarú körben
áldott lesz.
A varázslat ideje alatt +1-et kapnak
minden próbájukhoz.

Árnyak hívása
Ár: 1580 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: A boszorkánymester megrontja
a varázslat hatókörében a halottak
lelkeit, és egy gyötrelemmel teli,
élőhalott létet adományoz nekik.
Maximum
a
varázsló
szintjével

Állat uralása
Ár: 410 arany
VM: -ÉP/2 (a célponté)
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: Egy állat akarat nélküli
rabszolgává alakul. Vakon követ
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megegyező számú halálos árny ölt
formát (lásd 103. oldal). Három harci
körig tart, amíg az árnyak formát
öltenek.
Utána
megpróbálják
megsemmisíteni megidézőjüket, hogy
visszatérjenek a békés megnyugvásba.
A
boszorkány-mesternek
sikeres
Élőholtak uralása varázslatot kell
elmondania,
hogy
elkerülje
a
megsemmisülést.
A Fény szolgája képességgel rendelkező
karakterek nem használhatják ezt a
varázslatot.

A Fény szolgálói nem használhatják ezt
a varázslatot.
Az Elhivatott megtorlás képességgel
rendelkező karakterek a képesség
rangjukat hozzáadhatják az Árnyoszlop
CÉV-jéhez.

Árnypenge
Ár: 360 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A megbájolt penge a fekete
mágia
füstszerű árnyait izzadja
magából.
A következő hatás csak akkor érvényes,
ha a Sötétség szolgálója forgatja a
fegyvert:
A varázslat időtartama alatt a fegyver
bónusza 1-gyel növekszik, és a sebzése
mágikusnak számít. Minden alkalommal, amikor a fegyver sebzést okoz, a
célpont védelme csökken 1-gyel. Ez a
hatás
megszűnik
a
varázslattal
egyidejűleg.
Az Árnypengét nem lehet kombinálni a
Lángoló pengével, a Fagypengével, a
Lángoló hittel vagy a Fénypengével.
A Fény szolgálói nem használhatják ezt
a varázslatot.

Árnyék
Ár: 75 arany
VM: -(MOZ+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: eredmény fele körökben
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 5 kör
Hatás: A célpontot árnyak ölelik
körül, -8 büntetést adva minden látás
alapú próbára. Ez ellen a varázslat
ellen nem lehet védelmet dobni.
Szem nélküli élőhalottakra, mint a
csontvázak, és a természetszerűleg vak
lényekre nem hat a varázslat.

Árnylándzsa
Ár: 595 arany
VM: +5
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 0 kör
Hatás:
Az
Árnyvessző
erősebb
verziója. A Fény lényei -2 büntetést
kapnak védelem dobásaikhoz.
A Fény szolgálói nem használhatják ezt
a varázslatot.

ÁrnyvesszŐ
Ár: 75 arany
VM: +2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 0 kör
Hatás: A Fény lényei -2 büntetést
kapnak védelmükre a varázslat sebzése
ellen.
A Fény szolgálói nem használhatják ez
a mágiát.

Árnyoszlop
Ár: 920 arany
VM: +8
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 1 kör
Hatás: Ez az Árnylándzsa erőteljesebb
változata. A Fény lényei -2 büntetést
kapnak védelem dobásaikhoz.

Átalakítás
Ár: 420 arany
VM: -2
Időtartam: eredmény fele órában
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Hatótáv: a mágus
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágiahasználó felveszi egy
másik személy megjelenését, ha az
azonos nemű és fajú.
Ha a mágus egy bizonyos személyt akar
lemásolni, de csak futólag ismeri vagy
csak távolról látta, akkor nagy esélye
van a lebukásra. A másolt személy
barátai átlátnak a varázslaton egy
sikeres észlelés próbával.
Élőholt kreatúrákat, stb. nem lehet
ezzel a trükkel átverni, mivel ez simán
optikai hatás.

elteleportálódik az adott irányba olyan
messzire, amennyire lehetséges.

Átok
Ár: 150 arany
VM: -(TUD+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: eredmény nap
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: A varázsláshoz a mágusnak
birtokolnia kell valamit az áldozattól,
pl. haj vagy ruhadarab. A célpont
átkozott lesz, és -2 büntetést kap
minden próbájára, amíg az átok le nem
jár,
vagy
meg
nem
szüntetik
Mágiaűzéssel.
Egy célpont többszörösen is átkozott
lehet. Az átkokat egyenként kell
megsemmisíteni,
ha
különböző
mágusoktól származnak.

Áthatolás
Ár: 920 arany
VM: -4
Időtartam: ÉRT/2 kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 24 óra
Hatás:
A
mágus
és
minden
felszerelése anyagtalan lesz, és át tud
hatolni ÉRT/2 körön keresztül minden
nem mágikus, nem élő tárgyon.

Barátság
Ár: 370 arany
VM: -(TUD+ÉRT)/2 (a célponté)
Időtartam: ÉRT perc
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: Siker esetén a célpont számára
a mágus (és csak ő!) nagyon jó barát
lesz.
A célpont megbízik benne, mintha egy
közeli barátja lenne. Mindent megtesz
a varázshasználó kedvéért, amit egy jó
barátnak is megtenne.

Átható tekintet
Ár: 280 arany
VM: -2
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus átlát nem mágikus,
nem élő tárgyakon egészen ÉRT/2
méter vastagságban.

Áthelyezés
Ár: 360 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 10 kör
Hatás:
A
beleegyező
célpont
elteleportálódik
maximum
az
eredmény/2 méternyire, feltéve, ha
tisztán látható a cél.
Ha a kidobott eredmény nem elegendő
a távolsághoz, a karakter akkor is

Bénítás
Ár: 45 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
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Frissülés: 10 kör
Hatás: Siker esetén a célpont nem tud
mozogni. Ez ellen a varázslat ellen nem
lehet védelmet dobni.
A bénulás idő előtt megszűnik, ha a
célpont megsebesül. Amíg a célpont
bénult, tudja mozgatni a szemeit,
tisztán tud gondolkodni, és tud
lélegezni. Egy bénult mágus meg tudja
változtatni aktív varázslatát, vagy meg
tudja kockáztatni a mozgás és beszéd
nélküli varázslást (lásd 46. oldal).

elcsendesített mágusok a normál
büntetést
kapják,
ha
csendben
próbálnak varázsolni (lásd 46. oldal) az
időtartam alatt.

Csere elŐkészítése
Ár: 790 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 24 óra
Hatás: Egy, a mágus által ismert
varázsaltot készít elő, lehetővé téve a
mágus számára, hogy azt egyszer az
aktív varázslatává tegye szabad
cselekedetként. A mágus szabadon
cserélheti fel az aktív varázslatát a
következő 24 órában bármikor.

Botlás
Ár: 140 arany
VM: -(MOZ-AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpont, amely nem dobhat
védelmet ezen varázslat ellen, azonnal
a földre esik.
Ha a MOZ + ÜGY próbát is elrontja,
minden kiejt a kezeiből.

Csontvázak
Ár: 670 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: A varázslat hatótávjában a
boszorkánymester szintjével megegyező számú csontvázat (lásd 105. oldal)
kelt élőholt életre.
A csontvázaknak három harci körre
van szükségük, hogy összeálljanak,
utána a megidézőjük ellen fordulnak,
hogy elpusztítsák, és így nyerjék vissza
békéjüket. A mágus ezt megakadályozhatja az Élőholtak uralása varázslattal.
A Fény szolgálója képességgel rendelkező karakterek nem használhatják ezt
a varázslatot.

BŰntudat felhŐje
Ár: 10 arany
VM: -2
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A bűntudat láthatatlan felhője
manifesztálódik ÉRT méter sugarú
körben.
Minden karakter a felhőben mély
bűnbánatot érez, bizonytalanná válik,
és -1-et kap minden próbára.
A felhőt lehet mozgatni vagy akár
szétfújni egy kis széllel.

Demencia

Csend

Ár: 2850 arany
VM: -(TUD+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: d20 nap
Hatás: A célpont azonnal megőrül, és
nyáladzó idiótává válik. TUD értéke
azonnal és véglegesen 0-ra esik.

Ár: 395 arany
VM: -(TUD+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: ÉRT/2 kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpont, amely nem dobhat
védekezést ez ellen a varázslat ellen,
elcsendesül az időtartam alatt. Az
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Csak a Visszaállítás varázslat gyógyítja
a hatást, amit minden egyes TUD
pontért egyszer el kell varázsolni.

Minden idézőkörnek vagy egy idéző
bónusza (IB), ami módosítja a próbát.

IdézÖkör felrajzolása

Démonidézés

Egy harci kör alatt
felfirkált
Néhány
perc
alatt
készített
Minden rajzolással töltött
óra (max. ÉRT óra)
Vérrel rajzolt
Éjszaka rajzolt
Tizenhárom égő gyertya a
kör körül
Név szerint ismert démon
Repülő démon
Az idéző kántál az idézés
után (max. ÉRT/2 kör)
Egy
értelmes
lény
feláldozása
* a démoné
** az áldozaté

Ár: 1190 arany
VM: -(TEST+AUR) (a démoné) +
idézési bónuszok
Időtartam: ÉRT x 2 óra
Hatótáv: ÉRT méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: A varázshasználó megidéz egy
démont a létezés egy másik síkjáról. A
karakter szabadon választhat, hogy
milyen fajta démont (lásd 106-107.
oldal) kíván megidézni. Választhat
repülő démont is, ami azonban jóval
nehezebbé teszi az idézést.
Minden démon gyűlöli az alantas
lényeket, akik megidézik őket, de nem
képesek ártani nekik, ha az idéző
rituálé sikeres. A megidézett démonok
csak azt tudják megtámadni, akikre az
idézőjük engedélyt ad, vagy akik
megtámadják ők magukat.
Parancsok: Egy démon nem tud
visszatérni létezése síkjára, amíg végre
nem hajt néhány parancsot. A
parancsok száma egyenlő az idéző ÉRT
felével. A démonok mindig megértik
megidézőjük nyelvét.
A parancsok lehetnek sima kérdések,
de akár komplex instrukciók is, mint
például:
„Kövesd az utat a következő faluig (1.
parancs), és pusztíts el mindenkit,
akivel találkozol az úton (2. parancs)!”
Ha a démont elengedi az idézője az
időtartam (ÉRT x 2 óra) lejárata előtt,
vagy ha teljesített minden parancsot,
azonnal visszatér a saját létsíkjára.
Idézőkörök: démonidézéshez mindig
szükség van egy idézőkörre. Ez lehet
egy gyorsan felfirkált kör, de egy
aprólékosan, órák alatt felrajzolt kör is.
Minél több munkát fektet az
idézőkörbe, annál nagyobb az esély a
sikeres idézésre:

IB
-2
0
+1
+2
+2
+2
+2
-TEST/2*
+1/kör
+TEST**

Példa:
Egy nagyobb démon (TEST 7, AUR 3 =
VM 10), amely tud repülni (TEST 7 / 2
= 3,5, felfelé kerekítve 4), -14 VM-et ad
a varázslathoz.
Az idéző 8-as értelemmel minimalizálni tudja ezt a büntetést 8 óra (+8)
éjszakai (+2) rajzolással, és 13 égő
gyertyával (+2).
Ha még négy körig kántál (ÉRT/2) az
idézésnél, a végső módosító +2 lesz (=
-14 + 8 + 2 + 2 + 4).
Elrontott idézés: A démon megjelenik rontott próba esetén is, azonban
nem lesz az idézője irányítása alatt, és
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szabadon cselekszik. Az elrontott
idézéssel
megjelenő
démonnak
egyetlen
célja
van:
azonnal
megsemmisíteni megidézőjét, és így
visszatérni saját létsíkjára. Egyébként
meg
kéne
várnia
a
varázslat
időtartamának lejártát, ami nem
elfogadható számára.

Hatás: Ez a varázslat egy elementált
idéz meg a síkjáról. Négy változata van
a varázslatnak, külön mind a négy
elemhez (föld, tűz, levegő, víz). Minden
elementál három különböző szintben
létezik (lásd 106-108. oldal), amelyek
közül a mágiahasználó szabadon
választhat. Minden elementál utálja a
megidézőjét, de nem tud neki ártani,
ha az idézés sikeres volt. A megidézett
elementálok
csak
azt
tudják
megtámadni, akikre az idézőjük
engedélyt ad, vagy akik megtámadják
őket.

A Fény szolgálói nem használhatják ezt
a varázslatot.

Parancsok: Egy elementál nem tud
visszatérni létezése síkjára, amíg végre
nem hajt néhány parancsot. A
parancsok száma egyenlő az idéző ÉRT
felével.
Az
elementálok
mindig
megértik megidézőjük nyelvét.
A parancsok lehetnek sima kérdések,
de akár komplex instrukciók is, mint
például:
„Menj abba a faluba (1. parancs), és
borítsd lángba a szalmatetőket (2.
parancs)!”
Ha az elementált elengedi az idézője az
időtartam lejárata előtt, vagy ha
teljesített minden parancsot, azonnal
visszatér a saját létsíkjára. Emellett
minden órában van 1-5 esélye a d20on, hogy kiszabadul, és azonnal
eltűnik.

Egyensúly
Ár: 45 arany
VM: -2
Időtartam:
amíg
a
távolságot
leküzdöd
Hatótáv: érintés
Frissülés: 10 kör
Hatás: A célpont akár egy vékony
kötélen is tud sétálni, vagy bármilyen,
hasonlóan vékony útvonalon abszolút
magabiztosan a normális MÉ-ével.
Amint a varázslatot elvarázsolták, a
hatása addig tart, amíg a karakter
megtette a távolságot, vagy a normál
MÉ-ének kétszeresét.

Elementál portál: Egy elementál
megidézéséhez szükség van egy
elementál portálra is, amely kapuként
szolgál az elementál síkjára. A
mágiahasználó nem tud tűz- vagy
légelementált idézni a víz alatt, de
vízelementált igen. A portál mérete
határozza meg, hogy hány szintnyi
elementál idézhető meg belőle. Az
összes szint szabadon elosztható az
idézések között.
Például egy tábortüzet lehet használni
egy II. szintű elementál megidézéséhez,
két I. szintű vagy egy I. szintű
elementál
megidézéséhez
is.
A
megidézett elementálok szintjének
összegét kell öttel megszorozni, hogy

Elementálidézés
Ár: 920 arany
VM: - elementál szintje x 5
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: ÉRT méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
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megkapjuk a VM-et. Az elementál
portál
mérete
bónuszt
ad
a
varázsláshoz.

Elementál portál

Szint

Tűz: fáklya lángja
Tűz: tábortűz
Tűz: máglya/láva
Föld: termőföld, kavics,
homok
Föld: sziklák
Föld: kődomb vagy
nagyobb
Víz: tócsa, eső, hordónyi
víz
Víz: forrás, tavacska
Víz: folyó, tenger, tó
Levegő: könnyű szellő,
szeles idő
Levegő: vihar
Levegő: villámlás,
mennydörgés

I
II
III

Elementál portál mérete

IB

Frissülés: 10 kör
Hatás: Ez a varázslat elhajítja a
célpontot eredmény/3 méternyire a
mágustól. Nem lehet védelemre dobni.
A célpont úgy sebződik, mintha
zuhanna (lásd 82. oldal) az elhajított
távolságnyit, akkor is, ha egy akadály
megállítja. A szokásos védelem dobás
engedélyezett ez ellen a zuhanás sebzés
ellen.

I
II

Elporlasztás

III

Ár: 2230 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A célpont testében elképzlehetetlen hőséggel elforr a víz.
Mivel a sebzés belülről jön, a célpont a
páncéljai nélkül dob védekezést. A
varázslat az eredmény háromszorosát
sebzi.
Minimális vízzel rendelkező célpontok,
mint a tűzelementálok és a csontvázak,
nem megfelelő célpontjai a varázslatnak.

I
II
III
I
II
III

Négyzetméternyi tűz,
+1*
láva, vízfelület
Köbméternyi föld, szikla,
+1*
levegő
* Nem haladhatja meg az idéző ÉRT-jét
** Ez a méret akkor használatos,
amikor az elementál harci értékeit
állapítjuk meg (lásd 108. oldal)

Elriasztás
Ár: 45 arany
VM: -(TUD+ÉRT)/2 minden célpontra
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 100 kör
Hatás: Sikeres dobás esetén az érintett
célpontok (maximum a mágiahasználó
szintjének a fele számú) pánikba esnek.
Az időtartam lejárta után visszatérhetnek. A varázslat azonnal megszűnik,
amit sebződik a célpont.

Elrontott idézés: Az elementál
rontott próba esetén is megjelenik,
azonban nem lesz az idézője irányítása
alatt, és szabadon cselekszik. Az
elrontott idézéssel megjelenő elementálnak egyetlen célja van: azonnal
megsemmisíteni megidézőjét, és így
visszatérni saját létsíkjára. Egyébként
meg
kéne
várnia
a
varázslat
időtartamának lejártát, ami egyszerűen
elképzelhetetlen.

ElrejtŐ köd
Ár: 140 arany
VM: -2
Időtartam: ÉRT x 2 kör
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: ÉRT sugarú köd jelenik meg. A
ködben minden támadás -8 módosítót

Elhajítás
Ár: 535 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT/2 méter
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kap, ahogy minden látás alapú
cselekedet is.
A ködöt mozgathatja vagy akár szét is
fújhatja a szél.

megnyugvást, ha a mágus visszavonja a
varázslatot, vagy ha a mágus meghal.

ErŐs ima

Ár: 10 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 minden
célpontra
Időtartam: eredmény / 2 perc
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A varázsló szintjének fele
számú élőhalottat elűz a hatótávban.
Az időtartam alatt az élőhalott olyan
gyorsan távolodik a varázslótól,
amilyen gyorsan csak tud, egészen
eredmény x 5 méter távolságig.
Az élőhalott nem támad meg senkit a
hatótávban, amíg az időtartam le nem
jár.
A hatás azonnal véget ér, ha valaki
megsebzi az élőhalottat.

ÉlŐholt Űzés

Ár: 150 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 minden
célpontra
Időtartam: azonnali
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: Szent hatalom széllökése indul
a gyógyítóból, és a szintje duplájával
egyenlő sugárban az ellenfelek a földre
zuhannak. A célpontok nem sebződnek
ettől a varázslattól.

Élelemteremtés
Ár: 90 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A varázsló a körülötte lévő
mágikus energiákra fókuszál, és
egyszerű ételeket hoz létre, mint
lencse, rizs, répa.
A varázsló a szintjével megegyező
adagnyi ételt (amelyből 3 kell egy
felnőttnek egy nap) tud teremteni.

Ha több élőhalott van, mint amennyit a
gyógyító el tud űzni, akkor véletlenszerűen kerül meghatározásra, hogy
kire hat a varázslat. Alternatívaként
használható, hogy egy bizonyos típusú
élőhalottat jelöl ki a mágus.
Átütő siker esetén az érintett
élőhalottak még az eredménnyel
megegyező,
védhető
sebzést
is
szenvednek az élőhalottak.

ÉlŐholt uralása
Ár: 205 arany
VM: -(TUD+AUR)/2 (minden
célpontnál)
Időtartam: Visszavonásig
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: Siker esetén a mágus a
szintjével egyező számú élőhalottat
vonhat az uralma alá, még akkor is, ha
az éppen egy másik varázshasználó
irányítása alatt áll. Ha több élőhalott
van jelen, véletlenszerűen kerülnek
kiválasztásra az uralt élőhalottak.
Az uralt élőhalott teljesen a mágus
irányítása alatt áll. Csak akkor lelnek

Éteri forma
Ár: 1420 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény x 5 kör
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás:
A
célpont
–
minden
felszerelésével együtt – légnemű
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formába alakul, és így minden kis
nyíláson keresztül tud hatolni. A
célpont bármikor szabad cselekedetként megszüntetheti a varázslatot.
Légnemű formában a célpont mozgás
értéke megnégyszereződik, de még
mindig képes észlelni környezetét.
Azonban nem képes varázsolni,
beszélni, támadni vagy átrepülni más
karaktereken.

Amíg a hang alkalmazkodik az új
fajhoz, a szemek és az arc
jellegzetességei hasonlítani fognak az
átalakult karakter eredetijéhez.

Feltámasztás
Ár: 650 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: Ez a varázslat visszahozza a
karaktert az életbe.
A célpontnak d20 napon belül kellett
meghalnia. A feltámasztáskor a
karakter 1 ÉP-vel tér vissza, és örökre
veszít 1 TEST pontot (lásd 41. oldal).
Ez a varázslat nem segít azokon, akik
természetes halállal haltak meg,
például az öregkor miatt.
Kikötés: ez a varázsalt nem gyógyítja
meg a halál okát – például az elvágott
torkot vagy az összetört testet először
meg kell gyógyítani a Helyreállítás
varázslattal a Feltámasztás előtt, hogy
elkerülje a karakter az azonnali halált a
feltámasztás után.

Fagypenge
Ár: 160 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A varázsló jeges faggyal borít
be egy fegyvert. Az időtartam alatt a
fegyver bónusza +1-gyel nő, a sebzése
pedig mágikusnak számít.
Ha
Kiemelkedő
sikert
dobunk
támadásra, a célpont egy körre lefagy,
mintha a Bénítás varázslat hatása alatt
lenne. A Fagypengét nem lehet a
Lángoló pengével kombinálni. Még ha
a Kiemelkedő sikerből származó összes
sebzést kivédték, a Bénítás hatás akkor
is érvénybe lép.

Fény
Ár: 10 arany
VM: +5
Időtartam: eredmény percekben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 10 kör
Hatás: Egy nem mozgó tárgy – mint
például egy bot, vagy egy kis, elrejthető
érme – olyan fényesen kezd világítani,
mint
egy
fáklya
a
varázslat
időtartamára.

Fajváltás
Ár: 420 arany
VM: -4
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: ÉRT számú, beleegyező
humanoid célpont (amiben benne lehet
a mágus is) a varázslat hatótávján belül
átváltozik egy másik humanoid fajjá
ugyanabban a méretkategóriában (lásd
104. oldal). A célpontok felszerelésére
nem hat a mágia.
Például egy ember orkká vagy esetleg
egy nagyon öreg törpévé változhat.
A
karakter
megtartja
minden
képességét, és semmilyen olyan
képességet nem kap, ami a felvett
alakhoz tartozik.
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A Megtorlás képességgel rendelkező
karakterek hozzáadhatják rangjukat a
Fényoszlop varázslat célszámához.

Fénypenge
Ár: 220 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpont fegyver a fény szent
hatalmával ragyog fel.
A következő hatások csak akkor
alkalmazhatók, ha a Fény szolgálója
képességgel
rendelkező
karakter
forgatja a fegyvert:
A varázslat időtartama alatt a fegyver
FB-je növekszik 1-gyel, és a sebzése
mágikusnak számít.
Minden alkalommal, amikor a fegyver
sebzést okoz, a fegyver használójának
védelme növekszik 1-gyel.
Ez a hatás megszűnik a varázslat
lejártával, vagy ha a használó eldobja a
fegyvert.
A Fénypengét nem lehet kombinálni a
Lángoló pengével, a Fagypengével vagy
az Árnypengével.
A Sötétség szolgálói nem használhatják
ezt a varázslatot.

Fénylándzsa
Ár: 325 arany
VM: +5
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 1 kör
Hatás: A Fényvessző varázslat
erőteljesebb verziója. A Sötétség lényei
-2 büntetést kapnak a védelmükre a
varázslat ellen.
A Sötétség szolgálója képességgel
rendelkező karakterek nem használhatják ezt a varázslatot.

FényvesszŐ
Ár: 45 arany
VM: +2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 1 kör
Hatás: A Sötétség lényei 2 büntetést
kapnak a védelmükre eme varázslat
sebzése ellen.
A Sötétség szolgája képességgel
rendelkező karakter nem használhatja
ezt a varázslatot.

Fényoszlop
Ár: 535 arany
VM: +8
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 1 kör
Hatás: A Fénylándzsa erőteljesebb
verziója. A Sötétség szolgálói -2
büntetést kapnak a védelmükre ez ellen
a varázslat ellen.
Sötétség
szolgálója
képességgel
megáldott karakterek nem használhatják ezt a varázsaltot.

Frissülés
Ár: 650 arany
VM: - a varázslat hozzáférési szintje
Időtartam: azonnali
Hatótáv: a mágus
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Frissülés: 24 óra
Hatás: A varázslat hatására a jelenleg
frissülő varázslat azonnal felfrissül. A
célpont varázslatot ÉRT harci körön
belül kellett elvarázsolni.
Ha a próba nem sikerül, a mágus csak
az adott varázslat újbóli elvarázslása
után próbálkozhat újra a frissülési idő
lenullázásával.

Gyógyító érintés

Gyógybogyók

Gyógyító fény

Ár: 20 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: A gyógyítónak friss bogyókra,
kis diókra, finom levelekre, stb. van
szüksége.
Mindegyik növényt (maximum a próba
eredménye, druidáknál a duplája)
gyógyító erővel ruházza fel a mágus.
Mindegyik gyógybogyó 1 ÉP-t gyógyít
azonnal, amint megeszik. Egy akcióval
10 gyógybogyót lehet elfogyasztani. A
gyógybogyók ÉRT nap múlva elveszítik
hatásukat, vagy ha a mágus újra
elvarázsolja a varázslatot.

Ár: 115 arany
VM: +2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 2 kör
Hatás: Egy fénysugár vágódik ki a
gyógyítóból, és eredmény számú ÉP-t
gyógyít a célponton.

Ár: 10 arany
VM: +1
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 0 kör
Hatás: A beleegyező célpont azonnal
gyógyul eredmény számú ÉP-t.

Gyógyító sugár
Ár: 395 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 2 kör
Hatás: Fénysugarak vágódnak ki a
gyógyítóból, és a próba eredménye
számú ÉP-t gyógyul ÉRT/2 társa. Csak
egy próbát kell dobni. A legmesszebb
lévő célpont távolság módosítóját (lásd
42. oldal) alkalmazd!

Gyógyító aura
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény x 2 kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: A gyógyító és társai ÉRT méter
sugarú
körön
belül
egy
ÉP-t
gyógyulnak minden körben.

Gyógyító szféra
Ár: 1210 arany
VM: +2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: Ez a varázslat minden társon
eredmény ÉP-t gyógyít a területen.

HalálfelhŐ
Ár: 790 arany
VM: -4
Időtartam: 2 x a próba eredménye
kör
Hatótáv: ÉRT x 5 kör
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Frissülés: 100 kör
Hatás: A halál fekete füstfelhője
jelenik meg ÉRT méter sugarú körben.
Habár a felhő nem átláthatatlan,
minden támadásra -2 jár benne. A
felhőben lévő karakterek minden
látással kapcsolatos próbájukra szintén
-2 büntetést kapnak.
A
felhőben
minden
karakter
automatikusan 1 pontnyi védhetetlen
sebzést szenved el minden körben. Ha
a
boszorkánymester
a
Sötétség
szolgája, a képességben lévő szintjei
hozzáadódnak
a
körönkénti
védhetetlen sebzéshez.
A felhőt széllel lehet mozgatni vagy
szétszórni.

Hasadék
Ár: 325 arany
VM: -4
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A varázslat egy ÉRT széles,
ÉRT/2 hosszú és mély szakadékot nyit.
Mindenki, aki a szakadék felett áll,
elugorhat egy sikeres MOZG+GYO
próbával. Ez szabad akció. A hasadék
gyorsan
bezárul
az
időtartam
lejártával. Azok, akik a szakadékban
vannak, mikor az bezárul, 2D20
védhetetlen sebzést szenvednek el, és a
légzés bárminemű lehetősége nélkül
esnek csapdába.
Ez a varázslat csak szilárd talajon
működik, mint az ágyás, nyílt mezők
vagy a legalsó kazamata szint.

Hallgatózás
Ár: 75 arany
VM: 10 méterenként -1
Időtartam: ÉRT x 2 kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: A mágus a hallását ÉRT x 5
méternyire át tudja helyezni. A
varázshasználónak látnia kell a
célpontot, és mindent hall, mintha ott
lenne. A mágusnak nem lesz jobb a
hallása, csupán úgy fog hallani, egy
másik helyen tartózkodna.
Ez a pont lehet egy szoba üres pontja,
de lehet a célpont ruhája is.

Hasítás
Ár: 260 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény/2 kör
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör
Hatás: A varázshasználó egy 1 méter
átmérőjű lyukat nyit egy nem mágikus
kőfalban, amely maximum ÉRTx10 cm
vastag.
A varázslat végeztével a lyuk
nyomtalanul eltűnik.

Hangdobás

Helyreállítás

Ár: 60 arany
VM: -1 per 10 méter
Időtartam: ÉRT x 2 kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: A mágus eldobhatja a hangját
ÉRT x 10 méter távolra (ahová rálátása
van).
Ez lehet a szoba szabad pontja, vagy
egy ruhadarab valakin. Ezen pont
hallótávolságában mindenki hallja a
mágust.

Ár: 650 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: Ez a varázslat meggyógyít
minden sérülést, még a legsúlyosabbakat is, hegek nélkül. Még az elveszített
végtagok is visszanőnek (ha d20 órán
belül veszítették el) a varázslat
hatására.
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számú kör el nem telik, vagy valaki
megsebzi.

HírvivŐ
Ár: 510 arany
VM: +0
Időtartam: amíg az üzenetet átadják
Hatótáv: ÉRT x 5 km
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus szellemszerű képmása
jelenik meg egy személyesen ismert
lénynél a hatótávon belül, és egy ÉRT x
2 mondatból álló üzenetet ad át.

Káprázat
Ár: 210 arany
VM: -2
Időtartam: ÉRT / 2 kör
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A varázslat egy tisztán optikai,
nem mozgó illúziót hoz létre, ami nem
nagyobb ÉRT/2 köbméter. Az illúzió
felfedhető egy sikeres észlelés dobással
(lásd 89. oldal), amit a varázslat
eredményének fele módosít.

IdŐstop
Ár: 2130 arany
VM: -5
Időtartam: eredmény harci körökben
Hatótáv: a mágus
Frissülés: d20 nap
Hatás: A mágus az időtartam idejére,
vagy amíg sebesülést okoz vagy kap,
megállítja az időt.
Más dolgok nem mozoghatnak a
máguson kívül – megmerevedtek az
időben.

Kicsinyítés
Ár: 460 arany
VM: -4
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: Az önkéntes célpont –
beleértve a felszerelését is – a mérete
tizedére megy össze. A karakter az apró
méretkategóriában esik (lásd 102.
oldal).
A TEST, ERŐ, ÁLL és a Mozgás érték
szintén tizedére csökken az időtartam
alatt.

Illat
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény percekben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpontot egy illattal jelöli
meg a varázshasználó.
Ez az illat lehet kellemes vagy
kellemetlen, és ennek megfelelően
segíti vagy hátráltatja a szociális
próbákat 2-vel.

KŐfal
Ár: 920 arany
VM: -2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus egy végleges kőfalat
hoz létre, amely legfeljebb 1 méter x
ÉRT méter x ÉRT méter kiterjedésű.
A kőfalnak szilárd talajon kell állnia, és
üres tér szükséges a megjelenéséhez.
A Kőfal védelme a mágus szintjének
háromszorosa, ha valaki esetleg erővel
szeretne áthatolni rajta. Minden egyes
köbméterének a mágus szintjével
egyező számú ÉP-je van.

JÉgsugár
Ár: 560 arany
VM: +3
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: Egy fagysugár lövell ki a mágus
kezéből. Nem lehet védelemre dobni
ezen jégmágia ellen.
Ráadásul
a
célpont
mágikusan
megfagy, egészen addig, amíg ÉRT
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Hatás: Amikor a mágiahasználó
megérinti a célpont fegyvert, az szent
hatalommal kezd el izzani. A varázslat
időtartama alatt a fegyver sebzése
mágikusnak
számít.
Az
FB
megnövekszik
a
mágus
ÉRT/2
értékével, míg az ellenfelek Védelme ez
ellen a fegyver ellen ugyanennyivel
csökken.

Lassítás
Ár: 80 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 minden egyes
célpontnál
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 5 méter sugarú kör
Frissülés: 10 kör
Hatás: A varázslat felezi a mozgás
értékét a mágus szintének felével
megegyező célpontnak.

Lángoló penge
Ár: 160 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: Egy fém pengét mágikus
lángok vesznek körbe.
Ennek a tűznek nincs szüksége
levegőre, és bármilyen színű lehet, a
mágus választása szerint.
A fegyver FB-je növekszik 1 ponttal, és
mágikusnak számít a sebzése az
időtartam alatt.
Átütő sikerű támadás esetén a fegyver
kisebb robbanást okoz, ami megnöveli
d20-szal a sebzést abban a körben.
A Lángoló Penge nem kombinálható a
Fagypenge varázslattal.

Láncvillám
Ár: 460 arany
VM: +3
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 5 kör
Hatás: A mágus egy villámcsapást
zúdít egy ellenfelére, ami aztán
továbbkígyózik ÉRT számú további
célpontra az első célpont közelében.
Csak az előző célpont 2 méteres
körzetében lévő további célpontot
érheti a láncvillám.
Fémpáncélban lévő célpontok nem
dobhatnak védelmet a láncvillám ellen.

Lángoló pokol
Ár: 1420 arany
VM: +5
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: Az ÉRT sugarú, kör alakú
területen lángok csapnak fel. Mindenki
a lángoló pokolban védhetetlen sebzést
kap, mégpedig a próba eredményével
megegyezőt minden körben a varázslat
végéig.

Lángoló hit

Lángoló vér

Ár: 185 arany
VM: -2
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör

Ár: 1580 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
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Hatás: A célpont vére mágikusan
forrni kezd alvadás nélkül.
A hatás belülről éri a célpontot, így az a
Védelmét minden, a felszerelése nélkül
biztosított bónusz nélkül dobja. A
végső sebzés a próba eredményének
kétszerese.
A varázslat nem használható olyan
lények ellen, amelyeknek nincs vére, pl.
sok élőholt.

Hatás: Egy tárgyat vagy egy lényt – a
felszerelésével együtt – láthatatlanná
tesz az időtartam alatt.
A varázslat azonnal végegér, amint a
célpont megtámad valakit, varázsol
vagy megsebesül.

Levitáció
Ár: 210 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 0 kör
Hatás: A célpont függőlegesen tud
emelkedni és süllyedni a normális
mozgás helyett. A mozgás érték
levitálás közben a normális marad.
Második mozgás akciót használni (lásd
40. oldal) nem lehetséges.

Lásd a láthatatlant
Ár: 325 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpont képessé válik
normálisan
látni
a
láthatatlan
tárgyakat és lényeket.
Mágia,
mágikus
hatások
–
a
láthatatlanság kivételével – vagy rejtett
csapdák nem számítanak láthatatlannak a varázslat szempontjából.

Manakenyér
Ár: 420 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágiahasználó maga köré
fókuszálja a mágikus energiákat, és
meleg, puha manakenyeret hoz létre.
A mágus a szintje fele számú szeletet
tud létrehozni. Mindegyik kékes-lila,
tésztaszerű szelet egy adag ételnek felel
meg (amiből három kell egy nap egy
felnőtt embernek).

Lásd a rejtettet
Ár: 510 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: Amikor elvarázsolják, a mágus
meglátja a nem látható objektumokat,
legyen akár függöny mögé, vagy
valamilyen ládába rejtve. A hatás akkor
is alkalmazható, amikor a célpont
véletlenül vagy direkt (csapda, titkos
ajtó) van elrejtve.
Ez a varázslat nem működik mágia
vagy láthatatlan célpontok ellen.

Mágia azonosítása
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 1 kör
Hatás: Felfedi a mágus számára a
forrását és / vagy a funkcióját annak a
mágiának, ami átitat egy tárgyat vagy
egy helyet.

Láthatatlanság
Ár: 1120 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény percekben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra

Mágia észlelése
Ár: 10 arany
VM: +0
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Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 10 kör
Hatás: Ha egy mágus nem veszi észre
egy hely, tárgy vagy lény mágiáját (lásd
45. oldal), megtalálhatja a mágiát a
környezetében varázslattal is. Minden
mágia, ami a varázslat hatókörében
van, felvillan a mágus szeme előtt, ha
nincs elrejtve, például egy köpönyegben vagy egy ládában.
Ettől a varázslattól a közeli mágusok is
felvillannak, minél erősebb a mágus,
annál világosabb a villanás.

Mágikus korlát
Ár: 920 arany
VM: -2
Időtartam: ÉRT perc vagy
koncentráció
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus egy nem mozgatható,
kocka alakú erőteret hoz létre
maximum ÉRT/2 méter méretben,
amely
megakadályozza
minden
mágikus hatás átjutását bármely
irányból.
Sem
Tűzgolyó,
sem
Hangdobás, vagy akár Teleport
varázslat nem tud átjutni a korláton.
A mágikus korlát megmarad, ha a
mágus az időtartam lejárta után
megszakítás nélkül koncentrál. Ez egy
teljes akciónak számít.

MágiaŰzés
Ár: 620 arany
VM: -varázshasználó szintje vagy ÉP/2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus véglegesen elűz egy
mágikus hatást vagy varázslatot. A
varázslás
próbát
csökkenti
a
megszüntetendő varázslatot eredetileg
elvarázsló lény szintje.
Ha a varázslatot mágikus lények ellen,
beleértve a mágusokat, használják, a
büntetés a célpont ÉP-jének a fele. Ha
sikerül, a célpont nem tűnik el
automatikusan, de a próba eredményének kétszeresét szenvedi el, mint
védhetetlen sebzést. Ha a célpont
ezáltal
meghal,
ő
és
minden
felszerelése nyom nélkül eltűnik.
Ha a varázsló próbája nem sikerült, ő
maga lehet a varázslat célpontja: a
mágus azonnal újra dob (mint szabad
cselekedet), mintha saját maga lenne
az új célpont.
Bármilyen a varázslást segítő hatást, pl.
képességet, hozzá kell számolni a
második dobáshoz is.
Ugyanez a folyamat, amikor egy tárgy
mágikus hatását próbálja megszüntetni
a mágus. A módosító ekkor az összes
mágus
szintjének
összege,
akik
hozzájárultak
a
mágikus
tárgy
létrehozásához.

Mágikus létra
Ár: 320 arany
VM: +0
Időtartam: koncentráció
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: Egy mágikus létra jelenik meg,
amely ÉRT x mágus szintje méter
magas. A létra erősen áll, nem
szükséges támasztani. Addig marad
meg, amíg a mágiahasználó koncentrál
rá (ami teljes akciónak számít). A
létrán való felmászás nem töri meg a
koncentrációt.
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Mágikus zár

Megnövelés

Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: amíg a zár kinyílik
Hatótáv: érintés
Frissülés: 5 kör
Hatás: Ez a varázslat mágikusan bezár
egy hajtókart, rönköt, ajtózárat vagy
hasonló zárszerkezetet.
Az eredmény adja a kinyitás célszámát
(akár mesterkulccsal, erővel vagy
mágiával próbálkoznak), csak az
elvarázslója tudja probléma nélkül
kinyitni.
A varázslatot egy mechanikus zárra is
rá lehet mondani, hogy növekedjek a
zár értéke (ZV).

Ár: 920 arany
VM: -4
Időtartam: eredmény fele körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: A beleegyező célpont mérete
duplájára növekszik, minden felszerelésével együtt.
A karakterek „nagy” méretűek lesznek
(lásd 102. oldal).
A TEST, ERŐ, ÁLL és MÉ értékek
duplázódnak az időtartam alatt.

Megtisztítás
Ár: 80 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 0 kör
Hatás: Ez a varázslat lesúrol egy
mosdatlan embert, megtisztít egy
tárgyat (mint egy piszkos köpeny), vagy
megtisztít
egy
húsdarabot
(baktériumoktól,
rothadástól
és
mérgektől).

Megfélemlítés
Ár: 300 arany
VM: -(TUD+ÉRT)/2 minden
célpontnál
Időtartam: ÉRT perc
Hatótáv: ÉRT x 5 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
Hatás: Siker esetén a célpont pánikba
esik, és olyan gyorsan menekül, ahogy
csak tud. Csak az időtartam lejárta
után térhet vissza. Legfeljebb a mágus
szintje számú célpontra lehet hatni.
A hatás azonnal véget ér, ha az áldozat
megsebesül.

Méreg semlegesítése
Ár: 80 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 10 kör
Hatás: Azonnal semlegesít bármilyen
nem mágikus mérget, ha még nem túl
késő.

MegerŐsítés
Ár: 230 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 24 óra
Hatás: A karakter életerő pontja
átmenetileg
megnő
a
próba
eredményével.
A
mágust
érő
sebesülések először ebből a pontokból
vonódnak le, mielőtt a mágus ÉP-jét
használnák. A bónusz ÉP-ket nem lehet
gyógyítani. Ezek a pontok addig
maradnak meg, amíg sebzés miatt
elfogynak, vagy újra elvarázsolja a
karakter.

Méregellenállás
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: érintés
Frissülés: 10 kör
Hatás:
A
célpont
megkapja
bónuszként a mágus szintjét minden
méreg elleni próbához.
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A varázslat hatása alatt maga a bónusz
alkalmazható
védelemként
olyan
mérgek ellen, amelyek egyébként
védhetetlen sebzést okoznának.

Hatás: A mágus információt akar egy
halott szellemétől. A szellemnek
válaszolnia kell a kérdésekre, de nem
kell igazat mondania.
A varázslat ÉRT percig tart, vagy amíg
a szellem válaszol ÉRT számú kérdésre,
amelyekre igennel vagy nemmel
válaszol. A szellem megérti a mágus
nyelvét, és azon is válaszol.

Mitikus kard
Ár: 920 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT x 2 kör
Hatótáv: ÉRT méter sugárban
Frissülés: 24 óra
Hatás: Tetszőlegesen fényes kard
jelenik meg a varázshasználó ÉRT
méteres körében.
Ebben a távolságban automatikusan
harcol, és a megidézője parancsait
követi, mint „Támadd a nagy trollt!”
vagy „Védj engem!”.
Ha a mágus mozog, az irányítás
területe is mozog vele, de a Misztikus
kard soha nem távolodhat ÉRT
méternél messzebb.
A kard szétbomlik, amint elveszíti
(nem visszaállítható) ÉP-it, vagy a
varázslat időtartama lejár.
A kard minden harci értéke a
varázshasználó szintje +10.
Az egyetlen kivétel a Mozgás Érték, ami
a varázshasználó Mozgás Értékének
kétszerese.

Nyitás
Ár: 10 arany
VM: -ZÁR (zár érték)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 10 kör
Hatás: Kinyit egy zárat anélkül, hogy
feltörné. Ha a varázslat nem tudja
kinyitni a zárat, a mágus újra
megpróbálhatja.
Minden
újabb
próbálkozás csökkenti a célszámot
kettővel. Ez az összeadódó büntetés
eltűnik, amint a mágus szintet lép. A
normális zárak ZÁR-e 0, amely
növelhető jó minőségű zárral, vagy a
Mágikus zár varázslattal.

Nekrológ

ÖrzŐ

Ár: 1590 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT kérdés vagy ÉRT
perc
Hatótáv: érintés
Frissülés: d20 nap

Ár: 115 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
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Hatás: Egy mágikus őr riasztja, és
amilyen gyorsan csak tudja, felébreszti
a mágust, amint valaki ÉRT x 2
méternyire megközelíti a célpontot.
Ez nem vonatkozik azokra, akik jelen
voltak a védett területen, amikor a
mágiát elvarázsolták.

Repülés
Ár: 460 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény x 5 kör
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpont tud repülni. A
mozgás értéke duplázódik, amíg
levegőben van, és még egyszer meg
lehet duplázni egy második mozgás
akcióval (lásd 40. oldal). Például egy
karakter 4,5 mozgás értékkel normális
esetben 9 métert tud repülni egy harci
körben, és 18 métert körönként, ha
második mozgás akciót is használ. Ez
utóbbi esetben nem tehet más akciót a
mozgáson kívül.

Pókháló
Ár: 115 arany
VM: -(MOZ+AUR)/2 minden
célpontnál
Időtartam: eredmény/2 kör
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: Ragadós hálómassza jelenik
meg ÉRT/2 sugarú körben.
Akit
eltalál,
feleződik
a
kezdeményezése, mozgás értéke és
közelharci támadása. Nincs védelem
dobás a célpontok számára.
A varázslat nem működik a varázslónál
két kategóriával nagyobb lények
esetében (lásd 102.oldal).

Rozsda
Ár: 150 arany
VM: - a célpont FB-a vagy PÁN-e
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: A nem mágikus fegyver vagy
páncél porrá omlik a rozsdától, ha
sikeresen eltalálja a varázslat. Ez a
mágia csak fém felszerelésen működik.

Porördög
Ár: 420 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT/2 óra
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: A mágus kicsiny, mágikus
szolgát kreál magának, aki kitakarít,
rendet rak félelmetesen gyorsan.
Egyébiránt
a
porördög
teljesen
hasztalan, más parancsot nem teljesít,
semmit sem mond, és minimális sebzés
hatására is eloszlik.

Síkkapu
Ár: 2580 arany
VM: -8
Időtartam: ÉRT perc
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: d20 nap
Hatás: A varázslat kaput nyit a létezés
egy másik síkjára, amelyet a mágusnak
nevén kell neveznie. A kapu lezárul,
amint ÉRT/2 lény átmegy rajta, vagy a
varázslat időtartama lejár.

Sprint
Ár: 220 arany
VM: -2
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör
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Hatás: A célpont mozgás értéke
megduplázódik a varázslat időtartama
alatt.

Frissülés: 10 kör
Hatás: A célpont, aki nem dobhat
védelmet, a varázslat időtartama alatt
táncol. Mozgás értéke 1 méter
körönként.
Ez a groteszk mozgás véget ér idő előtt,
ha a célpontot sebesülés éri.

Szemek és fülek
Ár: 250 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT x 2 kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: A mágus transz-szerű állapotba
kerül, amiben a látása és hallása elválik
testétől.
Láthatatlan,
hallgatózó
szemei
körönként ÉRT méternyi sebességgel
haladnak, és a legkisebb nyíláson is
átjutnak. A varázshasználó lát és hall
mindent, mintha ott lenne.

Telekinézis
Ár: 260 arany
VM: -1 per (szint x 5) kg
Időtartam: koncentráció
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 0 kör
Hatás: A varázslat segítségével a
mágus repíthet egy nem mozgó
célpontot 1 méter / kör sebességgel
addig, amíg koncentrál rá (ami teljes
cselekedetnek számít).

Szent kalapács

Teleport

Ár: 1325 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 100 kör
Hatás: Ragyogó fényből készült
kalapács jelenik meg ÉRT méternyire a
gyógyítótól, ami utána magától harcol,
bár a mágus tudja irányítani
gondolatokkal, mint az „Állítsd meg a
démont!” vagy „Segítsd a lovagot!”. Ha
a karakter mozog, a kalapács irányítási
területe is mozog. A szent fegyver nem
lehet ÉRT x 2 méternél távolabb a
mágustól. A Szent Kalapács eltűnik,
amint az ÉP-je nullára csökken, vagy a
varázslat időtartama lejár. A kalapács
ÉP-jét nem lehet gyógyítani vagy
visszaállítani.
A Szent Kalapács minden harci értéke a
gyógyító szintje +8. Az egyetlen kivétel
a mozgás érték, ami a gyógyító MÉjének a duplája.

Ár: 920 arany
VM: -1 társanként
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: A varázslat elteleportálja a
mágust és legfeljebb ÉRT számú társát
egy mágus által ismert helyre. Ha a
mágus csak egyszer volt ott, és csak
határozatlanul ismeri a helyet, a
célszám feleződik. Balsiker esetén a
karakterek tárgyban jelennek meg (a
föld alatt, vagy a közeli fában), és d20
védhetetlen sebzést szenvednek (2d20at, ha a célpont rosszul ismert volt).

Tánc
Ár: 360 arany
VM: -(TUD+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: ÉRT/2 kör
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
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Testrobbantás

Tüsszentés

Ár: 3735 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: D20 nap
Hatás: A varázslat hatására a célpont
belülről robban egyet. A sebzés a próba
eredményének négyszerese, a célpont a
Védelmét minden tárgyból származó
bónusz nélkül dobja.
Ez a varázslat hatástalan testetlen
lények ellen, mint például a szellemek.

Ár: 10 arany
VM: -(TEST+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: 1 kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 0 harci kör
Hatás: Amennyiben a varázslatot
sikeresen létrehozták, a célpont csak a
mozgási értéke felével tud haladni,
mivel erős tüsszentés-roham jön rá. A
varázslat a mágiahasználó következő
köre elején ér véget.
A tüsszögés azonnal véget ér, ha a
célpont megsebesül.

Tollpihe

TŰzfal

Ár: 110 arany
VM: +0
Időtartam: 1 perc
Hatótáv: érintés
Frissülés: 0 kör
Hatás: Miután elvarázsolták, a
célpontnak 1 perce van aktiválni a
varázslatot. Miután aktiválja, ő és
minden felszerelése úgy hull alá, mint
egy tollpihe maximum a varázslat
próba eredményének kétszerese méter
magasból. A célpont körönként 1
métert esik, és nem képes irányítani az
esés irányát.
Ha célpont nem ér földet a megadott
idő alatt, a hátralévő távolságot a
normális szabályoknak megfelelően
(lásd 83. oldal) fogja megtenni,
beleértve a sebződést is.
Ha a tollpihét nem aktiválják egy
percen belül, veszélytelenül elmúlik.

Ár: 360 arany
VM: -2
Időtartam: ÉRT kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 100 kör
Hatás: A mágiahasználó egy tűzfalat
idéz, amely 1 m x ÉRT m x ÉRT m
kiterjedésű. Azok, akik a tűzfal helyén
állnak, amikor az megjelenik, vagy
átugranak rajta, 2d20 védhető sebzést
szenvednek.

TŰzgolyó
Ár: 460 arany
VM: +3
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: A mágus egy lánggömböt lő
ellenfeleire, amely tüzes robbanást
okoz ÉRT x 2 méter átmérőjű körben.
Mindenki, aki benne van, eredmény
mennyiségű védhetetlen sebzést kap.

Trükk
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: A varázslat kicsi, veszélytelen
illúziókat teremt. Például a mágus
kicsi, levegőben úszó gömböt idéz meg,
vagy egy illúzió-nyulat húz elő a
kalapjából.
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Időtartam: ÉRT/2 kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 24 óra
Hatás: Sikeres esetén a célpont a
varázshasználó rabszolgájává válik, és
teljesít minden parancsot, kivéve az
öngyilkosságot és öncsonkítást. Még a
saját társai ellen is fordul, ha arra kap
parancsot.

TŰzlándzsa
Ár: 210 arany
VM: +2
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 0 kör
Hatás: Ez a Tűzsugár varázslat jóval
erősebb verziója.

Űzés

TŰzlehelet

Ár: 255 arany
VM: -(TEST-AUR)/2 (a lényé)
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 2 méter sugarú kör
Frissülés: 100 kör
Hatás: Ez a varázslat megsemmisíti az
ellenséges démonokat és élőholtakat a
hatókörben. Maximum a karakter
szintjének a fele számú lény semmisül
meg. Ha túl sok lény van jelen, a
megsemmisülő lények véletlenszerűen
kerülnek kiválasztásra. A nehézség 2vel nő minden sikertelen űzési kísérlet
után.

Ár: 460 arany
VM: +3
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT méter
Frissülés: 10 kör
Hatás: Egy méter átmérőjű tűzsugár
indul a mágus szájától, mindenkit
tűzbe borítva, aki útba esik. A tüzes
lehelet a próba eredményével egyenlő
védhetetlen sebzést okoz.

TŰzsugár
Ár: 10 arany
VM: +1
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 0 kör
Hatás: A mágus egy tűzsugarat lő az
ellenségre, a sebzés a próba eredménye.

Vakság
Ár: 10 arany
VM: -(MOZG+AUR)/2 (a célponté)
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 5 méter
Frissülés: 5 kör
Hatás: Vakító fénysugár lövell ki a
mágus kezéből, és siker esetén
megvakítja a célpontot. A hatás
kivédhetetlen.
A megvakított célpont -8 büntetést kap
minden próbára, amihez látásra is
szükség van.
Még a szem nélküli élőhalottakat, mint
a csontvázakat is megzavarja a mágikus
fény. Természetesen vak lényekre nincs
hatással.

Ugrás
Ár: 60 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 10 kör
Hatás:
A
mágus
felugorhat
eredmény/2 méter magasba, vagy
ugyanekkora távolságra előre. Mindkét
esetben elegánsan ér földet. Ez a
függőleges mozgást is meghosszabbíthatja, például egy erkély elérésénél.

Varázsfegyver
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT perc
Hatótáv: érintés
Frissülés: 1 kör

Uralom
Ár: 1120 arany
VM: -(TUD+ÉRT)/2 (a célponté)
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Hatás: A varázslat mágikus erőt ad
egy fegyvernek. A FB növekszik eggyel
az időtartam alatt. A sebzése
mágikusnak számít, így testetlen
lényeket, pl. szellemek, is sebez.

VédŐkupola
Ár: 765 arany
VM: +0
Időtartam: koncentráció
Hatótáv: a mágus
Frissülés: d20 nap
Hatás: Egy ÉRT méter sugarú erőtér
kupola jelenik meg a mágus körül. A
kupola aktív marad, amíg a mágus
koncentrál. Ez teljes akciónak számít.
Ez a nem mozgatható kupola
áthatolhatatlan mindkét oldalról, se
támadás, se élőlény, se varázslat – mint
például a teleport – nem hatol át rajta.

VédekezŐ pajzs
Ár: 115 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: érintés
Frissülés: 100 kör
Hatás: A célpont megkapja
eredményt,
mint
bónuszt
védelméhez, amíg a varázslat tart.

az
a

VédŐpajzs erŐsítése

Védelem

Ár: 230 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: Duplázza a már aktív
Védőpajzs bónuszát a célponton.

Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: 1 kör
Hatótáv: ÉRT x 2 méter
Frissülés: 0 kör
Hatás: A célpont megkapja a próba
eredményét bónuszként a Védelméhez,
amíg a varázshasználó jön újra a
következő harci körben.

VédŐpajzs
meghosszabbítása

VédŐburok

Ár: 230 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: Megduplázza az időtartamát a
célpont aktív Védőpajzsának.

Ár: 115 arany
VM: +0
Időtartam: eredmény harci körökben
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: Egy ÉRT méter sugarú erőtér
burok jelenik meg a mágus körül. A
nem mágikus lövedékek egyszerűen
lepattannak a burokról, megvédve
azokat, akik a sugarán belül állnak.
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csak a célzott varázslatok távolság
büntetője (lásd 42. oldal) akadályozza.
Ha a varázslatot vízelementálok ellen
alkalmazzák, az eredmény mértékű
védhetetlen
sebzést
okoz,
és
időtartama azonnali lesz.

Vízenjárás
Ár: 150 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: érintés
Frissülés: 0 kör
Hatás: A célpont úgy jár a vízen,
mintha szilárd talajon tenné, egészen a
próba eredménye számú körig. A
célpont szabadon választhatja meg,
hogy mikor kezdődjön a hatás, miután
rávarázsolták. Ha a varázslatot nem
aktiválják ÉRT órán belül, gond nélkül
eloszlik.

Vibrálás
Ár: 45 arany
VM: -2
Időtartam: eredmény x 2 kör
Hatótáv: a mágus
Frissülés: 100 kör
Hatás: A mágiahasználó fellobban, és
így jóval nehezebb megütni. A védelme
megnövekszik a TUD értékével az
időtartam alatt. Ez a bónusz nem
számít területre ható sebzések ellen.

Szentelt víz
A szentelt víz védhetetlen sebzést okoz
démonoknak
és
élőhalottaknak.
Minden egységnyi szentelt víz külön
támadásnak számít, amit d20-szal kell
meghatározni.
Ezt az értéket akkor kell dobni, amikor
a szentelt víz eltalálja a démont vagy
élőhalottat, kivéve, ha a szenelt vizet
elemezték korábban. Ezt egy mágus
tudja megtenni sikeres TUD+AUR,
majd TUD+ÉRT dobással.

villámcsapás
Ár: 310 arany
VM: +3
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 10 méter
Frissülés: 1 kör
Hatás: A mágiahasználó villámcsapást
lő egy ellenfelére. A fém páncélban lévő
ellenfelek nem dobhatnak védelmet a
villámcsapás ellen.

Egy egység szentelt vizet közelharci
fegyverként vagy lövedékként lehet
használni.
Egy
közelharci
vagy
távolsági támadást kell dobni. Ha ez
sikeres, a démonok vagy élőhalottak
plusz sebzést szenvednek el, ami
védhetetlen. Az egységnyi szentelt víz
felhasználódik a támadáskor.

Víz kettéválasztása
Ár: 1185 arany
VM: +0
Időtartam: koncentráció
Hatótáv: érintés
Frissülés: d20 nap
Hatás: A mágus ketté tud választani
bármilyen vizet, egy 1 méter széles utat
létrehozva a víz fenekén. Az út hosszát

A szentelt vizet fiolába is lehet tenni
(FB +0, 2arany). Ezeket a fiolákat
közelharci vagy távolsági támadással is
lehet használni démonok és élőhalottak
ellen, összetörve a törékeny üvegeket.
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Hatás: A varázslat hatótávjában a
boszorkánymester szintjével megegyező számú zombit (lásd 121. oldal) kelt
élőholt életre.
A zombiknak három harci körre van
szükségük, hogy feltápászkodjanak,
utána a megidézőjük ellen fordulnak,
hogy elpusztítsák, és így nyerjék vissza
békéjüket. A mágus ezt megakadályozhatja az Élőholtak uralása varázslattal.
A
Fény
szolgálója
képességgel
rendelkező
karakterek
nem
használhatják ezt a varázslatot.

Ebben az esetben csak a szentelt víz
okoz
sebzés,
nem
a
támadás
eredménye.
A szentelt vizet védőkörként is lehet
használni, hogy rövid időre visszatartsa
a démonokat vagy élőhalottakat. Egy
egység szentelt víz 1 méter vonalhoz
vagy körhöz elég.

Vízszentelés
Ár: 10 arany
VM: +0
Időtartam: ÉRT óra
Hatótáv: érintés
Frissülés: 24 óra
Hatás: Tiszta vízből szentelt víz lesz
(lásd
keretes
írás).
Minden
varázsláskor a Gyógyító az eredmény
fele egységnyi (fél liter) szentelt vizet
készíthet, amennyiben rendelkezésére
áll ennyi tiszta víz, mint nyersanyag.

Zavarás
Ár: 210 arany
VM: -(TUD+AUR)/2
Időtartam: eredmény körökben
Hatótáv: ÉRT x 2 m sugarú kör
Frissülés: 10 harci kör
Hatás: Ez a varázslat összezavarja a
célpontot siker esetén. A célpont
cselekedetét véletlenszerűen határozzuk meg az alábbi táblázatból:

d20 A zavarodott...
1-5
6-10
11-15
16+

... megtámadja ellenfelét
...egy véletlenszerű irányba
indul
...zavartan álldogál
...saját társait támadja meg

Zombik
Ár: 930 arany
VM: +0
Időtartam: azonnali
Hatótáv: ÉRT x 5 méter sugarú kör
Frissülés: 24 óra
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Felszerelés
Alapszabályként az elérhetőség () jelzi,
hogy az áru kapható-e faluban (F),
kisvárosban (K), nagyvárosban (N),
elfeknél (tündéknél) (E) vagy törpéknél
(T). Minden listaárat felezzünk, amikor
a karakterek akarják eladni azt egy
kereskedőnek, vagy másnak (mert
„használtak”).
A rossz minőség felezi, a jó duplázza az
árat.

Az úton

El

1 arany = 10 ezüst = 100 réz
A kereskedŐnél

Ár

„Társaság”
Pazar lakoma
Kupa bor
Étkezés egy fogadóban
Korsó sör

Szállás
Közös hálóterem
Szoba (személyenként)
Istálló állás

El

Ár

K
F
F
F
F

5+e
5a
2r
5r-5e
1r

Ár

Pokróc
F
1e
Fém evőeszközök
F
4a
Fa evőeszközök
F
2e
Gyógynövények*
F
25e
Homokóra
K
10a
Tinta (50 oldalra)
F
2a
Bőrkupa
F
1e
Pergamenlap
F
5e
Parfüm** (50 adag)
K
5a
Pipa
F
5e
Edény
F
1a
Toll (író)
F
1e
Zsák
F
8e
Pipadohány (5 adag)
F
1e
Szappan (1 darab)
F
5e
Fémkupa (fedeles)
F
1a
Tea (10 pohárhoz)
F
5r
Fegyverpaszta
K
5e
Fakupa
F
2e
*CSZ 10: 1-10 ÉP-t gyógyít, 10 felett
nincs hatása
**+1-et ad 4 órán keresztül az összes
szociális próbára, ahol a másik fél
„érdekes” lehet
***+1-et ad a FB-hoz, d20 közelharci
támadást segít, vagy d20 lövedékre jó

Hátizsák
F
2a
Medvecsapda (TÁM 30)
K
10a
Utazópokróc
F
5e
4 kerekű szekér
F
35a
2 kerekű szekér
F
15a
Mászószerszám
F
1a
Kocsis (naponta)
K
15e
Iránytű
K
35a
Napi étel (3 adag)*
F
5e
Horgászzsineg és kampó
F
2e
10m kötél
F
1a
Csónak (2 fős)
F
25a
Hajóút (1 fő 1 nap)
K
1e
Válltáska
F
5e
Sátor (2 személyes)
K
4a
Vizestömlő (5l)
F
5e
* egy felnőttnek napi három adagra van
szüksége

A fogadóban

El

F
2r
2e-2a
5r
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Világítás
Gyertya: faggyú (6 óra)
Gyertya: viasz (10 óra)
Tüzifa (köteg)
Lámpaolaj (4 órát ég)
Lámpa
Lámpa lencsével
Kova és acél
Fáklya (2 órát ég, FB +1)

El

Felszerelés
Ár

F
F
F
F
F
F
F
F

1r
2r
1r
5r
5a
8a
5r
1r

A TEmplomban

Ár

El

El

Feszítővas (FB +1)
F
Pakli kártya
K
Álkulcs
K
Bilincs*
K
Eszközkészlet
K
Fa kocka (6 oldalú)
F
* Az ár nő a zár komplexitásával

Kötszer**
1e
Gyógyital (d20 ÉP-t gyógyít)
10a
Gyógyító varázslat (ÉP-ként)*
1e
Szentelt víz (fél liter)
1e
Nyaklánc szent szimbólummal
1a
Visszaállítás (varázslat)
100a
Feltámasztás (varázslat)
500a
* Adomány szükséges, ha a karakter
ismeretlen vagy népszerűtlen
**+1 természetes gyógyulásra, kifújásra

Hátasok

Egyebek

Ár
15e
1a
1a
8a
5a
2r

Állatok

El

Ár

Macska
Csirke
Tehén
Kutya
Szamár
Sólyom
Ökör
Disznó
Birka
Énekes madár (+kalitka)

F
F
F
F
F
K
F
F
F
K

1e
2r
10a
1a
8a
500a
15a
3a
2a
5a

Ár

Teve (sivatagban)
K
175a
Póniló
F
30a
Utazó ló
F
75a
Nyereg / nyeregtáska
F 5+/4a
Csillám ló*
E 1000a
Harci vaddisznó
D
500a
Csataló
K
400a
* Világfüggő: csak tünde lovassal
** Világfüggő: a póni törpe változata

Zárak

El

Ár

Egyszerű (ZÁR: 0)
F
1a
Jó (ZÁR: 2)
F
5a
Erős (ZÁR: 4)
K
10a
Mestermunka (ZÁR: 8)
K
50a
Törpe munka (ZÁR: 12)
N 250a
ZÁR = Zárérték (lásd 88. oldal)

Mágikus szolgáltatások

Ár

Eszköz azonosítása
Mágikus ital azonosítása
Mágikus szolgáltatás

5a
5e
Var. ára/2
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Építmények

Ár

1 m2 föld (ha eladó)
Megerősített ajtó
Egyszerű ajtó
Fa kerítés (1m x 1m)
Kapu
Üveg ablak
Ház (1 szintes, kő)
Ház (1 szintes, fa)
Ház (1 szintes, gerenda)
Torony (1 szintes, kő)
Palánk (fa, 1m x 3m magas)
Kőfal (1m x 3m magas)

25a
20a
5a
2a
60a
25a
50a/m2
20a/m2
25a/m2
250a/m2
5a
15a

Felszerelés
Páncél
PÁN

Egyéb

Láncing
2 MÉ -0,5
Bőrpáncél*
1
Bőr alkar és 1
lábszárvédő
Fémsisak
1 -1 KEZ
Lemez lábsz.
1 MÉ -0,5
Lemez alkarv.
1 MÉ -0,5
Lemezpáncél* 3 MÉ -1
Ruhavért
0
Runázott
0 +1 AUR
ruhavért
Fémpajzs
1 MÉ -0,5
Toronypajzs
2 MÉ -1
Fapajzs **
1
* Hátasnál háromszoros ára van
** Védekezés balsikernél eltörik

Fegyver

FB

El Ár
K
F
F

10a
4a
4a

F
K
K
K
F
K

6a
8a
7a
50a
1a
8a

F
K
F

8a
15a
1a

Egyéb

Kétkezes fejsze
3
-2 KEZ
Láncos buzogány***
3
-4 KEZ, -4 az ellenfél VÉD
Tünde íj*
3
+1 KEZ
Hosszú íj*
2
+1 KEZ
Rövid íj
1
+1 KEZ
Bokszer
0
Buzogány**
1
Nehéz számszeríj
3
-4 KEZ, -2 ellenfél VÉD
Könnyű számszeríj
2
-2 KEZ
Tőr
0
+1 KEZ
Törpe fejsze (kétkezes)
3
-1 KEZ, -2 ellenfél VÉD
Buzogány
2
-2 KEZ
Csatabárd (kétkezes)*
4
-6 KEZ, -4 ellenfél VÉD
Alabárd (kétkezes)**
2
-2 KEZ, tipikus városőr fegyver
Kalapács
1
-1 ellenfél VÉD
Szekerce
1
Lándzsa**
1/4
Csak ügetve (+1) vagy galoppozva (+4)
Buzogány/csatacsillag
1
-1 ellenfél VÉD
Hosszúbot
1
Célzott varázsláshoz +1
Parittya
0
Távolság módosító -1/2m
Dárda****
1
Közel- és távolsági harcban is használható
Széles kard
1
-2 ellenfél VÉD
Hosszú kard
2
Nehéz szablya is ez
Rövid kard
1
Könnyű szablya is ez
Dobótőr
0
Táv. módosító -1/2m, közelharcban is jó
Kétkezes kard*
3
-2 KEZ, -4 ellenfél –VÉD
Pusztakéz
0
+5 ellenfél VÉD
Csatakalapács (kétkezes)
3
-4 KEZ
*
Törpéknek túl nagy
** Balsikeres támadásnál eltörik
*** Balsikeres támadásnál saját magát üti meg
**** Balsikeres távolsági támadásnál eltörik
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El Ár
F
K
E
K
F
K
F
K
F
F
T
F
N
K
F
F
K
F
F
F
F
F
F
F
F
K
F

7a
16a
75a
10a
6a
1a
2e
15a
8a
2a
60a
6a
20a
4a
7a
6a
2a
7a
5e
1e
1a
8a
7a
6a
2a
10a
6a

Mesélés

Mesélés
A Dungeonslayers egy nagyon heves
és élénk rendszer – a karakterek ellenségek hordáit vághatják le, de a
teremtőjükkel is gyorsan találkozhatnak. Ne sajnáljuk tőlük a dicsőséget!

Fény és látás
A rossz fények, sűrű köd vagy a zuhogó
eső hatással van a látásra. Minden
látással kapcsolatos próba nehezebb,
így csökken 2-vel. A teljes sötétségben
lévő (vagy mágikus hatás – pl. Vakság
– alatt álló) karakterek próbái 8-cal
csökkenek, ha szükséges lenne hozzá
fény. A következő táblázat megmutatja,
hogy egy fényforrás mekkora területet
világít be:

Akár a kazamaták csatáinak vibrálását
és a csontropogtató harcokat kedveled,
akár a vadonban kóborlást vagy
megoldatlan gyilkosságok kinyomozását és intrikát egy város-alapú
kalandban – a Dungeonslayers
alkal-mas mindend kampány stílushoz.

Kazamaták

fényforrás
Gyertya
Fáklya/lámpás
Tábortűz

Egy kazamatában számos misztikus
pincét és szobát találhatunk, amelyek
tele
vannak
csapdákkal,
titkos
átjárókkal, szörnyekkel és persze soksok kinccsel.
A Kazamatakészítés Íratlan Törvényei
szerint a kihívásoknak egyre keményebbnek
kell
lenniük,
ahogy
eltávolodunk a bejárattól.

átmérŐ
5m
10m
15m

Látás a Sötétben és
éjszakai látás
A velük született sötétben látás
képesség miatt a törpék teljes
sötétségben is látnak, míg a tündék
éjszakai látás képességéhez azért
szükséges egy kis fény (például
csillagfényes éjszaka).

Tündék
Emberek
Törpék
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sötétség

mint nappal
10m
mint nappal

0m
0m
50m
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Kazamata tervezés
A klasszikus kazamatát általában egy
sötét, misztikus helynek látjuk, ami tele
van veszélyes ellenfelekkel. Valójában
azonban egy összecsatlakozó szobák
gyűjteménye, ami számos dolog lehet:
elhagyatott bányák, ősi temetkezési
dombok, csatornák a város alatt,
komor temetkezési katakombák, egész
erődök, egy varázsló tornya vagy akár
egy gálya raktere.

van, ha valami hátulról jön?”) – meg
van a választás lehetősége, amit az
egyvonalú kazamata nem biztosít.
Amellett, hogy vannak területek,
amelyek vonalasan kapcsolódnak,
minden
nagyobb
kazamatának
biztosítania kell a karakterek számára
választásokat és alternatív útvonalakat.
Az is elképzelhető, hogy bizonyos
részek csak akkor válnak elérhetővé, ha
egy bizonyos dolog megtörténik egy
másik részen, vagy egy speciális
„kulcsot” kell megtalálni.

A kazamata építŐi
Először határozd meg, ki építette
eredetileg a kazamatát. Milyen rég
építették? Mi történt az építőivel és
azok
leszármazottaival,
ha
már
nincsenek többé? Ezek a kérdések
adnak egy kis történetet és hitelességet
a kazamatának. Tippeket is adnak a
kazamata kinézetével és felépítésével
kapcsolatban. Egy durván faragott
barlang vagy gazdagon díszített átjárók
összetett
rendszere,
amely
a
legnemesebb törpe kőfaragók műveit
vonultatja fel, és hosszú tervezés után
évtizedekig készült?
Miért ott van a bejárata, ahol? Van
hátsó kijárat? Lenne bármi értelme? A
szobák elrendezése is fontos – senki
nem épít úgy kazamatát, hogy a kincset
a bejárat után teszi, majd védetlen
termeket
követően egy
őrszoba
található.
Ebben a vonatkozásban nagyon
hasznos lehet (és megelőzi a logikai
hibákat), ha teszel egy képzeletbeli
körutat a kazamatában, és követed a
(korábbi)
lakói
mindennapjainak
útjait.

Kazamata veszélyek
Foglalt jelenleg a barlang? Kié? Mióta
és miért? Hol tartják a lakók a dolgaikat? Végül azt is határozd meg, milyen
találkozások lehetnek. Adott helyen
vannak, vagy járőröznek bizonyos
útvonalakon
adott
időközönként?
Milyen csapdák vannak? Hol van
értelme
elhelyezni
azokat?
Egy
bukózsinórnak az egyik lakó szobája
előtt nincs értelme, és egy troll
barlangjában sem lesz valószínűleg
mágikus tűzcsapda.

Kazamata háttér
Hacsak nem véletlenül botlanak egy
kazamatába a karakterek, gyakran
szóbeszédekből vagy egy küldetés
részeként hallanak róla. Mindegy, mi a
céljuk – szörny legyőzése, szűz megmentése, legendás kincs megtalálása –
a kazamata hitelessége egy dologtól
függ: Miért vár a kazamata a
karakterekre? Miért nem tisztította
meg más még?
Például egy fallal körülvett város, vagy
egy megerősített helyőrség nem fog a
hősök egy csapatára várni, hogy
kiderüljön, milyen útonállók raktak
tábortüzet a közeli romokban.

A kazamata struktúrája
Egy érdekes kazamata sosem egyvonalú, hanem mindig van benne
néhány elágazás és kereszteződés.
Ez több taktikai lehetőséget, dinamikus
és növekvő nyomást biztosít („De mi
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megfelelő szerszámaik vagy fegyvereik
– lyukat tudnak vájni a falakba (lásd
86. oldal).

Rombolható kazamaták
Egy járat mennyezetének vagy falának
az ellenfélre omlasztása még több
akciót és szórakozást hoz egy harcba.
Ezt a megoldást azonban érdemes
ritkán használni (egy kazamatában 1-2
területen
bőven
elég),
nehogy
rászokjanak a játékosok.
Amikor a karakter olyan helyre ér, ahol
az omlás lehetséges, akkor egy
érzékelés próba (szabad cselekedet,
módosítva a szem ikonban lévő
számmal) segít megállapítani, hol lehet
omlás, és mekkora sebzés kell (a
középső szám, közvetlen sebzés), hogy
beomoljon a vonalkázott terület.
Omlás esetén minden karakter próbát
dob (célszám a harmadik szám), hogy
kiderüljön, mekkora a sebzés.

Ajtók

Berúgás

ZÁR

Normál
Megerősített

+0
-4

0
4

Falak

Védelem

ÉP

15
20
25
40
30

10
15
15
25
20

Agyag
Deszka
Gerenda
Kő
Kapu

Gyilkos veszélyek
A szörnyeken kívül sok más kockázatos
dologgal néznek szembe a kazamaták
látogatói.

Csapdák
Minden valamirevaló kazamatában van
néhány jellegzetes, jól elhelyezett
csapda, amit fel kell fedezni és
hatástalanítani (lásd 90. oldal), ha a
karakterek el akarják kerülni a csapda
„támadását”. A csapdáknak általában
van egy 0 és 8 közötti Álca értékük
(ÁLC), ami módosítja az észlelés
próbát.

Például:
A fenti barlangban két terület omolhat
be. A karakterek ezt azonnal észrevehetik, amint belépnek a terembe.
Ehhez két érzékelés próbát dobnak,
egyet
+4-gyel
(az
X1
feletti
mennyezet), egyet pedig egy hatalmas
+8-as bónusszal (a megrepedt falrész).
Ha 7 pontnyi sebzést okoznak a menynyezetnek és 4 pontnyit a falrésznek, a
jelölt terület azonnal beomlik. Minden
a vonalkázott területen lévő lénynek
sebzést kell dobnia: a mennyezet
esetében 15, a falrész esetében 40 a
célszám.

Tipikus csapdák
Veremcsapda (ÁLC: 0-8)
A zuhanás sebzést okoz (lásd 81. oldal).
Emellett a lándzsák is extra sebzést
okozhatnak (támadás = az esés magassága x 3), vagy akár sav is.
Mérgezett tű (ÁLC: 4-8)
Ezeket a csapdákat gyakran kincsesládák és hasonlók biztosításához
használják, és méreggel támadnak
(lásd 81. oldal).

Ajtók és falak
A kazamaták felderítői be tudják rúgni
az ajtókat, és – feltéve, hogy vannak
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Méreg mennyisége

Zuhanó sziklák (ÁLC: 0-8)
Ez a csapda zuhanó sziklákkal támad,
ami általában 11 és 30 közötti
célszámot jelent (CSZ: 10+D20).

Sebzés/kör

Méregfolt
támadás
Vödörnyi
D20
Teljes test
2D20
Elmerülés
(nincs
2D20
védekezés)
* 15 pontnyi sebzés után lángra kap

Lándzsacsapda (ÁLC: 0-8)
Egy vagy több lándzsa csapódik ki a
falból vagy a mennyezetből, amiket
nyomólap vagy zsinór old ki. A
támadása 15 vagy nagyobb.

Fuldoklás
Az elmerült karakterek (lásd 90. oldal)
TEST+ ÁLL körig képesek visszatartani
a lélegzetüket. Az úszás képesség
nélkül körönként 2 métert süllyednek.
A fenti idő után minden körben sikeres
TEST+ÁLL próbát kell dobniuk,
máskülönben elkezdenek fuldokolni.
A fuldokló karakter D20 pontnyit
sebződik körönként, ami ellen lehet
védekezést dobni, de mindenféle PÁN
bónusz nélkül.
A megfulladt karakterek, akik TESTx2
körnél nem régebben fulladtak meg,
visszahozhatók egy TUD+ÜGY+művelt
+gondviselő dobással vagy gyógyító
mágiával.

SebzŐdés a kimerültségtŐl

TŰz és sav

A karakterek kimerültségtől szenvedhetnek extrém környezeti hatástól vagy
az élelem hiányától.
A kimerültség ellen nem lehet
védekezést dobni, és mágiával sem
lehet gyógyítani (kivéve Helyreállítás).
Erre csak a megfelelő ellenintézkedés
(hűtés, melegítés, étkezés, stb.) a
gyógyír.

Néhány kivétellel – mint a Tűzgolyó
varázslat vagy egy sárkány lehelete –
normális védekezés dobás tehető a tűz
és sav sebzés ellen is.
Ha a sav támadás átütő siker, a nem
mágikus páncél egy véletlenszerű
darabja
használhatatlanná
válik,
megsemmisül.

TŰZ MÉRETE

Sebzés/kör

Fáklya
Lángoló ruha
Tábortűz
Lángoló épület

a támadás
D20
D20
2D20

Infernó (nincs
védekezés!)
Nedves ruha
Védő takaró*

2D20

Kiváltó ok
Extrém meleg/hideg
Nincs élelem
Nincs víz

-D20
-D20
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Méreg okozta sebzŐdés

Zuhanás

A sebzést okozó mérgek vagy támadást
dobnak, vagy fix mennyiséget sebeznek. Nem minden méreg ellen lehet
védekezést dobni (páncél kizárt) a
sebzés csökkentése érdekében.

A kazamatajárók gyakran esnek
nagyokat. A zuhanásból eredő sebzés a
magasság háromszorosa (pl. 4 méteres
zuhanás után 12), ami ellen lehet
védekezést dobni.

Altató és bénító mérgek

Véletlen találkozások

A mérgezett karakternek sikeres
TEST+ÁLL+kitartás próbát kell dobnia, máskülönben a méreg hatni fog.
Minden újabb dózis csökkenti ezt a
célszámot, de az ÁLC-t is (így
könnyebb észrevenni a mérget).

A véletlen találkozások hasznosak az
esetleges unalom ellen is, olyan
momentumokat adhat a kazamata
feltárásához, ami még a mesélőt is
meglepheti.
Amellett, hogy a szokásos módszerrel
meghatározhatjuk, hogy a véletlen
találkozás létrejön-e egy bizonyos
helyen vagy időben, a Dungeonslayers
fix pontokat is használ a kalandokban,
amelyek
véletlen
találkozásokhoz
vezetnek, amikor a karakterek elérik
ezeket a pontokat.
A véletlen találkozás kimenetét
egyedivé lehet szabni az adott
kazamata szerint, és – amennyiben
lehetséges – pozitív kimeneteket is
belevehetünk.

sebzŐ mérgek

ÁR

Sebzés dobás

4 arany +1
támadásonként
25 arany
sebzésenként
4-szeres ár

Fix sebzés
Nincs védekezés

Egyéb mérgek
Altató
Bénító

ár
100 arany D20TEST percenként
60 arany D20TEST körönként

Minden méreg
Álcázó érték

Mérgek

ár
+10% +1-ként

Utazás és közlekedés

A mérgeket, amiket légmentesen lezárt
üvegekben tartunk, hozzáadhatjuk
italokhoz,
ételekhez,
rákenhetjük
pengékre vagy nyílvesszőkre. Ezután
azonban D20x10 perc múlva elveszítik
hatásukat.
A mérgezett fegyverekkel először meg
kell sebezni az ellenfelet, mielőtt
kifejtenék hatásukat. A méreg egy
sikeres sebzés után elveszíti hatását.

A következő táblázat megmutatja, hogy
egy csapat 12 óra alatt (beleértve a
pihenőket is) átlagosan mennyit tud
utazni, ami függ a sebességüktől, a
tereptől és egyéb körülményektől (km).

Földön 12 óránként

sima Kemény

Gyalog/kordé
40
25
Egy pár ökör
30
Ló (lépés)
55
35
Ló (ügetés)
80
55
Ló (galopp)
100
Kocsi
85
*15-MOZG óráig tart, TEST/2 óra után
sikeres TEST+ÁLL dobás szükséges
negyedóránként, különben a ló meghal

Méreg észlelése
Amikor valakit titokban megmérgeznek (például az ennivalójával), TUD +
ÉRT + éberséget dobhat, hogy
észrevegye a mérget. A célszám a
méreg álcázó értékével (ÁLC) csökken.
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Folyón 12 óránként

Fel

Le

Tutaj
Kenu
Halászhajó
Evezős hajó

15
25
40
80

50
80
130
180

Tengeren

12 óra

IdŐjárás

Tutaj
Evezőshajó
Vitorlás
Hadihajó

25
90
100
130

(D20-10)x10%
(D20-5)x10%
(D20-10)x15%
(D20-5)x15%

Utazási sebesség
(opcionális)
A nagyobb realitásért, vagy egy
izgalmas üldözésnél, vagy amikor az
idő nagyon fontos, a következő
részletesebb szabályokat is lehet
használni.

Közlekedés
A járműveknek és hajóknak egyedi
sebességük van. A kordék, szekerek és
kocsik, valamint más szárazföldi
járművek nyílt terepen út nélkül csak
sebességük felével tudnak haladni. A
kordék nagyon egyenetlen terepen nem
is tudnak haladni.
Nyílt vízen a sebességet a szél és az
időjárás határozza meg.

Terep
Amikor nem nyílt mezőn vagy úton
utaztok, hanem erdőben vagy dimbesdombos vidéken, az egyenetlen
terepnek számít.
A nehéz terep erdős dombokat,
alattomos mocsarakat vagy sziklás
hegyeket jelent.

Lovas utazás
Azon karakterek, akiknek nincs meg a
lovaglás képessége, csak lépésben
tudnak haladni a lóval (= mozgási érték
x 1) anélkül, hogy bajba kerülnének.
Vágtatni egyáltalán nem tudnak,
ügetéshez is minden órában sikeres
lovaglás-próbát kell dobniuk.
Ha egy karakter megtanulja a lovaglás
képességet, nem lesz problémája az
ügetéssel sem (= mozgási érték x 1,5),
ahogy a vágtával (= mozgási érték x 2)
sem egészen a hátas TEST értékének
fele óráig. Ez az idő feleződik
egyenetlen talajon, és nehéz terepen
nem is lehetséges vágtázni. Ha egy
hátast a fenti idő után is vágtára
kényszerítenek, akkor minden órában
sikeres TEST + ÁLL próbát kell tennie,
különben elpusztul a fáradtságtól.

Megterhelt karakterek
Amíg harc előtt könnyen le lehet dobni
a nehéz felszerelést, az utazási
sebességet már jelentősen befolyásolja
a teher.
A
megterhelt
karakterek
(pl.
kincsesláda, lopott szobrok vagy sérült
társ) csak utazási sebességük
felével haladhatnak.
Azon hátasok, akik egy teljesen felszerelt lovasnál többet szállítanak, szintén
megterheltnek számítanak.

Aktuális utazási sebesség
A következő táblázat megmutatja, hogy
hány kilométert tudsz megtenni a
tereptől függően egy óra alatt.
A mozgás érték mindig a csapat
leglassabb tagjától függ. Lovagló
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karakterek mindig a hátasuk mozgás
értékét használják

MÉ MezŐ egyenetlen
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

1,6
2,2
2,7
3,2
3,8
4,3
4,9
5,4
5,9
6,5
7
7,6
8,1
8,6
9,2
9,7
10,3
10,8

1,1
1,4
1,8
2,2
2,5
2,9
3,2
3,6
4
4,3
4,7
5
5,4
5,8
6,1
6,5
6,8
7,2

Nyelvek és írások
Ahhoz, hogy megértsünk egy szöveget,
szükséges ismerni a betűket, amin
írták, és a nyelvet is. A nyelvek
kultúráról kultúrára változnak, és az
aktuális világ határozza meg.
Néha több nyelv is ugyanazt az ábécét
használja. Kezdetben minden karakter
két nyelvet ismer, és olvasni is tud,
amennyiben TUD értéke 6 vagy
magasabb (lásd 6. oldal).
1 fejlődés pontért lehetséges új nyelv
vagy ábécé megtanulása, feltéve, hogy
van elég idő, és van miből/kitől
tanulni.

nehéz
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,2
3,4
3,6

Kampány-opció:
A tünde betűk és törpe rúnák jól
védettek sok kampányban. Ezért nem
érhetőek el ezek olyan egyszerűen.

Termékek gyártása

Menetelés
Menetelve a karakterek megpróbálnak
annyit haladni, amennyit csak tudnak
gyors sétával. Ezáltal egy nap egyszer
növelni
tudják
a
haladási
sebességüket 50%-kal a TEST
értékük felével megegyező óráig.
Azonban ez után a menetelés felével
megegyező ideig csak fele sebességgel
tudnak haladni.

A szakma képességgel rendelkező
karakterek képesek gyártani és javítani
különböző eszközöket feltéve, hogy a
szükséges szakmát tanulták meg (lásd
33. oldal) – például íjakhoz és
nyílvesszőkhez íjkészítő szakma kell.
Az előállítás költsége a piaci ár fele, és
ennyi órát vesz igénybe:
Gyártási költség aranyban x 10
1 + a szakma rangja

ErŐltetett menet

A javítás (ahol lehetséges) nem kerül
plusz költségbe, és a fenti idő negyede
szükséges hozzá. Ezután még egy
sikeres TUD + ÜGY + szakma próba
kell, hogy a javítás sikeres legyen.
Ha a gyártáshoz nem áll rendelkezésre
műhely (-8) vagy a megfelelő
szerszámok (-4), a próba jóval
nehezebb lesz.

Egy tipikus csapat 12 órát utazik egy
nap, amelyből 2 óra pihenés (tehát
tisztán 10 óra az utazás).
A 10 óránál többet utazó karakterek és
hátasok TEST + ÁLL próbát kötelesek
dobni minden plusz órában. Ha nem
sikerül,
egy
pontnyi
fáradást
sebződnek, amit csak természetes
alvással lehet kipihenni.
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Tapasztalat osztása

BŐvebben a próbákról

A karakterek különböző módon
tehetnek szert tapasztalati pontra. A TP
osztásához az alábbi útmutatót célszerű
használni.

Ebben a részben részletesebb szabályok
olvashatóak a Dungeonslayers játékban
előforduló tipikusabb próbákról.
Mindegyik képesség, ami bónuszt
adhat egy bizonyos próbához egy adott
szituációban, szintén fel van tüntetve.

Pontok az ellenfelekért
A legyőzött ellenfelekért az összes
ellenfél TP-jét össze kell számolni, és
elosztani a résztvevő karakterek
számával.

Alkudozás (TUD+ÉRT/AUR)
Elbűvölő, Szélhámos
Tárgyalások során – legyen szó akár
árakról, a küldetés díjazásáról vagy
háborúról – egy ellenpróbát kell dobni
(lásd 38. oldal). A játékosok által
mondottak -8-tól +8-ig módosíthatják
a próbát. Értelem vagy aura is
használható, amelyik a magasabb.
Egy sikeres alkudozás próba még nem
vesz rá senkit, hogy egy teljesen
elfogadhatatlan ajánlatba belemenjen.
Egy piaci alkunál érdemes lehet
meghatározni, hogy a felek meddig
hajlandóak elmenni.

Példa:
5 karakter megöl 10 goblin harcost,
amelyek mindegyike 20 TP-t ér. Így
tehát minden karakter 40 TP kap
(200/5).

Pontok a küldetésekért
Ha a kaland tisztázott céljait
(megtalálni a tünde mágikus tárgyat,
megölni a rosszfiút, stb.) elérik a
karakterek, az ellenfelekért kapott TP
legalább negyedét kapják meg.

Betegség ellenállás (TEST+ÁLL)
Kitartás
A karakter elkerülhet egy betegséget
sikeres TEST+ÁLL próbával. A kitartás
képessége minden rangja után +1-et
kap a próbához.

Példa:
A „Goblin banda felszámolása”
küldetés teljesítve, így mindegyik
karakter kap 10 TP-t (40/4).

Pontok a szerepjátékért

Egy változat:
Sok világban a tündék minden
betegségre immunisak. A törpék
gyakran kemények, ezért +2-t kapnak
a betegségek ellen.

A hangulatos, szórakoztató és karaktert
kijátszó szerepjáték TP-t érdemel.
Szituációnként a karakter szint x 2 TP-t
kaphat.

Csapdák hatástalanítása
(TUD+ÜGY)

Példa:
Egy 5. szintű karakter 10 TP-t kaphat
szituációnként a jó szerepjátékért.

Tolvajlás
Amint a karakter tudja, hol van a
csapda (sikeres észlelés próba),
megpróbálhatja hatástalanítani.
Ha nem sikerül, a csapda aktiválódik a
megfelelő következményeivel együtt.

Pontok egyéb dolgokért
A jó ötletek, a problémák, csapdák és
kalandok okos megoldásai 5-25 TP-t
érhetnek. Akár szobánként vagy 10 km
utazásonként is adható 1 TP.
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ElŐadás (változó)

Ha a karakterek nem kifejezettek
keresnek vagy hallgatóznak, a mesélő
dobhat titokban is.

Akrobata, Művelt, Elbűvölő, Zenész,
Mászómester, Villámreflexek
Az előadás lehet egy vers elszavalása,
dal eléneklése, egy trükk bemutatása
vagy akár táncolás is. A mesélő
határozza meg, hogy mely képességek
használhatóak.

Egy változat:
Sok világban a tündékre jellemző a
magas észlelés. Ezekben a világokban
az tündék +3-at kapnak észlelésre.

ErŐpróba (TEST+ERŐ)
Brutális csapás, Megsemmisítő csapás
Ha egy karakter be akar törni egy ajtót,
meg akar hajítani egy vasrudat, vagy fel
akar törni egy ládát, erőpróbát kell
dobnia.

Felébredés (TUD+ÉRT)
Villámreflexek, Éberség
Bármikor fontos lehet, hogy a karakter
felébredt-e valamire. Ekkor TUD+ÉRT
próbát
kell
dobni
az
alábbi
módosítókkal:

Észlelés (TUD+ÉRT vagy 8)
Tolvajlás, Éberség
Minden alkalommal ezt a próbát kell
dobni, amikor a karakternek esélye van
valamit észre venni (vércsepp a pultos
ingén, trollszag a barlangban). Ha a
TUD+ÉRT 8 alá csökkenne, 8 a
célszám.

CSZ

Több mint nyilvánvaló
(robbanás)
Nyilvánvaló
(verekedés/figyelmeztető jel)
Kedvezőtlen feltételek (nagy
távolság, zuhogó eső vagy hó,
zsúfolt utcák)
Csapda álca értéke (látás)
Ajtó/fal (hallás)
Távolság lopakodó személytől
(hallás)

+8

CSZ

Kis zaj / suttogás / elrontott
osonás próba
Normál hangú beszélgetés /
osonás balsiker
Harci zaj / hangos zaj
Megrúgott / megrázott
Sebesülés
Sikeres varázslat célpontja

0
+4
+8
+8
magától
+2

Ébredés után észlelés kell dobnia a
karakternek, hogy azonnal magához
térjen. Ha sikerült, cselekedhet abban a
körben, amelyben felébredt.
Ha a kezdeményén már túl vannak, a
szituációt visszatartott cselekedetként
kell lebonyolítani (lásd 42. oldal).

Ha a karakterek csapdát vagy titkos
ajtót keresnek, a tolvajlás képesség is
beszámítható.

Észlelés Módosítók

felébredés körülményei

Flörtölés (TUD+AUR)

+4

Elbűvölő
Ha egy karakter imponálni akar
valakinek a megjelenésével vagy
rátermett bókokkal, flörtölés próbát
kell dobnia. A módosítók a nemtől is
függenek:

-4
-ÁLC
-2/-8
-1/m
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Módosító

Férfi

nŐ

Kincs felbecslése (TUD+ÉRT)

Más faj
Provokatív öltözködés
Vérfoltos
Rossz lehelet
Parfüm
Bőkezű
Ápolatlan

-8
2
-2
-4
+1
+1
-4

-8
+4
-4
-2
+1
-2
-2

Értékbecslés
A karakterek gyakran szeretnék
megtudni, mennyit ér egy kincs, amit
találtak. A mesélő titokban dobhat a
játékosnak:
Rontás esetén a karakter elhibázza a
kincs értékét, méghozzá 10%-kal
minden egyes pont után, amivel a
dobás meghaladta
a célszámot.
Páratlan dobások esetén olcsóbbnak
hiszi, páros szám esetén drágábbnak.

Ismeret (TUD+ÉRT)
Művelt, Szakértő
Ha egy tanult ismereteket kell
alkalmazni egy probléma elemzéséhez
vagy régi legendák vagy egyéb
kérdésekre való válaszhoz, TUD+ÉRT
próbát dobathatunk, hogy vajon a
karakter emlékszik-e valamire, ami a
megoldáshoz szükséges.

Írás megfejtése (TUD+ÉRT)
Kommunikálás (TUD+ÜGY)

Éberség, Művelt
Ahhoz, hogy megfejtsen egy ősi, vagy
elmosódott feliratot, ismernie kell az
illető nyelvet és az ábécéjét.

Művelt
Próbálkozás, hogy megértesd magad
másokkal mutogatással és különböző
hangokkal. A karakter minden beszélt
nyelve után kap még +1 bónuszt.

Keresés (TUD+ÉRT vagy 8)
Tolvajlás, Lopakodás, Éberség
Ha valaki átkutat egy szobát, titkos
rekeszeket keres ládában, vagy titkos
ajtók után kutat a falakon, TUD+ÉRT
próbát kell dobnia. Ha ez az érték
kevesebb lenne, mint 8, akkor a
célszám 8.
A karakterek eldönthetik, hogy egy
tárgyat kutatnak át (pl. szekrényt), egy
falrészt vagy akár egy teljes területet.
Rontás esetén nem lehet újra dobni a
próbát a már átkutatott dolgokra.

Észlelés Módosítók
Nyilvánvaló (papírok a
fiókban)
Titkos rekesz / titkos ajtó
Tipikus rejtekhely
Rossz fényviszonyok
A csapda álca értéke

Lovaglás (MOZ+GYO/AUR)
Lovaglás, Lovasíjász, Állatok ura
Egy lovas négy féle sebességgel
haladhat: áll (mozgási értéke 0), lépés
(mozgási érték x 1), ügetés (mozgási
érték x 1,5), vágta (mozgási érték x 2).
Lovaglás
képesség
nélkül
a
karaktereknek lovaglás próbát kell
dobniuk minden alkalommal, amikor
meg akarják változtatni a hátasuk
irányát vagy sebességét (egy fokkal): ez
egy teljes cselekedet.
A lovaglás képességgel rendelkező
karakterek mindezt próba és cselekedet
nélkül megtehetik.
Minden karakternek (lovaglás képességgel rendelkezőknek is) kell próbát
dobniuk, ha át akarnak ugratni egy
akadályt vagy a sebességet több fokkal
megváltoztatni (pl. egy ügető lovat
megállítani).

CSZ
+8
-4-től
-8-ig
-2
-2
-ÁLC
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Mászás (MOZ+ERŐ)

Lovasharc

Akrobata, Mászómester
Mászáskor a karakterek a mozgási
sebességük felével haladhatnak. Próba
minden MOZ x 2 méter után szükséges.
Hiba esetén a karakter visszakozhat,
leesni csak balsiker esetén esik, és
nincs biztosítva.

Ha egy karakter, aki nem rendelkezik a
lovaglás képességgel, lóról szeretne
harcolni, először egy lovaglás próbát
kell dobnia szabad cselekedetként,
különben nem is tud támadni ebben a
körben.
Egyébként a lovaglás képességgel
bármikor támadhat lóról (próba
nélkül).
A lovaglás sebességétől függően a lovas
támadása újabb módosítókat kap:

Felület
Fa
Sima fal
Jó fogású
Érdes kőfal
Lejtős
Érdes szikla

Sebesség Közelharc egyéb támadás
Ügetés
+TEST/2*
-5
Vágta
+TEST*
-10
*A hátas TEST értéke számít

CSZ
0-tól 8-ig
-8
+8
+2
-8-tól +8-ig
+4

Egyéb módosítók
Sérült kéz/láb
Mászóvas
Nedves felület
Kötél
Viharos

A lovagló karakter +1 bónuszt kap a
közelharci támadásaira a gyalogosok
ellen a magasabb pozíciója miatt.
Hátasról nem lehet két kezes fegyverrel
harcolni.
Csak
a
lovasíjászat
képességgel (lásd 28. oldal) rendelkező
karakterek tudnak távolsági fegyvereket használni, amelyekhez mindkét
kéz szükséges (pl. íjak).

CSZ
-8
+2
-4
+8
-2

Méreg semlegesítése (TEST+ÁLL)
Kitartás
Egy sikeres TEST+ÁLL próbával
elkerülheti a karakter a méreg hatását.
A kitartás képesség minden rangjáért
még +1 bónuszt kap a karakter.
Azonban néhány igen veszélyes méreg
esetén
a
próbadobás
nem
engedélyezett.
Egy változat:
Sok világon a törpék nagyon
kemények, ezért +2 bónuszt kapnak a
mérgek ellen.

Nyomolvasás (TUD+ÉRT)
Vadász, Éberség
A nyomok követését és értelmezését
több tényező módosítja:

Nyomolvasási körülmények
A célpont rendelkezik
lopakodás képességgel
Nyom kora (szabadban)
Aljnövényzetben
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-rang
-1/6 ó
+2

Mesélés
Sziklás talaj
Eső, sűrű hóesés
Poros
Puha talaj (sár, hó)
Több üldözött

-8
-1/1 ó
+4
+4
+1 / 3 fő

A karakter csak a legnyilvánvalóbb
információkat tudja meg („Néhány
mezítlábas, kis humanoid.”) Minden
további részlethez újabb próbák
szükségesek.

Osonás (MOZ+GYO)
Lopakodás
Az osonás sebessége mindig a mozgási
érték fele. Mindig ellenpróbát (lásd 38.
oldal) kell tenni a jelenlévő ellenfelek
(pl. őrök) észlelése ellen 15-MOZ
sugarú körben.
Minden MOZ méterenként újabb próba
szükséges.

Osonás Módosítók
Zörgő levelekkel teli talaj
Nyikorgó padló
Zörejek a háttérben
Zaj a háttérben

Szerkezet mŰködtetése
(TUD+ÜGY/ÉRT)
Tolvajlás, Szakma, Zárnyitás
Egy titkos ajtó vagy zár felfedezése még
nem jelenti azt, hogy a kinyitás
mikéntje nyilvánvalóvá válna. Ilyen
esetekben szükség van a rejtett
kapcsoló
vagy
egyéb
szerkezet
megtalálására is egy TUD+ÜGY
próbával, hogy mozgásba hozzuk a
szerkezetet.
Bizonyos
szerkezeteknél
inkább
agymunkára van szükség, ekkor
dobhatunk TUD+ÉRT próbát is.

CSZ
-8
-4
+4
+8

A könnyűléptű képességgel rendelkező
fajok (pl. tündék) +2 bónuszt kapnak
az osonás próbáikhoz.

RejtŐzés (MOZ+GYO)

TŰzrakás (TUD+ÜGY)

Lopakodás
Egy rejtőző lény – aki például menekül
az üldözői elől, vagy épp megállítani
akar valakit – ellenpróbát (lásd 38.
oldal) dob az őt észrevenni kívánó
észlelése ellen.

RejtŐzést Módosító
Ideális (aljnövényzet, raktár)
Jó (magas fű, zug, oszlopok)
Árnyékok
Nem gyanított hely, kreatúra

Vadász
A tűzgyújtáshoz TUD+ÜGY próbát kell
dobni (teljes cselekedetnek számít).
Szükség van kőre, acélra és kovára,
amelyek minden karakter kedzőfelszerelésében megtalálhatóak. Siker
esetén kis lángnyelveket hoz létre a
karakter.

CSZ
+8
+4
+4
+4

Ugrás (MOZ+GYO)
Akrobata
Ha egy karakter nagyot akar ugrani,
szüksége van a mozgási értékével
megegyező távolságra a nekifutáshoz.
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Ha sikeres a próba, a karakter a
következő távolságot ugorja meg:

Viharos tengerben vagy dühöngő
folyóban a karakternek minden körben
próbát kell dobnia, akkor is, ha tud
úszni.

mozgási érték/2 + eredmény * 10cm
Amikor lefelé ugrik, jobb eredményt is
elérhet:

Zárnyitás (TUD+ÜGY)
Tolvajlás, Zárnyitás
Minden zárnyitási próbát nehezít a zár
értéke
(ZÁR).
Zárnyitáshoz
szükségeses eszközök is, amelyek
tovább módosíthatják a célszámot:

mozgási érték + eredmény * 10 cm
anélkül, hogy baja esne. Ha egy ellenfél
is van a karakter alatt, akkor támadhat
is egyet rá a karakter +1-gyel.
Ha az ugrás próbát elrontja, a karakter
csak a távolság felét ugorja.
Egy változat:
A tündék +1 métert adhatnak minden
ugrás távolságukhoz.

Úszás (MOZ+GYO)

Nyugodt víz
Enyhe hullámzás
Fodrozódó tenger, erős
áramlat
Viharos tenger, dühöngő
folyó
Páncél (mágikus bónuszok
nélkül)

CSZ

Evőeszköz, szög, pici bot
Drót, tű
Zárnyitó szett
Minden újabb zárnyitó (max.
ÉRT számú)

-8
-4
-2
+1

Sikertelenség esetén a karakter újra
próbálkozhat (esetleg egy zárnyitója
eltörik), de minden próbálkozás után a
célszám csökken 2-vel. Ez az
összeadódó módosító szintlépéskor
eltűnik.
Balsiker esetén a zár megsérül, és csak
puszta erővel lehet feltörni azt.

Úszás
Az úszás képesség nélküli karaktereknek úszás próbát kell tenniük miden
körben, amíg mély vízben vannak,
különben elsüllyednek, és fulladni
kezdenek (lásd 81. oldal).

Úszás Módosítók

Eszköz

CSZ

Zsebmetszés (MOZ+ÜGY)

0
-2
-4

Tolvajlás, Lopakodás, Terelés, Zsebmetszés
A zsebmetszés ellenpróbát jelent (lásd
38. oldal) az áldozat vagy a szemtanúk
észlelés próbája ellen.

-8
PÁNx2

Az úszás képességgel rendelkező
karakterek nyugodt vízen és enyhe
hullámzásnál TESTx2 órán keresztül
nem kerülnek bajba. Fodrozódó
tengerben és erős áramlatban ez az idő
negyedelődik.
Ez után az idő után a karakternek
TEST+ÁLL+úszás rang*3 próbát kell
dobnia, különben fulladni kezd a
kifáradás miatt.
Siker esetén ÁLL perc után kell
megismételnie a próbát.
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Zsebmetszés módosító

CSZ

A célpontot ruha alatt hordják
A célpontot ruha felett viselik
A célpont szütyőben van
Figyelemelvonó környezet

-4
-2
0
+4

Mesélés
Természetesen elkészítheted a saját
kincses táblázatodat egy speciális
kalandra vagy adott típusú ellenfélhez.
Ha túl sok ellenfél van, azt ajánljuk, a
játékosok dobjanak maguknak, vagy
dobj egyszerre több ellenfélnek.

Kincs
Még a legötletesebben megtervezett
kazamata sem túl szórakoztató a
megfelel kincsek nélkül. Ilyen lehet
akár egy egyszerű gyógyítás (az új
karakterek
számára
készült
kazamatákat mindig érdemes jól
felszerelni ilyesmikkel), arany vagy
ékszerek, értékes vagy mágikus
tárgyak, amelyek a jellemzőkre,
tulajdonságokra, fegyverekre vagy
páncélokra adnak bónuszokat, vagy
akár egzotikus műalkotások, amelyek
csodás hatásokat produkálnak.

Mágikus tárgyak
A permanens hatással rendelkező
tárgyak kivételével a karaktereknek egy
teljes cselekedetre van szüksége, hogy
aktiváljanak egy mágikus tárgyat
(kivéve, ha máshogy van írva).

Tárgy bónusz

Kincses táblázatok

A különböző mágikus tárgyak mágikus
bónuszokat biztosítanak viselőjüknek
egy bizonyos értékhez vagy próbához.
Minden viselt mágikus felszerelésből
származó bónusz összesen +5-tel
növelhet egy értéket.

A Dungeonslayers úgynevezett kincses
táblázatokat használ (lásd 122. oldal),
hogy gyorsan és egyszerűen meg
lehessen határozni a zsákmányolt
kincseket:
Az ellenfeleknek és a kincseknek van
egy kincs értékük (KIN), amit az
eredmény
meghatározásához
kell
alkalmazni.

Példa:
Egy
karakter
+3-as
mágikus
páncéllal, +1-es mágikus sisakkal és
+2-es Védelem Gyűrűjével is csak +5
bónuszt kap a Védelem értékére, nem
+6-ot.

Példa:
A 2C:10 KIN azt jelenti, hogy kétszer
kell dobni 10-es célszámra a C
táblázatban (civilizált humanoidok a
vadonban). Siker esetén az eredmény
megegyezik a zsákmány számával a
táblázatban. Átütő siker most nem
számít.

Képesség egy tárgyból
Ha egy tárgy egy képesség hatását
biztosítja, úgy kell venni, mintha a
viselője maga tanulta volna meg azt –
figyelmen
kívül
hagyva
a
követelményeket, vagy hogy a karakter
megtanulta-e már a maximális rangját
a képességnek (amely esetben az
tovább
emelkedhet
a
tárgynak
köszönhetően).

Időnként – főleg hatalmas ellenfelek
vagy nagy kincsek esetében – nem
szükséges próbát dobni.
Példa:
Beldrak, a Sötét Boszorkánymester
kincs értéke KIN 4D:2D20+10. Ez azt
jelenti, hogy a D táblázatok kell dobni
négyszer
D20+10-zel
mindenféle
próba nélkül.

Varázslat egy tárgyból
Ezek működnek függetlenül a karakter
osztályától vagy szintjétől, és mindig
egy teljes cselekedet a bekapcsolásuk.
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Ilyenkor a karakter próbát dob – a
varázslatnak megfelelően – mintha
maga is el tudná varázsolni azt (pl.
harcosok, felderítők).
Ha a karakter módosítatlan bázis
értéke 10 alatt van a varázslás vagy
célzott varázslás tekintetében, akkor a
tárgy 10-re emeli azt.
Amennyiben a varázslat hatóideje,
távolsága, hatása függ az ÉRT-től,
minimum 4-es értékkel kell számolni.
Ugyanezeket kell alkalmazni a mágikus
italok esetében is.
Tárgyakból
származó
varázslatok
esetében – ha máshogy nem írják –
figyelembe kell venni a frissülési időt
is, mielőtt újra használnánk a tárgyat.

Védelem itala és a Nagyobb védelem
itala viszont összeadódik).

Példa varázsitalok
Anaerob ital (200 arany)
Eme buborékos ital elfogyasztójának
nincs szüksége légzésre TEST órán
keresztül.
Biztos találat itala (25 arany)
A távolsági támadás és a célzott
varázslás értéket eggyel növeli egy
csata erejéig.
Csata ital (25 arany)
Ez a narancssárga ital +1-et ad a
közelharci támadáshoz és a védelemhez egy harc erejéig.

Tekercsek

Egészség itala (500 arany)
Ez a vérvörös ital D20 ponttal növeli az
ÉP-t D20 órára.

A varázslatokat tekercseken, könyvekben vagy hasonló iratokon lehet találni
vagy vásárolni. Minden mágiahasználó
probléma nélkül tudja „olvasni” ezeket,
még akkor is, ha nem ismeri a
megfelelő ábécét, feltéve, hogy a
varázslat megtanulható az osztályában.
Amint a varázsaltot megtanulták,
eltűnik, tehát nem lehet odaadni másik
mágusnak.
Ugyanez történik, ha a varázsaltot
hangosan olvassák fel, amely azonnal
létrehozza a varázslatot (a karakternek
dobnia kell egy próbát, mintha saját
maga varázsolt volna).
A hangos felolvasáshoz nem szükséges,
hogy elérje a megfelelő szintet a mágus,
csak az osztálya számára kell
elérhetőnek lennie varázslatnak.
Így tehát lehetséges, hogy a gyógyító
felolvassa a Helyreállítás varázslatot
akár már első szinten is.

Ellenszer (150 arany)
A Méreg semlegesítése varázslatként
működik az elfogyasztó számára (nincs
szükség próbára).
Erő itala (150 arany)
Ez az ital megduplázza az ERŐ értéket
ERŐ körig. Verítéktől bűzlik.
Észlelés itala (15 arany)
Ez a tiszta ital +5 bónuszt biztosít az
észlelés próbákhoz D20 órára.
Frissülés itala (50 arany)
Ez a világoskék ital minden varázslat
frissülési idejét felezi egy összecsapás
idejére.
Fiatalság itala (5000 arany)
Az elfogyasztó azonnal fiatalodik D20
évet.

Varázsitalok

Folyamatos gyógyulás itala (20 a)
Ez a lila folyadék 1 ÉP-t gyógyít 2D20
körön keresztül.

Egy típusú italból egyszerre csak egy
hatása érvényesülhet (egy Frissülés
italának elfogyasztása egy másik után
csak egy Frissülés itala hatását adja; a
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Gázalak itala (500 arany)
Ez az általában füstös ital az Éteri
forma varázslat hatását adja a
felhajtójának (CSZ 20, balsiker nincs).
Gyorsaság itala (200 arany)
Az
elfogyasztó
mozgási
megduplázódik D20 körre.

Mindent látás itala (200 arany)
A felhasználó D20 percig képes látni a
mágiát,
láthatatlan
vagy
rejtett
tárgyakat és lényeket (csapdákat, titkos
ajtókat, stb.).
Öregedés itala (500 arany)
A felhasználó azonnal öregedik D20
évet, beleértve a haj- és körömnövekedést is.

értéke

Gyógyulás itala (10 arany)
Ez a vörös folyadék D20 ÉP-t gyógyít.

Őrült ember itala (100 arany)
Ezt a gőzölgő folyadékot egy őrült ork
sámán fejlesztette ki. D20 ÉP-t gyógyít
három körön keresztül, míg a negyedik
körben az elfogyasztója felrobban,
akkora védhető sebzést okozva 2
métere körben, amennyit előtte
összesen gyógyult.

Gyógyulás nagyobb itala (25 arany)
Ez a sötétvörös folyadék 2D20 ÉP-t
gyógyít.
Helyreállítás itala (1000 arany)
Ez a tejszerű lé a Helyreállítás
varázslatot hozz létre megivóján (nem
szükséges próba).

Pókmászás itala (50 arany)
A karakter tud a falakon, sőt a
mennyezeteken is akár fejjel lefelé
haladni a mozgási értékével D20 körig.

Képességfejlesztés itala (100 a)
Fémszagú ital, amely egy képesség
rangját eggyel növeli D20 körig.

Repülés itala (200 arany)
Ez a sárga ital úgy működik, mint a
Repülés varázslat (CSZ 20, balsiker
kizárva).

Kicsinyítés itala (100 arany)
Az ital felhajtója a tizedére megy össze
D20 percre. TEST, ERŐ és ÁLL érékei
feleződnek, ami a származtatott
értékekre is hatással van.
Láthatatlanság itala (500 arany)
Ez
a
tiszta
színtelen
ital
a
Láthatatlanságot varázsolja az elfogyasztójára (CSZ 20, balsiker nincs).

Sérthetetlenség itala (1000 arany)
A karakter +20 védelmet kap D20
körig, amint ezt a hideg vörös löttyöt.
Ez a bónusz még a védhetetlen
sebzéseknél is alkalmazható.

Levitáció itala (25 arany)
Úgy működik, mint a Levitáció
varázslat (CSZ 20, balsiker kizárva).

Szerencse itala (200 arany)
A felhasználó figyelmen kívül hagyhat
minden balsikert D20 órán keresztül.

Megnövekedés itala (1000 arany)
A felhasználó mérete duplájára nő
D20/2 percre. TEST, ERŐ és ÁLL
értékei megduplázódnak, ami a
származtatott értékeknél is számít.

Teleportáció itala (1000 arany)
Ez a füstösen kavargó ital a Teleport
varázslatot hozza létre elfogyasztóján
(nem szükséges próba), de másra nincs
hatással.

Mély gondolatok itala (200 arany)
Ez a szürke lötty megduplázza a TUD
értéket TUD körig.

Törpe látás itala (15 arany)
Fekete sör, amely a nagyivónak
Sötétben látás képességet ad D20
órára.

93

Mesélés
Varázslatváltás itala (10 arany)
+10 bónuszt biztosít minden varázslatváltás próbához egy harcban.

Mágikus fegyverek és
páncélok

Varázslás itala (25 arany)
Javítja a varázslás és a célzott varázslás
értékét eggyel egy összecsapásra.

A mágikus fegyverek bónuszai és
hatásai csak akkor érvényesülnek,
amikor forgatják azokat – a páncélokat
pedig viselni kell.
Egy varázsfegyver által okozott sebzés
mágikus sebzésnek minősül. Ez azt
jelenti, hogy a testetlen lényeket – mint
pl. szellem – is megsebzi.
Ha egy fegyvernek nevet adtak a
készítése során, és ez a név ismert, a
karakter összecsapásonként egyszer
hangosan kimondhatja a nevét, hogy a
támadás értékét eggyel növelje egy kör
erejéig.
A legtöbb varázsfegyver és -páncél +1
és +3 közötti mágikus módosítóval bír.
Némelyik efelett még képességeket
vagy varázslatokat is biztosít.
Fegyverbónusz:
ez
a
bónusz
hozzáadódik
az
FB-hez
és
a
kezdeményezéshez, és levonódik az
ellenfél védekezéséből sikeres támadás
esetén.

Varázsfegyver folyadék (25 arany)
A fegyveren használva, ez az ezüstös
folyadék a Varázsfegyver varázslat
hatását adja egy összecsapás erejéig.
Védelem itala (50 arany)
2-vel növeli a védelmet D20 körig.
Védelem nagyobb itala (100 arany)
A felhasználó védelmét 3-mal növeli
D20 körre.
Vízenjárás itala (100 arany)
Ez a barna ital a Vízenjárás varázslat
hatását biztosítja (CSZ 20, balsiker
kizárva).

Példa:
Egy mágikus kétkezes kard az alábbi
értékekkel bír:
FB +5, KEZ +0, ellenfél védelme -6
Páncélbónusz: ez egy mágikus
bónusz, amit a PÁN-hez kell adni
(bármilyen
hatás
nélkül
a
varázslásra/célzott varázslásra), amíg a
kezdeményezésre, illetve a mozgás
értékre vonatkozó levonás 1-gyel,
illetve
0,5
méterrel
csökken
bónuszonként (legjobb esetben is csak
lenullázva azt).
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Példák mágikus fegyverekre

Példák mágikus páncélokra

Acélláng
Egy ez jó fogású +1-es hosszúkard a
Lángoló penge varázslattal.

Farkasköpeny
Egy egész farkas irhájából készült, és
+3-at biztosít viselőjének minden
észlelés dobásához. A farkas feje
(korábbi tartalma nélkül) csuklyaként
szolgál.

Dühkalapács
Egy egyszerű +3-as nehéz harci
kalapács, amely egyszer egy nagy törpe
hősé volt.

Felderítő vértje
Egy gyűrűsvért barna bőr válldísszel,
+1 gyorsaságot biztosít.

Ellen-szóró
A
nem
túl
figyelemre
méltó
megjelenésű pallos az Elsöprő
csapás II. képességet garantálja
használat közben.

Gyógyító bőre
Ez a fehér bőrből készült bőrpáncél +2t biztosít minden gyógyító varázslathoz.

Királyvér
Ez a tőr az Árnyékpenge és
Láthatatlanság varázslatokkal állítólag
királyokat ölt. A frissülési időt napi
egyszer figyelmen kívül lehet hagyni.

Gyógyító ruhája
Egyszerű és fehér, valamint +1-et ad
minden gyógyító varázslathoz. Egy
klasszikus!

Könyörtelen íj
Ez a +1-es rövid íj a Megfélemlítés
varázslattal kiváló az aljas lövésekhez.

Harcos lemezpáncél
Ez az elegánsan díszített +2-es
lemezpáncél sokak figyelmét magára
vonja, és +1 TEST értéket biztosít
viselője számára.

Mágusbot
Ezek a botok +1-től +3-ig terjedő
mágikus bónusz biztosítanak a célzott
varázslathoz (összesen eggyel több
bónuszt biztosítva ugyebár).

Hatalom ruhája
Ez a +3-as lila ruha +1-et ad a TUDhoz.

Orkölő
Egy legendás +1-es törpe fejsze
Brutális csapás II. képességgel.

Íjászvért
Sötétzöld ruhacsíkokkal díszített +1-es
gyűrűsvért, amely +3-at ad a távolsági
támadáshoz.

Szemétkedő szekerce
Egy ősi, +1-es szekerce Súlyos seb
okozása III. képességgel.

Medvepáncél
Medvebundával és karmokkal díszített
+2-es lemezpáncél, amely a viselőjének
a Düh I. képességet, valamint +1 erőt
biztosít.

Végzetes fullánk
Egy igen halálos +2-es hosszúíj, amely
a Veszélyes lövés II. és a
Mesterlövész II. képességeket garantálja.

Mennydörgés ruha
+1-es kékesszürke ruha viharfelhőkkel
és villámokkal van díszítve. +1 bónuszt
ad minden villám varázslathoz.
Örökösen hullámzik, mintha szellő
fújná.

Véreztető
Egy +2-es mágikus tőr a Véreztetés
III. képességgel felvértezve.
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Mély gondolatok ruhája
Ez a fakó szürke +2-es ruha +1-et
biztosít a viselője értelméhez.

Szett tárgyak
Néhány tárgyat kombinálni lehet, hogy
egy úgynevezett szettet alkossanak.
Amikor a szett tárgyakat kombináljuk,
egyre több újabb hatást biztosítanak.

Oroszlán páncél
Egy lemezpáncél oroszlánfejjel díszítve,
amely +1,5m bónuszt ad a mozgási
értékhez.

Selcor ruhája
példa szett

Sas ruhája
Ez a +1-es bőrpáncél világos bézs színű
és sólyomtollakkal van dekorálva, +1-et
ad a TUD értékhez.

+3-as mágikus ruha
Egy vérvörös ruha

Szívós lemezpáncél
Ez a masszív, +3-as lemezpáncél a
nyaki területeket is fedezi, és +2-t
biztosít a védelemhez.

Szívmester szett
Selcor nyaklánca
Selcor ruhája
Selcor fejdísze
Selcor pálcája

Tűzrúna ruha
+3-as élénkvörös ruha, lángokkal
díszítve, és Tűzmágia V. képességgel
megáldva.
Vadász egyenruha
Ez a zöldes-barna bőrpáncél +1
gyorsaságot biztosít a viselőjének,
valamint a Vadász I. képességet.
Vadőr páncél
Teljesen bőrből készült páncél az Állat
uralása varázslatot biztosítja.
Vándor páncél
Barna bőrökkel megerősített +1-es
gyűrűsvért,
ami
+1-et
ad
a
mozgékonysághoz.
Vérpáncél
Ez a vérvörös lemezpáncél a Súlyos
seb okozása I. képességet biztosítja.
Zsoldos őszinte híve
+1-es gyűrűsvért kék kiemelésekkel, a
viselője számára +1 közelharci támadás
értéket ad.
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Bónusz
(összeadódó)
1 rész: Javított fel
frissülés +I
2 rész: Javított
frissülés +II
3 rész: Javított
frissülés +III
4 rész: VAR és CV
+1
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Mágikus tegez
Minden ebből kihúzott nyílvessző +1-es
lesz egy körig.

Egyéb mágikus tárgyak
A fegyverek és páncélok mellett a
varázstárgyak végtelen variációja áll
rendelkezésünkre. Íme, néhány példa.

Mágikus szőnyeg
Egy legendás tárgy a forró sivatagok
földjéről. A Repülés és a Sprint
varázslatok vannak belészőve.
A varázslatok folyamatosan működnek
azon, aki a szőnyeg közepére ül,
varázslás próba sem szükséges.

Álompor
Rádobva vagy rászórva az Altatás
varázslatot fejti ki a célponton.
Csonkolás kesztyűje
Ez a vérfoltos szarvasbőr kesztyű a
viselőjének megadj a Brutális csapás
+I és a Súlyos seb okozása +I
képességeket.

Őrködő köpenye
Szemekkel mintázott, és Észlelés +III
képességet ad viselőjének.
Regeneráció nyaklánca
Ez az egyszerű ezüst lánc körönként 1
ÉP-t gyógyít.

Fantom hírnök
Mindegyik füsttel teli fiola egy Hírvivő
varázslatot tartalmaz.

Troll erő öve
Ez a kis fémlemezekkel díszített öv 3mal növeli viselője erejét.

Frissülés gyűrűje
Ez az egyszerű gyűrű minden varázslat
frissülési idejét eggyel csökkenti.

Tünde lábbeli
Ezek a kényelmes csizmák 1-gyel
növelik viselője mozgási értékét.

Harci kürt
Belefújva a kürt a Csatakiáltás +I
képességgel bátorítja a társakat.
Íjász alkarvértje
Amikor íjat használ a viselő, +2
bónuszt ad a távolsági támadáshoz.
Kristálygolyó
Hihetetlenül törékeny, és a Szemek és
fülek varázslatot tartalmazza.
Láthatatlanság gyűrűje
A szóbeszéd szerint a Láthatatlanság
varázslat van a gyűrűbe foglalva, de a
végén teljesen leigázza viselőjét.

Tünde szandál
Ez a finom megmunkálású szandál
Lovaglás +I képességet biztosít.
Tűzgolyók jogara
Egy jogar, amelybe a Tűzgolyó
varázslat van belefoglalva. A felfrissülési idő napi kétszer figyelmen kívül
hagyható.

Levitáció amulettje
A Levitáció varázslat van belefoglalva.
Lopakodás tünde köpenye
Ez a köpeny tündérfonálból van fonva,
Lopakodás +III képességet ad, és
még +3-at a rejtőzés próbákhoz.

Smaragd kulcs
Naponta egyszer el tudja varázsolni a
Nyitás varázslatot.
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Szélhámos kártyapaklija
Ez a gyönyörű kártyapakli az Időstop
varázslattal van felvértezve.

varázslat listaára
1 + Rúnaismeret + Beágyazott mágia
Ezután TUD+ÜGY+Rúnaismeret próbát kell tennie.

Varázslatok gyűrűje
A gyűrűbe egy varázslatváltást bájoltak,
így napi egyszer azonnal meg tudja
változtatni az aktív varázslatát a
viselője.

Varázsitalok fŐzése

Védelem gyűrűje +1-től +3-ig
Növeli a védelmet, és nem okoz
páncélból adódó levonásokat.

Varázsitalokat az Alkímia képességgel
lehet főzni. Az egyetlen kivétel a
szentelt víz, amihez egy varázslat
szükséges.
Emellett a varázslónak szüksége van az
alapanyagokra, amelyek az adott főzet
listaárának a felébe kerülnek (lásd 92.
oldal). A folyamat több lépésből áll,
összesen ennyi napig tart:

Mágikus tárgyak készítése

főzet listaára
1 + Alkímia + Beágyazott mágia

Azok a mágiahasználók képesek
varázstárgyak
készítésére,
akik
rendelkeznek az Alkímia, a Beágyazott
mágia vagy a Rúnaismeret képességekkel.
A varázstárgyak elkészítésének a
költsége mindig a jelzett piaci ár fele.
Ha a munka kudarcba fullad, az
alapanyagok elfogynak vagy tönkre
mennek.

A karakternek szüksége van egy
laboratóriumra ez idő alatt. Egy új
laboratórium berendezése 250 aranyba
kerül.
A folyamat sikeres befejezéséhez
TUD+ÉRT+Alkímia próba szükséges.

Varázslatváltás gyűrűje
A gyűrű a Varázslatváltó +V
képességgel van felvértezve, +10-et
biztosítva a varázslatok váltásához.

Tárgyak létrehozása
A mágiahasználóknak a Beágyazott
mágia képességre van szükségük olyan
tárgyak létrehozásához, mint például a
lángoló kard, varázspáncél vagy
mágikus gyűrűk.
Emellett a megfelelő Szakma képesség
is szükségeltetik, például íjkészítő,
aranyműves, fegyverkovács.
A Szakma képességet egy másik
karakter is biztosíthatja, aki részt vesz
a teljes folyamatban.
A következőkben lépésről lépésre
leírjuk a varázstárgyak készítésének
folyamatát.

Varázstekercsek írása
Egy
mágusnak
a
Rúnaismeret
képességre van szüksége tekercsek
írásához. Tovább a varázslatnak, amit
le akar írni, meg kell lennie a
repertoárjában.
Végezetül speciális összetevőkre is
szüksége
van
(egzotikus
tinta,
különleges pergamen), ami a varázslat
jelzett árának a felébe kerül.
A tekercs megírása hosszú folyamat,
aprólékos pontosság és különböző
száradási idő szükséges. A folyamat
alatt a varázslónak napi 1-2 órát a
tekercsírással kell foglalkoznia ennyi
napon át:
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értékhez, tulajdonsághoz vagy jellemzőhöz.

1. Alapköltség meghatározása
Az alapanyagok költsége mellett (ami a
listaár fele) különböző ritka összetevők
is szükségesek, mint például finom
kristályok, ritka növények vagy
veszélyes szörnyek vére, hogy a
beágyazás véglegessé váljon. Ezen
összetevők és az alapanyagok költsége
adja ki az alapköltséget:

Ehhez

+1

+2

+3

Próba
125
250
500
Fegyverbó(FB+bónusz) x 250
nusz
Páncélbó(PÁN+bónusz) x 500
nusz
Harcérték*
250
500
750
Jellemző
500
1.000 1.500
Tulajdonság 1.000 2.000 4.000
*A mozgás érték 0,5-del nő +1 bónuszonként

Alapanyagok ára
(listaár fele)
+ 125 arany
= alapköltség aranyban

Fegyverbónusz: A teljes költség a
választott fegyver nemmágikus FB és a
mágikus bónusz összege, szorozva 250
arannyal.
Ez a mágikus bónusz hozzáadódik az
FB-hez és a kezdeményezéshez,
valamint
csökkenti
az
ellenfél
védelmét.

2. Járulékos költségek meghatározása
A járulékos költségeket a tárgy kívánt
képességei határozzák meg. A végső
költséget az alapköltségek és a
járulékos költségek összege adja ki.
Az
alábbi
járulékos
költségek
merülhetnek fel.

A. Akció befoglalása
A tárgyak segítségével különböző
akciókat hajthatunk végre anélkül,
hogy külön cselekedetnek számítana
(pl. kardrántás). A költség a szabad
cselekedet típusától és időtartamától
függ.

Szabad cselekedet

Páncélbónusz: A teljes költség a
választott páncél nemmágikus PÁN és
a mágikus bónusz összege, szorozva
500 arannyal.
Ez a mágikus bónusz hozzáadódik a
PÁN-hez, nem érintve a varázslást és
célzott varázslást. A kezdeményezésre
vonatkozó büntetések csökkennek
bónuszonként eggyel, a mozgási
értéknél pedig 0,5-del. Ezek a
büntetések teljesen eltüntethetőek.

ár

Egyszer felállni egy harcban
250a
Egyszer fegyvert rántani egy
500a
harcban
Koncentrálni D20 körig*
750a
Varázslatváltás egyszer egy
1000a
harcban
*Létrehozáskor kell meghatározni

C. Képességek befoglalása

B. Bónuszok befoglalása

A képességek rang alapján foglalhatóak
tárgyakba. Az egyetlen kivétel a
Beágyazott mágia, amit nem lehet
beágyazni.

Az alábbi táblázat megmutatja a
bónuszok költségét, járuljon akár
próbához (varázsláshoz is), harc-
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Mesélés
Annak a személynek, aki rendelkezik a
megfelelő
képességgel,
a
teljes
folyamat alatt jelen kell lennie.
Egy befoglalt képesség-rang költsége
attól függ, hogy a biztosító személy
hányadik szinten kaphatta meg először
a képességet.

Újratöltés: az ellőtt töltetek újratöltéséhez a mágusnak a megfelelő
varázslatot bele kell varázsolnia a
tárgyba.
Az újratöltés folyamán a maximális
töltetek száma nem növekedhet.

D3. Varázspálcák készítése

Költség rangonként

A varázspálcák (lásd 47. oldal) létrehozásának költsége az alábbiak szerint
alakul:

Első hozzáférés szintje x 125 arany
Ha több mint egy képességet foglalunk
egy tárgyba, a 125-öt szorzó 50-nel
növekszik
minden
egyes
újabb
képesség után.
Például ha négy különböző képességet
rakunk egy tárgyba, minden egyes
képesség rang költségénél a szorzó 275
lesz (125 + 50 + 50 +50).

Varázspálca Költsége
Varázslat ára* x 2 arany
*Legalább 125 arany

D4. Frissülési idŐ rövidítése
A tárgy vagy a mágus varázslatának
frissülési ideje a mágus ÉRT értékének
felével csökkenthető.

D. Varázslatok befoglalása
A mágus olyan varázsaltokat is tehet a
tárgyba, amit képes elvarázsolni.
A varázslatok befoglalásának járulékos
költsége a varázslat elvarázslásának
költségén alapul. A 125 aranynál
olcsóbb varázslatok 125 aranyba
kerülnek a tárgyalkotás szempontjából.

Típus

-1 kör

Egy tárgy varázslata
A viselő egy adott varázslata
A viselő minden varázslata

250a
125a
2.500a

D5. Frissülési idŐ elhagyása

D1. A varázslat befoglalása

Bizonyos varázslatok frissülési ideje
teljesen elhagyható (pl. egy teleport
amulett,
amely
minden
körben
használható).

Egy varázslat befoglalható egy tárgyba
és elvarázsolható, ahogy a megfelelő
szabályokban írtuk.

Frissülési idŐ
elhagyása

Költség varázslatonként
Varázslat ára* x 3 arany
*Legalább 125 arany

ár

Naponta 1-szer
Varázslat ára* x 3
Naponta 2-szer
Varázslat ára* x 5
Naponta 3-szor
Varázslat ára* x 12
Permanensen** Varázslat ára* x 25
* Legalább 125 arany
**A mágus veszít egy pont TUD-ot
permanensen

D2. Töltetek befoglalása
Egy töltet jóval olcsóbb alkalmanként
újra kell költeni rá (pl. egy gyűrű 10
töltetnyi Tűzgolyóval).

Költség rangonként

3. A tárgy létrehozása

Varázslat ára* / 5 arany
*Legalább 125 arany

Amikor elkészítik
mágusnak és a

100

a tárgyat, a
mesterembernek

Mesélés
szüksége van egy megfelelő műhelyre
az alábbi számú órán keresztül:
A tárgy végső költsége aranyban / 20_
Beágyazott mágia és Szakma rangja
Miután az idő letelt, a mágus
TUD+ÉRT+Beágyazott mágia próbát, a
mesterember pedig TUD+ÜGY+Szakma próbát dob. Természetesen a
mágus elláthatja a mesterember
szerepét is, ha rendelkezik a megfelelő
képességgel.
Mindkét
dobásnak
sikerülnie kell, hogy a tárgy létrejöjjön.

Drágakövek és ékkövek
Értékes drágaköveket és ékköveket
minden mágikus tárgyba be lehet
foglalni – kivéve varázslatokhoz és
tekercsekhez –, hogy megkönnyítsék a
munkát.
A drágakövek értéke ahányszor eléri a
varázstárgy készítése teljes költségének
a negyedét, annyiszor +1 bónuszt
biztosítanak a Beágyazott mágiához és
a Szakmához.
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Szörnyek
Mivé lenne egy kazamata szörnyek
nélkül, egy vadonbéli utazás veszélyes
ragadozók nélkül vagy kampány gonosz
főellenfél nélkül?

értékek módosítása
Nyugodtan módosítsd a szörnyek
értékét, hogy erősebb vagy gyengébb
legyen, talán egy gyenge kölyök az
egyik, míg egy különösen veszélyes
példány a másik.
Úgy is kezelheted a szörnyeket, mintha
karakter kasztjuk lenne, és fejlesztheted őket fejlődés pontokból is.

Gyors halál
Hogy ne akadályozzuk a játékot, az
ellenfelek
1
ÉP
alatt
azonnal
meghalnak – kivéve persze a fontos
NJK-kat.

HŐsi és epikus ellenfelek

Méretkategóriák

Hogy
megfelelően
ábrázoljuk
a
különösen hatalmas ellenfeleket, hősi
vagy
akár
epikus
szörnyekké
alakíthatjuk őket. Értékeik ekkor így
változnak:

A Dungeonslayersben minden lény
beletartozik egy méretkategóriában.

Méret

Példa

Apró (<0,5m)
Kicsi (0,5-1m)
Emberi (1-3m)
Nagy (3-6m)
Hatalmas (612m)
Óriási (12+m)

patkány, denevér
goblin, félszerzet
tünde, ember, törpe
ogre, ló, troll
óriás, bálna

ellenfél

ÉP Véd kT TP Kincs

Hősi
x5
+2 +2 x2*
x2
Epikus
x10 +4 +4 x2*
x4
*növeld a normál TP-t (4+újabb ÉP)vel a duplázás előtt

sárkány

Továbbá a hősi és epikus szörnyek
kincsét tetszőlegesen növelheti a
mesélő.

Habár a nagyobb lényeket könnyebb
eltalálni (+2), mint a kisebbeket (lásd
44. oldal), ők vélhetően jobban bírják a
sérüléseket.

Szörny típusok
Minden itt leírt szörnyet be lehet
sorolni egy típusba az alábbiakból:
Állatok

Ellenség Mutató
Az Ellenség mutató (EM) fel van
tüntetve minden lénynél. Megmutatja,
hogy hány szintnyi karakter kell, hogy
jó eséllyel legyőzzék a szörnyet. Nem
egy
életbiztosítás,
inkább
csak
iránymutatás a mesélő számára.

Szerkezetek
Humanoidok
Mágikus lények
Növények
Élőhalottak
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A legtöbb állat félénk, és fél a tűztől.
A szerkezetek elkészítésének árát is
feltüntettük, ha esetleg valamelyik
karakter szeretne ilyet készíteni
magának.
Minden élőhalott rendelkezik a
sötétben látás képességgel.

legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.

EM:

14

Méret:

E

TP:

126

A szörnyek listája
A kényelmed érdekében minden
módosítót belefoglaltunk már a
harcértékekbe. Beírtuk a szörny
leírásába is ezeket, hogy világos legyen.

Bagolymedve
TEST 14
ERŐ 4
ÁLL 3

Aligátor
TEST 12
ERŐ 2
ÁLL 4

MOZ 10
GYO 5
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Védelem

Támadás

MOZ 11
GYO 0
ÜGY 2

Védelem

Kincs: trófea (KIN 1A:14)
EM: 11 Méret: N TP:

115

Banshee
TEST 6
ERŐ 19
ÁLL 19

MOZ 9
GYO 0
ÜGY 0

TUD 10
ÉRT 3
AUR 9

151
Támadás

Árnyék
TEST 11
ERŐ 5
ÁLL 4

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Karom (FB +2, EV - 2)
Tollak (PÁN +1)
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.

Harapás (FB +2, EV -2)
Pikkelyek (+2 PÁN)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci támadást
tehet (közelharci támadás + TEST)
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Úszás: Tud úszni járás helyett. Ha a második
mozgás akcióját is megteszi, a MÉ duplázódik.

Kincs: trófea (KIN 1A:14)
EM: 10 Méret: N
TP:

MOZ 6
GYO 3
ÜGY 0

Védelem

Karom (FB +2, EV -2)
Éteri (+8 PÁN)
Csak mágiával sebezhető: Csak mágikus
fegyverrel vagy mágiával sebezhető.
Félelem: Csatánként egyszer félelmet okozhat
mindenkinek, aki látja őt. Aki elrontja a TUD +
ÉRT+szint próbáját, megretten, és -2 levonást
kap minden próbájához a csatában, balsiker
esetén a célpont elmenekül.
Holtak ereje: TUD + AUR bónuszt kap az
ERŐ-höz és ÁLL-hez.
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Öregítés: A célpont 1 évet öregszik minden
sebzés után.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Karmok (FB +2, EV -2) Testetlen (PÁN +8)
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Öregítés: A célpont 1 évet öregszik minden
sebzés után.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
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legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Varázslat: Banshee sikolya: VM: -(TEST +
AUR)/2 minden célpontnál. 9
méteres
körben
mindenki
védhetetlen
sebzést
szenved.
Frissülés: 10 kör.

EM: 23

Méret:

E

TP:

Kincs: trófea (KIN 2A:20)
EM: 18 Méret: E TP:

206

Cápa
TEST 13
ERŐ 4
ÁLL 3

284

MOZ 6
GYO 3
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Harapás (FB +2, EV 2)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Úszás: Tud úszni is járás helyett. Ha a
második mozgás akcióját is megteszi, a MÉ
duplázódik.

Kincs: trófea (KIN 1A:12)
EM: 9 Méret: E TP:

106

Csatavadkan
TEST 9
ERŐ 2
ÁLL 4

Támadás

BAZILISZKUSZ
TEST 14
ERŐ 3
ÁLL 4

MOZ 7
GYO 3
ÜGY 0

Támadás

MOZ 9
GYO 2
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Agyar (FB +2, EV -1)
Bűzlő bőr (PÁN +2)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 1

Kincs: trófea (KIN 1A:10)
EM: 5 Méret: E TP:

Védelem

Karom (FB +2, EV -2)
Pikkelyek (+2 PÁN)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Kővéváltoztatás: a sikeres tekintettel kővé
változtat, TEST+AUR próbával elkerülhető. A
kővéváltoztatás Helyreállítással gyógyítható.
Szemmel
verés:
Bárkit
megtámad
pillantásával (szabad cselekedet), aki nem
dobja meg a TUD + AUR próbát. Akik úgy
harcolnak vele, hogy nem néznek rá, -4
büntetést kapnak, de már nem tudja őket
szemmel verni.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

76

Csataló
TEST 12
ERŐ 4
ÁLL 3

Támadás

MOZ 10
GYO 4
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Pata vagy Lökés (FB
+1)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
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távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

EM:

9

Méret:

N

TP:

Csillámpóni
TEST 9
ERŐ 2
ÁLL 3

121

Csápos agy
TEST 4
ERŐ 2
ÁLL 1

MOZ 6
GYO 2
ÜGY 0

Támadás

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

7

Méret:

EM:

Védelem

K

TP:

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Pata (FB +2)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Célzott varázslat: Gondolatfaló
sugár (láthatatlan, mentális sérülést
okoz és tulajdonságvesztést).
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.
Lebegés: Lebeghet járás helyett. A MÉ
duplázódik a futás cselekedetet használva.
Tulajdonságvesztés: A Gondolatfaló sugár
minden sikeres elvarázslása után a TUD 1-gyel
csökken, 0-nál a célpont nyáladzó őrültté
válik. Napi 1 pontnyi TUD-ot a Helyreállítás
varázslat segítségével lehet visszaállítani.

EM:

MOZ 12
GYO 6
ÜGY 0

4

Méret:

N

TP:
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Csontváz
TEST 10
ERŐ 3
ÁLL 2

MOZ 8
GYO 2
ÜGY 2

Támadás

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Csontkarom (FB +1)
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.

89

EM:

4

Méret:

N

TP:

72

Démonok
Minden démonra igaz:
Látás a sötétben: teljes sötétségben is jól lát.
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST)
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
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Kisebb démon
TEST 5
ERŐ 2
ÁLL 2

MOZ 5
GYO 2
ÜGY 2

TUD 5
ÉRT 2
AUR 2

Támadás

Védelem

Karmok (FB +1, EV -1)

Démonbőr (+2 PÁN)

EM:

1

Méret:

K

TP:

MOZ 7
GYO 3
ÜGY 3

Védelem
Démonbőr (+2 PÁN)

EM:

42

Méret:

Ó

Karmok (FB +2, EV -2)

EM:

4

Légelementál I.
TEST 6
ERŐ 2
ÁLL 3

TUD 6
ÉRT 3
AUR 3

MOZ 8
GYO 0
ÜGY 3

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Démonbőr (+2 PÁN)

E

TP:
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Harci démon
TEST 9
ERŐ 4
ÁLL 4

MOZ 8
GYO 4
ÜGY 4

TUD 8
ÉRT 4
AUR 4

Támadás

Védelem

Karmok (FB +3, EV -3)

Démonbőr (+2 PÁN)

EM:

8

Méret:

N

TP:

EM:

MOZ 10
GYO 5
ÜGY 5

TEST 10
ERŐ 2
ÁLL 5

TUD 10
ÉRT 5
AUR 5

Támadás

Védelem
Démonbőr (+2 PÁN)

23

Méret:

K

TP:

MOZ 20
GYO 10
ÜGY 10

K

TP:

68

MOZ 9
GYO 0
ÜGY 3

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Védelem

Szélroham (FB +2, -1

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)

2 méterenként)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a föld /
szikla / kő alapú támadásoktól.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

EM:

9

Méret:

E

TP:

92

297

Légelementál III.

DémonÚr
TEST 20
ERŐ 10
ÁLL 10

Méret:

152

Karmok (FB +4, EV -4)

EM:

4

Légelementál II.

csatadémon
TEST 15
ERŐ 7
ÁLL 7

Védelem

Szélroham (FB +1, -1
Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)
2 méterenként)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a föld /
szikla / kő alapú támadásoktól.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

Védelem

Méret:

579

Elementálok

Támadás
Támadás

TP:

71

Nagyobb démon
TEST 7
ERŐ 3
ÁLL 3

Támadás
Karmok (FB +5, EV -5)

TEST 15
ERŐ 2
ÁLL 7

TUD 10
ÉRT 5
AUR 5
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MOZ 9
GYO 0
ÜGY 4

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

szörnyek
Támadás

Szélroham (FB +4, -1

Védelem

TŰZelementál I.

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)

TEST 9
ERŐ 3
ÁLL 5

2 méterenként)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a föld /
szikla / kő alapú támadásoktól.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

EM:

16

Méret:

N

TP:

143

MOZ 5
GYO 0
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Védelem

Tűzcsapás (FB +2)

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a jég /
fagy / víz alapú támadásoktól.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

Földelementál I.
TEST 12
ERŐ 3
ÁLL 4

MOZ 2
GYO 1
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

EM:
Támadás

8

Méret:

K

TP:

TEST 13
ERŐ 4
ÁLL 6

44

Földelementál II.
TEST 17
ERŐ 4
ÁLL 5

MOZ 2
GYO 1
ÜGY 0

15

Méret:

TP:

EM:

70

Földelementál III.
TEST 22
ERŐ 5
ÁLL 7

MOZ 2
GYO 1
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Védelem

Sziklaököl (FB +4)
Sziklalény (+4 PÁN)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a villám /
vihar / szél alapú támadásoktól.

EM:

23

Méret:

N

TP:

TP:

70

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a jég /
fagy / víz alapú támadásoktól.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

Védelem

E

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 0

Támadás

Sziklaököl (FB +4)
Sziklalény (+4 PÁN)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a villám /
vihar / szél alapú támadásoktól.

EM:

K

Tűzcsapás (FB +3)

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Méret:

TŰZelementál II.

Védelem

Sziklaököl (FB +4)
Sziklalény (+4 PÁN)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a villám /
vihar / szél alapú támadásoktól.

EM:

9

124

107

15

Méret:

E

TP:

95

szörnyek

TŰZelementál III.
TEST 18
ERŐ 6
ÁLL 7

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 0

VíZelementál II.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

TEST 11
ERŐ 4
ÁLL 3

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a jég /
fagy / víz alapú támadásoktól.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

24

Méret:

N

TP:

Támadás

145

EM:

Támadás

TEST 15
ERŐ 5
ÁLL 6

3

Méret:

EM:

TP:

MOZ 9
GYO 0
ÜGY 4

16

83

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)

Méret:

N

TP:

133

Eleven Páncél
TEST 10
ERŐ 4
ÁLL 4

Támadás

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 0

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Hosszúkard (FB +2)
Fém lény (+5 PÁN)
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Látás a sötétben: teljes sötétségben is jól lát.

Védelem

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)

TP:

E

Vízsugár (FB +4, -1
2 méterenként)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a tűz
alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Úszás: Tud úszni járás helyett. Ha a második
mozgás akcióját is megteszi, a MÉ duplázódik.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

K

Méret:

Támadás

Vízsugár (FB +2, -1
2 méterenként)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a tűz
alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Úszás: Tud úszni járás helyett. Ha a második
mozgás akcióját is megteszi, a MÉ duplázódik.

EM:

9

VíZelementál III.

VíZelementál I.
MOZ 8
GYO 0
ÜGY 2

Védelem

Nincs szilárd
formája (+8 PÁN)

Vízsugár (FB +3, -1
2 méterenként)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a tűz
alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Úszás: Tud úszni járás helyett. Ha a második
mozgás akcióját is megteszi, a MÉ duplázódik.

Minden
elementál
látható,
a
légelementálok ködös forgószélként
jelennek meg.
Egy elementált összecsaphat egy
elemmel, mint például egy tábortűz
vagy egy égő bajtárs. Ez esetben keresd
meg az elemet legjobban leíró szintet
(I-III.) az 56. oldalon lévő táblázatból,
majd szorozd meg 5-tel. Ez után adj
hozzá +1-et négyzetméterenként, ha
tűz vagy víz és köbméterenként, ha kő
vagy levegő.
Eme a végeredmény ellen dob az
elementál TEST+ERŐ próbát. Kap +8at, ha a saját eleme ellen kell küzdenie,
és -8-at, ha az ellentétes elem ellen.
Ha az elementál elrontja a próbát,
sebzésként elszenvedi a próbák
különbségét, de próbálkozhat a
következő körben.

TEST 6
ERŐ 3
ÁLL 3

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Tűzcsapás (FB +4)

EM:

MOZ 8
GYO 0
ÜGY 3

Létrehozás: 1875a + páncélkovács
EM: 8
Méret: E
TP: 72

60

108

szörnyek

FaŐRZŐ
TEST 20
ERŐ 5
ÁLL 5

MOZ 1
GYO 0
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Faág csapás (FB +2)

Vastag kéreg (PÁN
+2)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a tűz
alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Leterítés: Egy átütő közelharci támadás után
a célpont elrepül (ha legalább egy
méretkategóriával kisebb) sebzés/3 méterre.
Védhető zuhanás sebzést alkalmazunk, a
célpont pedig elterül a kör végére.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Többszörös támadás: Plusz 4 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.

Kincs: tűzifa
EM: 23 Méret:

N

TP:

FojtószŐlŐ
TEST 6
ERŐ 3
ÁLL 4

Támadás

MOZ 7
GYO 4
ÜGY 0

Támadás

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Gyökércsapás (FB +2)
Fa (PÁN +1)
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Lefogás: Egy átütő közelharci támadással
megmarkolja a karaktert, ha az legalább egy
méretkategóriával kisebb. A célpont ERŐ
pontnyi védhető sebzést kap minden körben,
nem tud mozogni, és méretkülönbségenként -2
levonást
kap
minden
cselekedetére.
Szabadulás: a célpont MOZ+ERŐ próbája a
lefogó TEST+ERŐ próbája ellen.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Többszörös támadás: Plusz 4 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.

158

Farkas
TEST 8
ERŐ 3
ÁLL 1

MOZ 8
GYO 0
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Kincs: tűzifa
EM: 7 Méret:

Védelem

Farkasprém (PÁN
+1)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

E

TP:

122

Harapás (FB +2, EV -1)

Kincs: trófea (KIN 1A:10)
EM: 2 Méret: E TP:

Gargoyle
TEST 7
ERŐ 2
ÁLL 2

MOZ 7
GYO 1
ÜGY 2

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 1

Védelem

Kőkarom (FB +2)
Kőlény (+4 PÁN)
Alászálló támadás: Ha legalább a MÉ
kétszerese távolság rendelkezésére áll, egy
speciális közelharci támadást hajthat végre
(TÁM + TEST). Ezt mozgás közben is
megteheti, nem csak utána vagy előtte.
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a villám /
vihar / szél alapú támadásoktól.
Falmászó: A normál mozgás értékével tud
mászni falakon és mennyezeteken (szabad
cselekedet).
Immunis tudat: Immunis az elmére ható

81

109

szörnyek
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól lát.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Kincs: trófea (KIN 1A:8)
EM: 6 Méret: K

TP:

lát.
Leterítés: Egy átütő közelharci támadás után
a célpont elrepül (ha legalább egy
méretkategóriával kisebb) sebzés/3 méterre.
Védhető zuhanás sebzést alkalmazunk, a
célpont pedig elterül a kör végére.
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).

Csontgólem

91

TEST 10
ERŐ 5
ÁLL 0

Goblin
TEST 5
ERŐ 2
ÁLL 1

MOZ 7
GYO 2
ÜGY 2

Támadás

Bot, kés (FB +4)

TUD 3
ÉRT 1
AUR 0

Támadás

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Csontkarom (FB +2)
Több végtag: Támadás több végtaggal
(szabad
cselekedet).
Átütő
közelharci
támadással lehet levágni vagy összezúzni,
csökkentve a támadások számát.
Többszörös támadás. Plusz 3 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.

Védelem

Bűzös bőrök (+1
PÁN)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Sötétség teremtménye: A legtöbb világon a
sötétség teremtményének számít. Az adott
szabályok érintik a szörnyet.

Kincs: trófea (KIN 1B:10)
EM: 1
Méret: K TP:

MOZ 12
GYO 6
ÜGY 0

Létrehozás:
EM: 11

2613 a + ácsmesterség
Méret: N
TP: 148

Agyaggólem

42

TEST 10
ERŐ 3
ÁLL 3

MOZ 6
GYO 2
ÜGY 0

TUD 4
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Védelem

Agyagököl (FB +1)

-

Létrehozás:
EM: 8

2338 a + kőművesség
Méret: N
TP: 110

kristálygólem
TEST 8
ERŐ 3
ÁLL 3

Gólemek

MOZ 10
GYO 0
ÜGY 5

Támadás

Kristályököl (FB +2)

Minden gólemre igaz:

TUD 4
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Kristálylény (PÁN
+3)

Varázslat: Villámcsapás

Létrehozás:
EM: 10

Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól

110

2513 a + ácsmesterség
Méret: N
TP: 134

szörnyek
Támadás

Vasgólem
TEST 20
ERŐ 5
ÁLL 6

MOZ 5
GYO 2
ÜGY 0

Támadás

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Létrehozás:
EM: 23

Védelem

Vasököl (FB +6)
Fémlény (PÁN +5)
Eltiprás: Próbálkozhat egy védhetetlen
támadással körönként, hogy eltiporja a
célpontot
-6-tal,
aki
legalább
egy
méretkategóriával kisebb. Az elsőn felül
minden méretkategória különbség -2-vel
csökkenti a -6-os levonást.

Létrehozás:
EM: 27

Védelem

Kőököl (FB +4)
Kőlény (PÁN +4)
Eltiprás: Próbálkozhat egy védhetetlen
támadással körönként, hogy eltiporja a
célpontot
-6-tal,
aki
legalább
egy
méretkategóriával kisebb. Az elsőn felül
minden méretkategória különbség -2-vel
csökkenti a -6-os levonást.

3338 a + kőművesség
Méret: N
TP: 160

3750 a + fegyverkovács
Méret: N
TP: 173

Gyíkember
TEST 9
ERŐ 4
ÁLL 2

MOZ 8
GYO 0
ÜGY 2

Támadás

TUD 3
ÉRT 2
AUR 0

Védelem

Lándzsa (FB +1)

Pikkelyes bőr (PÁN
+1)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Leterítés: Egy átütő közelharci támadás után
a célpont elrepül (ha legalább egy
méretkategóriával kisebb) sebzés/3 méterre.
Védhető zuhanás sebzést alkalmazunk, a
célpont pedig elterül a kör végére.

Kincs: trófea (KIN 1B: 18)
EM: 4 Méret: E TP:

71

Gonosz ŐrzŐ
TEST 8
ERŐ 0
ÁLL 4

KŐgólem
TEST 18
ERŐ 4
ÁLL 5

MOZ 4
GYO 0
ÜGY 2

TUD 4
ÉRT 0
AUR 0

Támadás
-

111

MOZ 4
GYO 0
ÜGY 2

TUD 10
ÉRT 2
AUR 3

Védelem

Bűzlő bőrök (PÁN
+2)

szörnyek
Antimágia: 10 méteres körben minden mágia
megszűnik. Ez persze nem igaz a lény saját
varázslataira és mágiáira.
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.
Lebegés: Lebeghet járás helyett. A MÉ
duplázódik a futás cselekedetet használva.
Több végtag: 10 szeméből 5-tel varázsol.
Átütő közelharci támadással lehet kiszúrni,
csökkentve a támadások számát.
Többszörös támadás: Plusz 4 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Varázslat: Altatás, Elhajítás, Láthatatlanság,
Telekinézis, Uralom, Vakság, Védekező pajzs,
Védőburok, Villámcsapás (CV 15), Zavarás

Kincs: KIN #5A:20, #5M:20
EM: 23 Méret: N TP:

Támadás

Védelem

Karom (FB +2)
Tollak (PÁN +1)
Alászálló támadás: Ha legalább a MÉ
kétszerese távolság rendelkezésére áll, egy
speciális közelharci támadást hajthat végre
(TÁM + TEST). Ezt mozgás közben is
megteheti, nem csak utána vagy előtte.
Bűbáj: Elbájolhatja ellenfelét a Csalogatással.
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Varázslat: Csalogatás (úgy működik, mint az
Uralom, frissülési idő 10 kör)

Kincs: trófea (KIN 1A: 8)
EM: 10 Méret: E TP:

255

128

Hobgoblin
TEST 11
ERŐ 2
ÁLL 3

Támadás

Harci elefánt
TEST 16
ERŐ 5
ÁLL 5

MOZ 6
GYO 2
ÜGY 0

Támadás

Védelem

Kincs: trófea (KIN 1B: 18)
EM: 4 Méret: E TP:

Vastagbőrű (PÁN
+2)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

142

Hárpia
MOZ 6
GYO 2
ÜGY 1

Védelem

Láncing (PÁN +2,
MÉ 0-5) Sisak (PÁN
+1, KEZ -1) Fapajzs
(PÁN +1)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Sötétség teremtménye: A legtöbb világon a
sötétség teremtményének számít. Az adott
szabályok érintik a szörnyet.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Kincs: trófea (KIN 1A:20)
EM: 16 Méret: N TP:

TUD 3
ÉRT 2
AUR 0

Hosszú kard (FB +2)
Rövid íj (FB +1, KEZ
+1)

Öklelés (FB +2)

TEST 8
ERŐ 2
ÁLL 2

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 3

TUD 6
ÉRT 1
AUR 2

112

71

szörnyek
Támadás

Hidra
TEST 14
ERŐ 5
ÁLL 6

MOZ 10
GYO 2
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

EM:

Védelem

MOZ 6
GYO 1
ÜGY 2

Támadás

TEST 7
ERŐ 17
ÁLL 21

1

Méret:

Támadás

71

MOZ 6
GYO 3
ÜGY 0

TUD 9
ÉRT 8
AUR 8

Kincs: trófea #(A:20)x10, #10M:20
EM: 26 Méret: E TP: 299

Ló
25

TEST 10
ERŐ 2
ÁLL 2

Kutya
TEST 5
ERŐ 3
ÁLL 0

31

Mágikus ruha (+3
PÁN)
Félelem: Csatánként egyszer félelmet okozhat
mindenkinek, aki látja őt. Aki elrontja a TUD +
ÉRT+szint próbáját, megretten, és -2 levonást
kap minden próbájához a csatában, balsiker
esetén a célpont elmenekül.
Holtak ereje: TUD + AUR bónuszt kap az
ERŐ-höz és ÁLL-hez.
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Varázslatok: Alvás, Árnyak hívása, Árnyék,
Árnylándzsa, Botlás, Csontvázak, Éteri forma,
Élőholt uralása, Halálfelhő, Hasítás, Időstop,
Jégsugár,
Káprázat,
Lángoló
pokol,
Láthatatlanság, Mitikus kard, Mágikus zár,
Pókháló, Ugrás, Uralom, Síkkapu, Zavarás,

TUD 2
ÉRT 1
AUR 0

TP:

TP:

Védelem

-

-

K

K

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 4

Védelem

Kis bunkó (FB +1)

EM:

Méret:

Lich

Kobold
TEST 3
ERŐ 1
ÁLL 1

1

Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Harapás (FB +2, EV Pikkelyek (PÁN +2)
2)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Leterítés: Egy átütő közelharci támadás után
a célpont elrepül (ha legalább egy
méretkategóriával kisebb) sebzés/3 méterre.
Védhető zuhanás sebzést alkalmazunk, a
célpont pedig elterül a kör végére.
Regeneráció: Regeneráció próba (TEST)
eredménye alapján gyógyul minden körben.
Szabad cselekedet. Tűz- vagy savsebzés nem
regenerálható. Átütő siker visszanöveszt egy
fejet.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Több végtag: Támadás több végtaggal
(szabad
cselekedet).
Átütő
közelharci
támadással lehet levágni vagy összezúzni,
csökkentve a támadások számát.
Többszörös támadás: Plusz 5 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.
Úszás: Tud úszni is járás helyett. Ha a
második mozgás akcióját is megteszi, a MÉ
duplázódik.

Kincs: trófea (KIN 1B: 18)
EM: 4 Méret: E TP:

Védelem

Harapás (FB +1)
Irha (+1 PÁN)
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

MOZ 11
GYO 7
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Pata (FB +2)
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal

113

szörnyek
egy védhetetlen támadást dobhat.

EM:

4

Méret:

N

TP:

TEST 14
ERŐ 4
ÁLL 3

101

MOZ 6
GYO 2
ÜGY 1

TUD 4
ÉRT 1
AUR 1

Medúza
TEST 11
ERŐ 3
ÁLL 3

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 2

Támadás

TUD 7
ÉRT 2
AUR 2

Támadás

Védelem

Karmok/Kígyók (FB
Pikkelyes bőr (PÁN
+2)
+1)
Kővéváltoztatás: A sikeres szemmel verés
kővé változtathatja a célpontot. TEST + AUR
kell a megmeneküléshez. A kővéválást a
Helyreállítás varázslattal lehet gyógyítani.
Leterítés: Egy átütő közelharci támadás után
a célpont elrepül (ha legalább egy
méretkategóriával kisebb) sebzés/3 méterre.
Védhető zuhanás sebzést alkalmazunk, a
célpont pedig elterül a kör végére.
Szemmel
verés:
Bárkit
megtámad
pillantásával (szabad cselekedet), aki nem
dobja meg a TUD + AUR próbát. Akik úgy
harcolnak vele, hogy nem néznek rá, -4
büntetést kapnak, de már nem tudja őket
szemmel verni.
Többszörös támadás: Plusz 5 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.

Kincs: trófea (KIN 1A:18)
#5A:20, #5M:20
EM: 18 Méret: E TP:
EM: 3 Méret: E TP:

Védelem

Bunkó, szarvak vagy
Irha (PÁN +1)
paták (FB +2, EV -2)
Eltiprás: Próbálkozhat egy védhetetlen
támadással körönként, hogy eltiporja a
célpontot
-6-tal,
aki
legalább
egy
méretkategóriával kisebb. Az elsőn felül
minden méretkategória különbség -2-vel
csökkenti a -6-os levonást.
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).

Kincs: KIN 1B:12, #2B:17

KIN
205
71

MEdve
TEST 12
ERŐ 3
ÁLL 3

MOZ 8
GYO 4
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Múmia
TEST 12
ERŐ 10
ÁLL 10

Védelem

Mancs (FB +2, EV -2)
Vastag irha (+1 PÁN)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST)
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Kincs: trófea (KIN 1A:16)
EM: 9 Méret: N TP:

Támadás

MOZ 4
GYO 0
ÜGY 0

TUD 4
ÉRT 0
AUR 2

Védelem

Rothadó érintés (FB
Kötés (PÁN +1)
+1)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a tűz
alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Félelem: Csatánként egyszer félelmet okozhat
mindenkinek, aki látja őt. Aki elrontja a TUD +
ÉRT+szint próbáját, megretten, és -2 levonást
kap minden próbájához a csatában, balsiker
esetén a célpont elmenekül.
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Minotaurusz
114

szörnyek
Holtak ereje: TUD + AUR bónuszt kap az
ERŐ-höz és ÁLL-hez.
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Tulajdonságvesztés: Minden sebzést okozó
támadás után a TEST 1-gyel csökken, 0-nál a
célpont meghal. Naponta 1 pontnyi TEST-et a
Helyreállítás varázslat segítségével lehet
visszaállítani.

Kincs: KIN 2A:18, #1M:16
EM: 18 Méret: E TP:

Óriás
TEST 27
ERŐ 7
ÁLL 7

Támadás

MOZ 4
GYO 2
ÜGY 0

TUD 2
ÉRT 1
AUR 0

Védelem

Fatörzs (FB +4, EV -4) Vastag bőr (+1 PÁN)
Szikla (FB +4, EV -4)
Eltiprás: Próbálkozhat egy védhetetlen
támadással körönként, hogy eltiporja a
célpontot
-6-tal,
aki
legalább
egy
méretkategóriával kisebb. Az elsőn felül
minden méretkategória különbség -2-vel
csökkenti a -6-os levonást.
Lefogás: Egy átütő közelharci támadással
megmarkolja a karaktert, ha az legalább egy
méretkategóriával kisebb. A célpont ERŐ
pontnyi védhető sebzést kap minden körben,
nem tud mozogni, és méretkülönbségenként -2
levonást
kap
minden
cselekedetére.
Szabadulás: a célpont MOZ+ERŐ próbája a
lefogó TEST+ERŐ próbája ellen.
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Ogre
TEST 12
ERŐ 3
ÁLL 3

MOZ 6
GYO 3
ÜGY 0

TUD 2
ÉRT 1
AUR 0

Kincs: trófea (KIN 1A:20)
EM: 30 Méret: Ó TP:
Támadás

Bunkó (FB +2, EV -2)

Bűzlő bőrök (PÁN
+1)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Lefogás: Egy átütő közelharci támadással
megmarkolja a karaktert, ha az legalább egy
méretkategóriával kisebb. A célpont ERŐ
pontnyi védhető sebzést kap minden körben,
nem tud mozogni, és méretkülönbségenként -2
levonást
kap
minden
cselekedetére.
Szabadulás: a célpont MOZ+ERŐ próbája a
lefogó TEST+ERŐ próbája ellen.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.

Kincs: KIN 1B:8, #1B18
EM: 10 Méret: N

387

Védelem

TP:

Óriásgyík
TEST 15
ERŐ 5
ÁLL 14

MOZ 12
GYO 5
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Harapás (FB +4)
Pikkelyek (+2 PÁN)
Elnyelő: Átütő siker esetén elnyeli a
célpontot, ha az legalább két méretkategóriával
kisebb. A célpont 1 védhetetlen sebzést kap
körönként,
és
-8
levonást
minden
cselekedetére. Az áldozat csak egy átütő sikerű
közelharci támadás segítségével szabadulhat ki.
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Falmászó: A normál mozgás értékével tud
mászni falakon és mennyezeteken (szabad
cselekedet).
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
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Kincs: trófea (KIN 2A:16)
EM: 25 Méret: Ó TP:

115

316

szörnyek

Óriáskígyó
TEST 9
ERŐ 5
ÁLL 3

Óriás tintahal

MOZ 12
GYO 3
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

TEST 22
ERŐ 5
ÁLL 4

Védelem

Támadás

Harapás (FB +2, EV -2) Pikkelyek (+2 PÁN)
Lefogás: Egy átütő közelharci támadással
megmarkolja a karaktert, ha az legalább egy
méretkategóriával kisebb. A célpont ERŐ
pontnyi védhető sebzést kap minden körben,
nem tud mozogni, és méretkülönbségenként -2
levonást
kap
minden
cselekedetére.
Szabadulás: a célpont MOZ+ERŐ próbája a
lefogó TEST+ERŐ próbája ellen.
Méreg: Ha a célpont mérgezett támadást kap,
méregellenállás próbát kell dobnia. Ha
elrontja, 1 védhetetlen sebzést kap d20 körig.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Kincs: trófea (KIN 1A:18)
EM: 8 Méret: N TP:

MOZ 6
GYO 2
ÜGY 0

143

Védelem

Kincs: trófea (KIN 2A:18)
EM: 35 Méret: Ó TP:

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Csápok (FB +2)
Lefogás: Egy átütő közelharci támadással
megmarkolja a karaktert, ha az legalább egy
méretkategóriával kisebb. A célpont ERŐ
pontnyi védhető sebzést kap minden körben,
nem tud mozogni, és méretkülönbségenként -2
levonást
kap
minden
cselekedetére.
Szabadulás: a célpont MOZ+ERŐ próbája a
lefogó TEST+ERŐ próbája ellen.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Több végtag: Támadás több végtaggal
(szabad
cselekedet).
Átütő
közelharci
támadással lehet levágni vagy összezúzni,
csökkentve a támadások számát.
Többszörös támadás. Plusz 5 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.
Úszás: Tud úszni járás helyett. Ha a második
mozgás akcióját is megteszi, a MÉ duplázódik.

Óriáspatkány
TEST 4
ERŐ 2
ÁLL 1

MOZ 10
GYO 8
ÜGY 0

379

Védelem

Éles fogak (FB +2)
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól lát.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Úszás: Tud úszni járás helyett. Ha a második
mozgás akcióját is megteszi, a MÉ duplázódik.

EM:

1

Méret:

K

TP:

41

Ork
TEST 10
ERŐ 2
ÁLL 3

116

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 3

TUD 2
ÉRT 1
AUR 0

szörnyek
Támadás

63

Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a jég és
víz alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Leheletfegyver: D20 körönként használható.
Védhetetlen távolsági támadás. Csak a
mágikus PÁN bónuszt lehet védekezésre
használni. ÜGY x 5m hosszú és ÜGY x 3m
széles (a végén) csóva.
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Védelem

Lándzsa (FB +1)
Bőrpáncél (PÁN +1)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.

Kincs: KIN 1B:14, #1B:16
EM: 2 Méret: E TP:

Patkány
TEST 2
ERŐ 1
ÁLL 0

MOZ 4
GYO 2
ÜGY 0

Kincs: trófea (KIN 1A:16)
EM: 7 Méret: K TP:
Támadás

Védelem

Éles fogak (FB +1)
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Úszás: Tud úszni is járás helyett. Ha a
második mozgás akcióját is megteszi, a MÉ
duplázódik.

EM:

1
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Méret:

A

TP:

Póni
TEST 9
ERŐ 2
ÁLL 2

MOZ 8
GYO 5
ÜGY 0

Támadás

26

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Pata (FB +2)
Tollak (PÁN +1)
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

EM:

3

Méret:

N

TP:

92

Raj
TEST ERŐ ÁLL -

MOZ GYO ÜGY -

TUD ÉRT AUR -

Támadás

Pokolfarkas
TEST 11
ERŐ 4
ÁLL 2

Támadás

MOZ 8
GYO 2
ÜGY 2

Harapás (FB +1)
Tűzlehelet (FB +2)

Védelem

Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Raj (bogarak, rágcsálók, kígyók): Egy
ellenfélként kell kezelni. A raj értéke (RAJ) a
tagok számának tizedével egyenlő, maximum
20. 1 ÉP sebzéstől 10 tag hal meg (RAJ = -1). A
raj el tudja osztani a tagjait a szomszédos
területeken, és mindegyiknek meg lesz a saját
támadása egyszerre a teljes RAJ értéken.
A TÁM, VÉD és ÉP egyenlő a RAJ értékével.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

EM:

Izzó bőr (PÁN +1)
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5

Méret:

K

TP:

68

szörnyek
Több végtag: Támadás több végtaggal
(szabad
cselekedet).
Átütő
közelharci
támadással lehet levágni vagy összezúzni,
csökkentve a támadások számát.
Többszörös támadás: Plusz 3 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.

Ragadozó nagymacska
TEST 7
ERŐ 3
ÁLL 1

MOZ 10
GYO 5
ÜGY 0

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Kincs: trófea (KIN 1A:6)
EM: 8 Méret: E
Támadás

Védelem

Minden sárkányra igaz:
Alászálló támadás: Ha legalább a MÉ
kétszerese távolság rendelkezésére áll, egy
speciális közelharci támadást hajthat végre
(TÁM + TEST). Ezt mozgás közben is
megteheti, nem csak utána vagy előtte.
Elnyelő: Átütő siker esetén elnyeli a
célpontot, ha az legalább két méretkategóriával
kisebb. A célpont 1 védhetetlen sebzést kap
körönként,
és
-8
levonást
minden
cselekedetére. Az áldozat csak egy átütő sikerű
közelharci támadás segítségével szabadulhat ki.
Eltiprás: Próbálkozhat egy védhetetlen
támadással körönként, hogy eltiporja a
célpontot
-6-tal,
aki
legalább
egy
méretkategóriával kisebb. Az elsőn felül
minden méretkategória különbség -2-vel
csökkenti a -6-os levonást.
Félelem: Csatánként egyszer félelmet okozhat
mindenkinek, aki látja őt. Aki elrontja a TUD +
ÉRT+szint próbáját, megretten, és -2 levonást
kap minden próbájához a csatában, balsiker
esetén a célpont elmenekül.
Látás a sötétben: teljes sötétségben is jól lát.
Leheletfegyver: D20 körönként használható.
Védhetetlen távolsági támadás. Csak a mágikus
PÁN bónuszt lehet védekezésre használni. ÜGY
x 5m hosszú és ÜGY x 3m széles (a végén)
csóva.
Leterítés: Egy átütő közelharci támadás után
(farokkal) a célpont elrepül (ha legalább egy
méretkategóriával kisebb) sebzés/3 méterre.
Védhető zuhanás sebzést alkalmazunk, a
célpont pedig elterül a kör végére.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Többszörös támadás. Plusz egy támadást
végre
tud
hajtani
(harapás,
karmok,
leheletfegyver
vagy
farok)
szabad
cselekedetként.
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RepülŐ kard
TEST 10
ERŐ 4
ÁLL 4

MOZ 5
GYO 5
ÜGY 0

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

Védelem

Hosszú kard (FB +2)

Fémlény (+5
PÁN)
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.

Létrehozás: 1513 a + fegyverkovács
EM: 8
Méret: K TP: 57

Rozsdabogár
TEST 8
ERŐ 4
ÁLL 4

Támadás

MOZ 7
GYO 0
ÜGY 0

Csáp (FB +1)

111

Sárkányok

Karmok (FB +2, EV -1)
Irha (+1 PÁN)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.
Többszörös támadás: Plusz egy támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.

Kincs: trófea (KIN 1A:11)
EM: 2 Méret: E TP:

TP:

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Kitinpáncél (PÁN
+3)
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.
Rozsda: Minden ütés csökkenti a PÁN-ét egy
fémpáncél véletlenszerű darabjának. A FB-a
bármely nem mágikus fém fegyvernek szintén
csökken eggyel, ha eltalálja a szörnyet.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

118

szörnyek

Sárkánykölyök
TEST 9
ERŐ 2
ÁLL 2

MOZ 11
GYO 3
ÜGY 3

Támadás

Védelem
Sárkánypikkely (+3
PÁN)

Kincs:
EM:

Kincs:

TUD 5
ÉRT 1
AUR 2

Többszörös támadás
(FB +3, EV -2)

Trófea (2A:D20+10)
18 Méret: N TP:

Trófea (8A:D20+10)
KIN #(A:D20+10)x10,
#12M:20

EM:
Szín
Kék
Bronz
Sárga
Arany
Zöld
Vörös
Fekete
Ezüst
Fehér

255

63

Méret:

Ó

Lehelet
Villám
Szonár
Homokvihar
Fény
Mérges gáz
Tűz
Sav
Merkúr
Jég

TP:

907

teremtménye
Sötétség
Fény
Sötétség
Fény
Sötétség
Sötétség
Sötétség
Fény
Sötétség

Sas
TEST 3
ERŐ 1
ÁLL 0

MOZ 8
GYO 3
ÜGY 1

Támadás

MOZ 12
GYO 3
ÜGY 3

Támadás

Többszörös támadás
(FB +4, EV -4)

Kincs:
EM:

TUD 7
ÉRT 2
AUR 2

Kincs: trófea (KIN 1A:11)
EM: 1
Méret: K TP:

Védelem

Sárkánypikkely (+4
PÁN)

Trófea (4A:D20+10)
KIN #(A:D20+10)x10, #8M:19
42 Méret: Ó TP: 579

FelnŐtt sárkány
TEST 24
ERŐ 6
ÁLL 6

MOZ 16
GYO 4
ÜGY 4

Támadás

Többszörös támadás
(FB +5, EV -5)

Védelem

Karmok (FB +1)
Tollak (+1 PÁN)
Alászálló támadás: Ha legalább a MÉ
kétszerese távolság rendelkezésére áll, egy
speciális közelharci támadást hajthat végre
(TÁM + TEST). Ezt mozgás közben is
megteheti, nem csak utána vagy előtte.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Természetes fegyver: balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Fiatal sárkány
TEST 16
ERŐ 4
ÁLL 4

TUD 1
ÉRT 0
AUR 1

TUD 10
ÉRT 2
AUR 2

Védelem

Sárkánypikkely (+5
PÁN)
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52

szörnyek
Falmászó: A normál mozgás értékével tud
mászni falakon és mennyezeteken (szabad
cselekedet).
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

Szellem
TEST 1
ERŐ 1
ÁLL 16

MOZ 11
GYO 0
ÜGY 2

TUD 10
ÉRT 3
AUR 6

Kincs: trófea (KIN 1A:12)
EM: 11 Méret: E TP:
Támadás

Védelem

Troll

Kísértet karmok (FB
Testetlen (+8 PÁN)
+1, EV -2)
Csak mágiával sebezhető: Csak mágikus
fegyverrel vagy mágiával sebezhető.
Félelem: Csatánként egyszer félelmet okozhat
mindenkinek, aki látja őt. Aki elrontja a TUD +
ÉRT+szint próbáját, megretten, és -2 levonást
kap minden próbájához a csatában, balsiker
esetén a célpont elmenekül.
Holtak ereje: TUD + AUR bónuszt kap az
ERŐ-höz és ÁLL-hez.
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Öregítés: A célpont 1 évet öregszik minden
sebzés után.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Varázslat: Megfélemlítés

EM:

17

Méret:

E

TP:

TEST 16
ERŐ 4
ÁLL 4

MOZ 6
GYO 0
ÜGY 3

Támadás
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Szörnypók

Támadás

MOZ 9
GYO 2
ÜGY 4

TUD 2
ÉRT 1
AUR 0

Védelem

Bunkó (FB +2, EV -2)
Kemény bőr (PÁN
Szikla (FB +4, EV -4)
+2)
Érzékeny: Dupla sebzést szenved el a tűz
alapú támadásoktól és varázslatoktól.
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.
Lefogás: Egy átütő közelharci támadással
megmarkolja a karaktert, ha az legalább egy
méretkategóriával kisebb. A célpont ERŐ
pontnyi védhető sebzést kap minden körben,
nem tud mozogni, és méretkülönbségenként -2
levonást
kap
minden
cselekedetére.
Szabadulás: a célpont MOZ+ERŐ próbája a
lefogó TEST+ERŐ próbája ellen.
Regeneráció: Regeneráció próba (TEST)
eredménye alapján gyógyul minden körben.
Szabad cselekedet. Tűz- vagy savsebzés nem
regenerálható. Átütő siker visszanöveszt egy
fejet.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.

Kincs: KIN 1B:16
EM: 14 Méret:

TEST 12
ERŐ 3
ÁLL 2

165

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Harapás (FB +2, EV Páncél (PÁN +1)
2)
Háló (FB +2)
Bénító hatás: A behálózott karakter nem
képes mozogni. TEST + ERŐ próbával
elkerülhető. 10 körönként alkalmazható.
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N

TP:

202

szörnyek

Unikornis
TEST 9
ERŐ 2
ÁLL 2

MOZ 13
GYO 6
ÜGY 0

Támadás

TUD 1
ÉRT 1
AUR 1

Támadás

Védelem

Többszörös (FB +1, EV
-2)
Éjszakai látás: Minimális fénynél is úgy lát,
mintha nappali világosság lenne.
Fény teremtménye (világfüggő): A legtöbb
világon a fény teremtményének számít. Az
adott szabályok érintik a szörnyet.
Félelem: Csatánként egyszer félelmet okozhat
mindenkinek, aki látja őt. Aki elrontja a TUD +
ÉRT+szint próbáját, megretten, és -2 levonást
kap minden próbájához a csatában, balsiker
esetén a célpont elmenekül.
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Látás a sötétben: Teljes sötétségben is jól
lát.
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST).
Többszörös támadás: Plusz 1 támadást
végre tud hajtani szabad cselekedetként.
Varázslat: A Sprint varázslatot bármikor el
tudja varázsolni próba nélkül. A frissülési időt
persze alkalmazni kell.

Kincs: KIN 1B:12, #2B:17
EM: 9 Méret: N TP:

Kincs: KIN 1B:12, #2B:17
EM: 1
Méret: A TP:

MOZ 7
GYO 2
ÜGY 0

TEST 13
ERŐ 3
ÁLL 5

Támadás
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Kincs: KIN 1B:4
EM: 10 Méret:

Védelem

Agyar (FB +2, EV -1)
Vastag bőr (+2 PÁN)
Roham: Amikor legalább a MÉ-nek megfelelő
távolságot fut, egy speciális közelharci
támadást tehet (közelharci támadás + TEST)

EM:

6

Méret:

E

TP:

79

Vámpír denevér
TEST 5
ERŐ 3
ÁLL 2

MOZ 4
GYO 0
ÜGY 0

MOZ 3
GYO 0
ÜGY 0

TUD 0
ÉRT 0
AUR 0

Védelem

Rothadt karmok (FB
Nem érdekli (PÁN
+2)
+2)
Immunis tudat: Immunis az elmére ható
(Bájolás, Altatás, Hipnózis, stb.) és a
felkiáltójellel jelölt varázslatok ellen.
Sötétség teremtménye (világfüggő): A
legtöbb világon a sötétség teremtményének
számít. Az adott szabályok érintik a szörnyet.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0

Támadás

55

Zombi

Vaddisznó
TEST 10
ERŐ 2
ÁLL 5

Védelem

Karmok (FB +1)
Alászálló támadás: Ha legalább a MÉ
kétszerese távolság rendelkezésére áll, egy
speciális közelharci támadást hajthat végre
(TÁM + TEST). Ezt mozgás közben is
megteheti, nem csak utána vagy előtte.
Repülés: Dupla MÉ-kel repülhet. Ha a futás
akciót választja repülve, akkor a sebessége MÉ
x 4 lesz.
Szonár: A lény hang segítségével tájékozódik.
Természetes fegyver: Balsiker esetén az
ellenfél fegyverét ütötte meg, ezért az azonnal
egy védhetetlen támadást dobhat.

TUD 1
ÉRT 0
AUR 0
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Függelék: A – kincses táblák
A

B

C

D20 Érmék

D20 Primitív humanoidok

d20 Civilizált humanoidok (Vadon)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D20 r
2D20 r
3D20 r
4D20 r
5D20 r
D20 e
2D20 e
3D20 e
4D20 e
5D20 e
D20 a
2D20 a
3D20 a
4D20 a
5D20 a
6D20 a
7D20 a
8D20 a
9D20 a
10D20 a

Halcsont, rothadt hús
Szakadt bőrtömlő
Maradék ételek
Bőrtömlő
Friss ellátmány
Véres bőrök
Egy darab kötél
Koszos takaró
Ívelt drót darab
Cifra márvány
Kova, acél és tapló
Fog nyaklánc, tünde fül
Horog
D20 m penészes kötél
D20 üveggyöngy
Gyémántszilánk (D20 r)
D20 r, D20 e
D20 r, D20 e, D20 a
D20 a + tábla M:5
D20 drágakő (D20 a/db)

D

Bőrtömlő vagy bőr kupa
Kova, acél és tapló
Egy adag étel
D20/2 fáklya
Kupa
Horgászbot vagy evőeszközök
Bőrkötél vagy D20 r
Edény vagy fazék
Tűzifa vagy D20 e
D20/2 adat étel
Tű és cérna vagy söröskancsó
D20/2 m kötél vagy D20 a
Gyógynövények vagy dohány
Mászóvasak vagy olajlámpa
Tábla M:5
Sátor vagy medvecsapda
Tábla A:15
Iránytű vagy aranyfog (D20/2 a)
D20/2 gyógynövény vagy gyűrű
Tábla M:10

M

D20

Civilizált humanoidok (Város)

d20

Mágikus tárgyak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1r
Kenyérmorzsa vagy fésű
Bőrtasak vagy egy darab festék
Darab kábel vagy zsebkendő
Csomagolt kenyér vagy alma
Fa figura vagy kocka
Pipa dohánnyal vagy selyemkendő
Fa figura vagy kocka
Feszítővas vagy kulcs
D20 r vagy egy gyűrű (1 e)
Dekoratív övcsat (D20/2 e)
1 gyógynövény vagy kártyapakli
Rejtett tőr vagy nyaklánc (d20 e)
Aranyfog (1 a) vagy lámpa
5 álkulcs vagy egy kulcscsomó
Tábla A:15
Aranyfogak (D20/2 a) vagy gyógyital
Csiszolt drágakő (D20 a)
Tábla M:5
Tábla M:10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ital (tábla I)
Ital (tábla I)
Ital (tábla I)
Ital (tábla I)
Ital (tábla I)
Tekercs (tábla V: varázslatok)
Tekercs (tábla V: varázslatok)
Fegyver (tábla F: fegyver és H: hatás)
Tekercs (tábla V: varázslatok)
Fegyver (tábla F: fegyver és H: hatás)
Páncél (tábla P: páncél és H: hatás)
Tekercs (tábla V: varázslatok)
Páncél (tábla P: páncél és H: hatás)
Tekercs (tábla V: varázslatok)
Fegyver (tábla F: fegyver és H: hatás)
Páncél (tábla P: páncél és H: hatás)
Fegyver (tábla F: fegyver és H: hatás)
Egyedi (tábla E: egyedi)
Tárgy (tábla T: varázstárgyak)
Egyedi (tábla E: egyedi)
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Fegyverek és páncélok
F
D20
1-5
6-20

D20

I: Italok
FK

Fegyver típusa
Távolsági (FT)
Közelharci (FK)

d20
1-12
13-20

FT: Távolsági

D20

közelharci
Vágó
Ütő

FK1: Vágó

D20 számszeríj
lövedék*
Könnyű számszeríj
Nehéz számszeríj
D20 nyílvessző*
Rövid íj
Hosszú íj
Tünde íj
Parittya
Dárda**
Dobótőr

1-2

Kétkezes kard

3-6
7
8
9-11
12-14
15-17
18-19
20

Tőr
Alabárd
Kétkezes fejsze
Másfélkezes kard
Rövid kard
Hosszúkard
Fejsze
Törpe fejsze

*Találat után elhal a mágia
**Nincs törés és balsiker

1
2-4
5

Láncos buzogány
Kalapács
Hosszúbot*

6

Bunkósbot*

1-2
3
4
5-6
7-11
12-14
15
16
17-19
20

P: páncélok
D20
1-3
4-7
8
9-13
14-17
18-20

D20

Páncél
Páncéldarab
Ruha
Rúnázott ruha
Bőrpáncél
Láncing
Lemezvért

D20

FK2: ÜtŐ

7-8
Csatacsillag
9
Bokszer
10-12
Lándzsa*
13-16
Harci kalapács
17-20
Buzogány
*Nincs törés és balsiker

Páncéldarabok

1-5

Bőr alkarvért

6-8
9-11
12-15
16
17-19
20

Lemez alkarvért
Lemez lábszárvért
Lemezsisak
Fapajzs*
Fém pajzs
Torony pajzs

Mágikus fegyverek és
páncélok
Miután megállapítottátok a fegyver
vagy páncél típusát, dobjatok a H
táblán is, hogy meghatározzátok a
bónuszokat és egyéb hatásokat!
Páncélok és fegyverek esetében két
dobás van (bónuszok és egyéb
hatás), másnál csak egy, de eggyel
több hatás van.

*Nincs törés és balsiker

5D20

POTIONS

5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-23
24-26
27-28

Helyreállítás itala
Őrült ember itala
Gázalak itala
Megnövelés itala
Öregedés itala
Gyorsaság itala
Képesség itala
Törpe látás itala
Sérthetetlenség itala
Kisebbítés itala
Anaerob ital.
Pókmászás itala
Gyógyulás nagyobb
itala
29-31 Észlelés itala
32-33 Méreg (CSZ 20,
védhetetlen)
34-36 Vízenjárás itala
37-38 Szentelt víz
39-42 Varázsváltás itala
43-46 Biztos találat itala
47-51 Frissülés itala
52-56 Gyógyulás itala
57-61 Varázsfegyver
folyadék
62-65 Folyamatos
gyógyulás itala
66-69 Védelem itala
70-73 Védelem nagyobb
itala
74-77 Erő itala
78-80 Csata ital.
81-83 Levitáció itala
84-85 Mindent látás itala
86-87 Repülés itala
88-89 Ellenszer
90-91 Szerencse itala
92-93 Mély gondolatok
itala
94-95 Egészség itala
96-97 Varázslás itala
98
Teleportálás itala
99
Láthatatlanság itala
100
Fiatalság itala

H: hatások
D20

FB vagy PÁN

D20

Egyéb hatás

D20

Egyéb hatás

1
2-17
18-19
20

0 bónusz, 1 hatás
+1 bónusz
+ 2 bónusz
+3 bónusz

1-15
16-18
19
20

Nincs hatás
1 hatás
2 hatás
2 hatás + új dobás

1-5
6-13
14-17
18-20

Szabad cselekedet
Bónusz
Képesség
Varázslat hatás
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Hatások I.

HA: szabad cselekedet
D20
típus
1-6 Felállás*
7
Koncentráció**
8
MÉ-nyi mozgás*
9
Távolsági támadás*
10 Közelharci támadás*
11-13 Fegyver felvétele*
14-16 Fegyverrántás
17 Varázslás*
18-19 Varázsváltás*
20 Célzott varázslás*
*Csatánként egy alkalommal
**Legfeljebb D20 körig

A hatások némely kombinációja furcsa lehet (pl.
+1-es láncos buzogány a
Pusztakezes mester képességgel). Ebben az esetben
a mesélő határozzon meg
más hatást, vagy dobjatok
újra, amíg egy értelmezhető eredmény ki nem jön.

HK: Képesség*
D20 Képesség rang
1-12
+I (HK1)
13-17
+II (HK1)
18-19
+III (HK1)
20
+I és új dobás
*Egy képesség rangja soha
nem haladhatja meg azt a
rangot, amit a karakter
megtanulhatna.

HB: BóNUSz (2 dobáS)
1. D20
BONUS TO

BóNUSz (2. D20)
+1
+2
+3

1-9
10-13
14
15-17
18-19
20

1-10
1-15
1-15
1-10
1-10
1-10

Próba (HB1)
Varázslat (V)
Varázslat csoport (HB2)
Harcérték (HB3)
Jellemző (HB4)
Tulajdonság (HB5)

2D20

HB1: próba

2-3
4
5-6
7-8
9

Flört
Betegség ellenállás
Zsebmetszés
Úszás
Mechanizmus
működtetése
Nyomolvasás
Lopakodás
Alkudozás
Észlelés
Ismeret
Rejtőzködés
Zárnyitás
Mászás
Csapdasemlegesítés
Lovaglás
Ugrás
Értékbecslés
Méregellenállás

10-11
12-14
15-17
18-20
21-25
26-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38
39
40

D20
1-3
4-7
8-10
11-13
14-17
18-20

HB4: JellemzŐ
Erő
Állóképesség
Gyorsaság
Ügyesség
Értelem
Aura

11-17
16-19
16-19
11-17
11-17
11-17

18-20
20
20
18-20
18-20
18-20

D20 HB2: Varázslat
csoportok
1-2
3
4
5-6
7-9
10-12
13-14
15
16-17
18-20

Villámok
Föld és kő
Jég és víz
Tűz
Gyógyító
Fény
Levegő és utazás
Sebzés
Árnyék
Védelem

D20 HB3: Harcérték
1-3
4-6
7-9
10-11
12-14

Életerő pont
Védelem
Kezdeményezés
Mozgás érték*
Közelharci
támadás
15-16 Távolsági támadás
17-18 Varázslás
19-20 Célzott varázslás

D20 HB5: Tulajdonság
1-7
Test
8-13 Mozgékonyság
14-20 Tudat
*Minden +1 bónusz 0,5-del
növeli a mozgás értéket
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Hatások II.
D20

HV: varázslat hatás

1-12
13-16
17
18

Normálisan beágyazott varázslat (V)
D20 töltet van beágyazva (V)
Csökkentett frissülési idő (VH1 & V)
Egy ismert varázslat frissülési idejét csökkenti (HV1
& V)
19 Minden ismert varázslat frissülési idejét csökkenti
(VH1)
20 Frissülési idő figyelmen kívül hagyása (VH2 & V)

VH 1 & 2: Varázslathatás frissülési ideje
D20 VH1: Csökkentés D20 VH2: Figyelmen kívül
hagyás
1-10
11-14
15-17
18-19
20

1 kör
2 kör
3 kör
4 kör
5 kör

1-16
17-18
19
20

naponta 1x
naponta 2x
naponta 3x
Folyamatosan

2D20

E
Egyedi tárgy

2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-20
21-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Regeneráció nyaklánca
Szélhámos kártyapaklija
Mágikus szőnyeg
Tűzgolyók jogara
Troll erő öve
Csonkolás kesztyűje
Tünde szandál
+2 Védelem gyűrűje
Íjász alkarvértje
Tünde lábbeli
Lopakodás tünde köpenye
+1 Védelem gyűrűje
Fantom hírnök
Frissülés gyűrűje
Varázslatok gyűrűje
Varázsváltás gyűrűje
Álompor
Varázsbot (Z tábla)
Harci kürt
Levitáció amulettje
Smaragd kulcs
+3 Védelem gyűrűje
Mágikus tegez
Őrködő köpenye
Láthatatlanság gyűrűje
Kristálygolyó

4D20 HK1: Képességek
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hősök szerencséje
Misztikus robbanás
Sasforma
Vérpajzs
Sortűz
Feláldozó frissülés
Vérgyógyítás
Villámhajító
Harci gyógyító
Mázlista
Démonölő
Páncélos
Zenész
Kiszabadulás
Gondviselő
Elementálok mestere
Tűzmágia
Védekező állás
Dacolás az elemekkel

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Veszélyes lövés
Medveforma
Pajzsos
Értékbecslés
Szakma
Kitérés
Elbűvölő
Művelt
Javított frissülés
Vadász
Közelharc
Tolvajlás
Íjász
Hárítás
Úszás
Idéző
Kitartás
Lopakodás
Akrobata

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Fürge
Mászómester
Brutális csapás
Mágiaellenállás
Zsebmetszés
Szélhámos
Zárnyitás
Csatakiáltás
Elementál védelem
Mesterlövész
Lovasíjász
Páncéltörő
Páncélozott mágus
Nekromancia
Manipulátor
Éberség
Súlyos seb okozása
Elillanás
Állatok ura

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Villámreflex
Rendíthetetlen
Állatforma
Élőholtak pusztítója
Kétkezes harc
Pusztakezes mester
Fegyverszakértő (W)
Szakértő
Varázsváltó
Gondos mágia
Imp
Varázslat kioldása
Fájdalmas váltás
Fogyasztó sprint
Fájdalmas előny
Menekülés a halálból
Életerő szívás
Mestervarázslat (V)
Halálcsalás

Függelékek

Varázslatok
2D20

V1: Gyakori

2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12
13-14
15
16-17
18-19
20
21-22
23-24
25-26
27-28
29
30-31
32-33
34-35
36
37-38
39
40

Vibrálás
Egyensúly
Megtisztítás
Élelemteremtés
Varázsfegyver
Ugrás
Méregellenállás
Hallgatózás
Gyógyító érintés
Bűntudat felhője
Porördög
Gyógyító aura
Nyitás
Fény
Fajváltás
Árnyvessző
Manakenyér
Védekező pajzs
Tűzsugár
Hangdobás
Gyógybogyók
Megerősítés
Elrejtő köd

D20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

V2: nem gyakori
Vakság
Illat
Tollpihe
Lángoló penge
Fagypenge
Gyógyító fény
Elriasztás
Fényvessző
Árnyék
Védőburok
Levitáció
Kőfal
Botlás
Átalakítás
Telekinézis
Állatszelidítés
Káprázat
Lassítás
Fénypenge
Vízenjárás

D20
1-8
9-14

V: Varázslatok
Varázslat
D20
Varázslat
Gyakori
Nem gyakori

15-18
19-20

2D20

V3: ritka

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Elhajítás
Zavarás
Áthelyezés
Tűzfal
Árnylándzsa
Árnypenge
Sternutation
Rozsda
Szent kalapács
Őrző
Fénylándzsa
Halálfelhő
Gyógyító sugar
Hasadék
Pókháló
Kicsinyítés
Élőholt uralása
Védőpajzs
meghosszabbítása
Vízszentelés
Mágikus zár
Mágikus létre
Állat uralása
Védőpajzs erősítése
Villámcsapás
Tűzlándzsa
Tűzlehelet
Sprint
Hírvivő
Átok
Áldás
Altatás
Hasítás
Adok-kapok
Bénítás
Mitikus kard
Átható tekintet
Csend
Barátság
Áthatolás

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ritka
Nagyon ritka

2D20 V4: nagyon ritka
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Lángoló vér
Démonidézés
Síkkapu
Elementálidézés*
Éteri forma
Lángoló pokol
Uralom
Láthatatlanság
Megnövelés
Időstop
Feltámasztás
Frissülés
Varázslatváltás
Helyreállítás
Tűzgolyó
Élőholt űzés
Tánc
Fagysugár
Méreg semlegesítése
Gyógyító szféra
Láncvillám
Mágikus korlát
Csontvázak
Repülés
Zombik
Banish
Védőkupola
Mágiaűzés
Árnyak hívása
Árnyoszlop
Fényoszlop
Szemek és fülek
Teleport
Megfélemlítés
Nekrológ
Lásd a láthatatlant
Lásd a rejtettet
Elporlasztás
Testrobbanás

*Elementál idézés tábla a következő oldalon
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Elementál idézés
D20 ELEMENTáL típusa D20 ELEMENTáL Típusa
1-5
6-10

3D20

Föld
Tűz

11-15
16-20

Varázstárgyak

Levegő
Víz

T: Varázstárgyak*
3D20 Varázstárgyak 3D20

Varázstárgyak

3
Sárkánypikkely
23 Karkötő
42 Karom
4
Kitömött állat
24 Köpeny
43 Szobor
5
Furulya
25 Sörivó kürt
44 Kehely
6
Fésű
26 Palást
45 Kardhüvely
7
Aszalt szemgolyó
27 Bot
46 Váza
8
Színes toll
28 Csizma
47 Kocka
9
Szárított gyökér
29 Tunika
48 Dob
10 Tarka selyemkendő
30 Szandál
49 Jogar
11 Madárkarom
31 Lánc
50 Bot
12 Fejdísz
32 Maszk
51 Hárfa
13 Golyó
33 Köpeny
52 Baba
14 Öv
34 Bőrszíj
53 Korona
15 Kesztyű
35 Fog
54 Edény
16 Sál
36 Fülbevaló
55 Faragott figura
17 Sapka
37 Gyertyatartó
56 Levágott fej
18 Csillogó kristály
38 Mancs
57 Tükör
19 Fejpánt
39 Gyűrű
58 Koponya
20 Nyárs
40 Korsó
59 Szárított szív
21 Karkötő
41 Tegez
60 Démonnyelv
22 Drágakő
*Utána mindig dobj a H: Hatások táblákból is, hogy milyen képességgel rendelkezik a tárgy!
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Függelék: B – A Szabad Földek Térképe
A Dungeonslayers saját világgal is rendelkezik Caera néven. Az alábbi gyönyörű
térképet és a világ leírását (angol nyelven) is megtalálod a játék honlapján:
www.dungeonslayers.com
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