MAGUS ETK PATCH
avagy egy Harmadik Törvénykönyv

ELŐSZÓ
Véleményem szerint a szerepjátékhoz kötődő élmény
minősége 40 %-ban a mindenkori mesélőtől, 30%-ban a
csapattól, 20%-ban a lejátszott történettől és 10%-ban a
használt rendszertől függ. Mindezek ellenére én örömmel
vetettem bele magam a feladatba. Talán egyfajta nosztalgia
vitt rá, illetve az, hogy mindig is kedvemre való volt a
rendszerkedés. Jelen írásomban a kiírásnak megfelelően
próbáltam törekedni arra, hogy minél több részletet
megőrizzek az ETK-ból. Tudom, ez nem mindenhol sikerült,
de remélem lesznek olyanok, akik látnak majd fantáziát az
alábbi anyag megoldásaiban.
A munka során az ETK tematikáját követtem, szóval a
tisztelt olvasó az általam javallott változtatásokat abban a
sorrendben olvashatja, ahogy az a szabálykönyvben is
fellelhető lenne. E sorrend miatt fordulhat elő az, hogy van
olyan részlet, fogalom, aminek pontos bemutatására csak
az után kerül sor, hogy említés esik arról az anyagban.
A mechanizmus jellemzően az, hogy a tömör
problémafelvetést megoldási javaslat, majd annak érvekkel
való alátámasztása követi. Ezt a sorrendet a vörös, fehér,
zöld kiemelés hivatott jelölni.

Hogy mely szabálykönyveket fogadom el kiindulási alapnak?
Semmit és mindent! A szabálykönyvek világalkotó részei
kapcsán szerintem nem szükségszerű ezen anyag sorain
belül lándzsát törni. Ami a szabályokat illeti, ott én az ETK-t
vettem alapul. Pontosabban azt próbáltam kozmetikázni,
inkább nagyobb, mint kisebb mértékben helyre rakni.
Világbeli felvetésekre szinte sehol nem tértem ki, hiszen
szerencsére ez nem volt a követelmények és célok között.
Az anyag terjedelme, a kiírásnak megfelelően, ezen Előszó,
a kötelező és opcionális Mellékletek nélkül, pont húsz
szellős oldal lett.

Végezetül köszönetet szeretnék mondani Antailnak,
Bűvdudásnak, Magnusnak és Tetrának, akik külön-külön
ötleteikkel és véleményeikkel segítették az anyag
létrejöttét, kisebb-nagyobb hibáinak javítását.
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Jelmagyarázat:
Vörössel jelölt részekben az általam javításra váró ETK-s
problémák, visszásságok vannak kifejtve.
Zölddel
a
módosításnak
tulajdonított
változás
következményei, a javítás eredménye kerül bemutatásra.
Az Alapelvek, melyeket próbáltam mindvégig szem előtt
tartani az egyenlőség, egyediség és egyszerűség volt. Úgy
éreztem ezek azok az általános területek, ahol eddig az ETK
a legnagyobb mértékű lemaradásokat produkálja. Amit én
ETK-snak tartottam, és ezért a kor követelményeinek való
megfelelési szándék ellenére is javarészt megőriztem, az a
tíz Képesség, a Kasztosodás, a fix tudásbázisú
Képzettségrendszer, az Életerőrendszer és a k100-as
Harcrendszer voltak.
Idő és hely híján nem minden téren tudtam minden
részletre kiterjedő anyagot produkálni. Mivel érdemi
tesztjáték nélkül voltam kénytelen alkotni, az is teljesen
biztos, hogy a konkrét értékek és mechanizmusok
pontosításra, csiszolásra szorulnak még. Sok helyütt ezek az
adatok csak érzésre születtek. Remélem, hogy koncepció
szintű hiba azért nem maradt benne.

AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT MŰVET A CREATIVE COMMONS LICENC NYILVÁNOS
FELTÉTELEI („CCPL” VAGY „LICENC”) ALAPJÁN BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE. A MŰVET A SZERZŐI
JOG, ILLETVE EGYÉB VONATKOZÓ JOGSZABÁLY VÉDI. A MŰNEK BÁRMINEMŰ, A JELEN LICENCBEN
FOGLALTAKTÓL, ILLETVE A SZERZŐI JOGBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSA
TILOS.
AZ E LICENCEN ALAPULÓ, A MŰRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL A
FELHASZNÁLÓ A JELEN LICENCBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL. A
JOGOSULT AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGOKAT CSAK EZEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSA MELLETT
BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK.
„Rajongói kiegészítő a M.A.G.U.S regényekhez. Ynev és a kapcsolódó kifejezések a világot
megalkotó szerző Wayne Chapman (Gáspár András és Novák Csanád) szellemi tulajdona. A
M.A.G.U.S, avagy a kalandorok krónikája a Gameskút Kft. bejegyzett védjegye”

KOCKADOBÁS (ETK 9.)
A MAGUS harcrendszere gyakorta igen lassú és hosszan
elnyúló csatározásokat produkál, melyek egyik fő oka, hogy
támadódobás, azaz a véletlen (k100) túl nagy mértékben
esik latba a Támadó-érték meghatározásakor.
k100: Dobás két tíz oldalú kockával. A tízes helyi értékű,
azaz az első kocka, mindenkor a magasabb eredményt
produkáló kocka. Az alacsonyabb értékű k10 az egyes helyi
értékű kocka. Pl.: 6 és 2, az 62; 0 és 8, az 80; 3 és 3, az 33.
A 00 a 100-at jelöli és jellemzően extra előnyökkel járó
támadást jelent, míg a 11 valamilyen sajnálatos
komplikációt eredményez. (Igen, az eddig megszokott 01,
mint a balsiker jele lecserélődik!)
Ezt a dobáskódot kizárólag a harcrendszerben használjuk. A
százalékos képzettségek, mint majd látható, megszűnnek.
Így sem ott, sem máshol sincsen meg a régi fajta k100.
k6: mint kocka, mint dobáskód kikerül a játékból.
A módosítással a k100-as dobás átlag eredménye 50,5-ről
65,35-ra növekszik. Az értékek 10 és 100 között szóródnak.
Az eredmény kiszámíthatóbbá válik. Ez által gyakoribbak
lesznek a sikeres támadások, így gyorsabb kimenetelű
harcra számíthatunk. A potensebb fél könnyebben győz!

KALANDOZÓK (ETK 13.)
A kalandozók kivétel nélkül mind Kiválasztottak. A
halhatatlan lélek életéről életére fejlődik. Növényből
állattá, állatból valódi én tudattal bíró lénnyé lép elő a
különböző életei során. A kalandozók többek egyszerű
halandóknál. Lelkük a soron következő lépcsőfokra jutás
előtt áll. Céljuk mielőbbi elérése okán a kalandozó néven
nevezett halandók a tapasztalás, a megismerés, az új és
ismeretlen felfedezések felé törnek. Persze ez nem
mindenkor tudatos részükről. Jó eséllyel alig maroknyian
vannak közülük, akik tudják, hogy miért is kalandozóként
öltöttek testet ebben az életükben. Természetesen a
hétköznapi halandók számára felfoghatatlan ez a
mentalitás. A többségük azonban, ha tudat alatt is, de
tisztában van vele, miért kell kerülni ezeket az alakokat,
akik folyton a kihívást és a veszélyt keresik. Ennek okán és
jobb híján a kalandozók egymás társaságát keresik.
Ráadásul így, közösen törhetnek céljaik elérése felé, vagyis
hogy egy magasabb létformában születhessenek majd újjá.
A kalandozó létnek nem csak árnyoldalai vannak. A
fejlettebb, idősebb lélek bizony komoly előnyökkel is jár egy
közönséges halandóhoz képest. A kalandozók, talán épp
számtalan korábbi életüknek hála, sokkal könnyebben
képesek magukban ismét felépíteni az egykor birtokolt
tudást. Így a jelen életük során megtapasztaltakból páratlan
gyorsasággal képesek hasznos tudásra szert tenni a korábbi
életeik során lelkükbe égett tudásuknak, azaz a
Lélekemlékeiknek hála. Vagyis, míg más halandók éveken

keresztül kemény szorgalom mellett képesek csak mindent
megtanulni, illetve fejlődni, addig ezt a részben elfeledett
tudást ők sokkal hatékonyabban képesek aktuális életükben
elsajátítani. Ennek hátulütője, hogy a kalandozó lélek
felébredése után (azaz az 1. Tapasztalati szintre lépéstől
kezdődően) a hagyományos tanulás szöges ellentétben áll
szellemiségükkel, vagyis a gyakorlással, oktatással történő
tanulás csak harmad olyan hatékony az ő esetükben.
Másrészt, míg a közönséges halandók képességei jobbára
véglegesnek tekinthetőek a serdülő éveiknek végére, addig
egy kalandozó, fenti jellegzetességei okán, ezen a téren is
képes marad a fejlődésre az idő előrehaladtával. Nem is
elhanyagolható volumenben.
Kalandozó szabály: Minden Kalandozó Legenda pontjainak
száma és maximuma egy-egy ponttal emelkedik, amikor
szintet lép. A játék során egy ilyen Legenda pontért
cserébe, egyetlen személyéhez, annak sorsához közvetlenül
kapcsolódó (általában KM-i vagy saját) dobás egy(ik) k10-ét
szabadon átforgathatja egy nekik tetsző értékre.
Ezzel a fenti szemléletbeli váltással, ezekkel a szabályokkal
valóban kiválasztotti státuszba emeljük a Kalandozókat.
Másrészt magyarázatot adunk az irreális fejlődési
görbéjükre. Segítjük annak, az ahhoz kapcsolódó
gyakorlatnak (ti. oktatás nélküli fejlődés), az elfogadását,
megértését.

JELLEM (ETK 18.)
Az eredeti, felszínes és következetlen Jellemrendszert
teljesen törölni kell. Az ETK-s Jellemvonások kerülnek a
helyére.
Minden induló karakter 3 db Jellemvonással kezd, melyek
értéke 3, 2 és 1. Minden kaland vagy fejezet végén a KM az
egyes jellemvonások értékét egy-egy ponttal módosíthatja.
Így akár új jellemvonások is képbe kerülhetnek, míg mások
teljesen ki is kophatnak. Az egyes Jellemvonások értékének
maximuma 3 és egy időben legfeljebb hattal rendelkezhet
egy karakter. Egy kalandon, fejezeten belül a Jellemvonás
értéknek megfelelő alkalommal lehet annak a
Jellemvonásnak a hangsúlyos kijátszásával visszakapni 1
Legenda pontot. Ám, ha valaki azzal szöges ellentétben
cselekszik vagy viselkedik, akkor abban a kalandban azzal a
Jellemvonással már nem kaphat vissza Legenda pontot.
Példák e jellemvonásokra: Békés, Megnyerő, Vidám,
Vakmerő, Konok, Elszánt, Aljas, Gyáva, Csendes, Kapzsi,
Léha, Önző, Érzéketlen, Kitartó, Türelmes, Különc, Lázadó
E megoldás közvetlenül jutalmazza a szerepjátékot.

KARAKTERALKOTÁS (ETK 19.)
Az ETK kidobásos karakteralkotásában nagyon ritkán
találkoznak a játékos elképzelései a kockák által adott
eredménnyel. Egy-egy balul sikerült dobás, és az elképzelt
koncepció el is füstölt. A véletlen szerepe eltúlzott.

A játékosok két lehetőség közül választhatnak a képességek
meghatározásához. Ez a kidobásos, és a pontosztásos
módszer.
A Kidobásos módszer lényege, hogy a játékos végrehajt tíz
darab 3k5-ös dobást. A három kockaérték közül a
legmagasabb és a legalacsonyabb kiesik, míg a középső
érték feljegyzésre kerül. A folyamat végére tíz darab 1 és 5
közötti értékkel bíró számot kap a játékos. Ezeket a
számokat tetszőlegesen hozzárendelheti a kasztból adódó
Képesség alap értékekhez. (Lásd később.) Természetesen
egy képességhez szigorúan csak egy számot.
A Pontosztásos módszer lényege, hogy a játékos
alapesetben minden kaszt szerinti Képesség alap értékhez a
3-at rendeli. Amennyiben 4-et szeretne egy képességhez
rendelni, akkor köteles egy másik választott képességhez 2őt rendelni. Ezen kívül azt is megteheti, hogy egy
képességhez 5-öt rendel, ám akkor egy másikhoz 1-et kell
rendelnie. Fontos kitétel, hogy ez utóbbi lehetőséget (5 és
1) csupán egyetlen képességpár esetében alkalmazható!
A módosítással a játékosok az elképzelésükhöz leginkább
illeszkedő képesség értékeket kapnak. Az első módszer
otthoni játék során, míg a második akár verseny
körülmények esetén is megállja a helyét.

KÉPESSÉGEK (ETK 21.)
A TÍZ képesség eddigi játéktechnikai hatásai (pl. Erő vs.
Sebzés; Intelligencia vs. Kp) pontosításra kerülnek. A
számszerű Képesség értékekhez valódi jelentést társítunk:
1-2: nyomorúságos képesség
3-4: siralmas képesség
5-6: gyenge képesség
7-8: átlag alatti képesség
9-11: az átlagos emberi érték
12-13: átlag feletti képesség
14-15: kiemelkedő képesség
16-17: páratlan képesség
18-19: legendás képesség
Amennyiben egy képesség értéke 0-ra csökken, a karakter
cselekvésképtelenné válik, jellemzően eszméletét veszti.
Amennyiben tartósan 0 alá csökken, akkor pedig meghal.
A kalandozók egyedi különlegessége, hogy minden
szintlépés alkalmával (már az 1. TSz-en is) egy választott
Képességük értéke 1 ponttal növelhető. Egyetlen megkötés,
hogy egy adott Képesség ismételt növelése legkorábban
három szint múlva lehetséges.
Fontos, hogy a permanens képességváltozásokat mindig
végig kell vezetni az azokból származtatott egyéb
statisztikákon is. Ez alól egyetlen kivételt, a már elköltött
Képzettség pontok jelentik!

Lépték
Lépték szintű különbséggel főképp a fizikai képességek
esetében találkozhatunk. Mindenkor az emberi léptékhez
viszonyítva határozzuk meg a lépték mértékét. Minden
lépték tíz pontnyi eltérést jelent. Például egy óriás Erő
tekintetében +I-es léptékű, míg egy Erdőpille -I-es léptékű.
Ez azt jelenti, hogy egy emberhez képest egy óriás +10, míg
egy erdőpille -10 értéket kap, ha e képességüket
mindenképp össze szeretnénk hasonlítani. A gyakorlatban
ez azt teszi, hogy egy átlagos óriás egy 20-es Erejű emberrel
esik egy képesség kategóriába.
Szépség, azaz Karizma (ETK 22.)
Karizmaként kezelendő, szociális készséget jelölő szellemi
képesség. Magában foglalja a karakter fellépését, a
másokkal való kapcsolatteremtést, a személyéről első
látásra keletkező benyomás kedvező mivoltát.
Akaraterő (ETK 22.)
A tudatnak, a tudatosságnak, a karakter önismeretének,
lelki erejének mérőszáma. Azt a kontroll szintet mutatja,
amellyel a fizikai test feletti uralmát képes megőrizni a
halhatatlan lélek. Ezen túl a mindenkori és általánosságban
vett tehetség fokmérője is.
Asztrál (ETK 22.)
Az érzelmi stabilitás, a kiegyensúlyozottság mérőszáma. Míg
alacsony érték mellett a karakter az érzelmeinek rabja, úgy
a magasabb értékeknél ő maga dönthet arról, mennyire
adja át magát ezeknek a behatásoknak. Képes vele
ellenállni a más által gerjesztett érzelmi behatásoknak,
érzelmi manipulációknak. Az Akaraterővel szemben ez a
szellem feletti uralom mérőszáma.
Érzékelés
Szellemi és fizikai képesség. A karakterek érzékszerveinek
hatékonyságára, a karakter helyzetfelismerő képességének,
intuitív készségeinek mérőszáma. Természetesen az
érzékszervek használhatóságát minden esetben a karakter
fajának figyelembevételével kell számításba venni.
Indokolt a hiánypótló tízedik Érzékelés képesség
bevezetése. Az eddigi Szépség valódi jelentéstartalommal
való ellátása. Az Asztrál és Akaraterő pontos elkülönítése.

KÉPESSÉGPRÓBA (ETK 23.)
Mindenki tisztában van az ETK-s képességpróba
mechanizmusának borzalmas hiányosságaival. Pl.: csak a 11
feletti értéknél remélhetünk sikert; a KM által adható próba
módosító sehol sincs meghatározva; a 18-as erejű legendás
erőművész is képes alul maradni egy átlagos (12) erejű
karakterrel szemben; stb-stb.

Képességpróba lépései:
1.

a KM meghatározza, hogy az adott feladat milyen
képesség érték mellett járna automatikus, azaz
dobás nélküli, sikerrel. Ez lesz a Cél érték (CÉL). Ha
a karakter aktuális képessége ennél a Cél értéknél
több mint 3 ponttal elmarad, nem tehet próbát,
mert az számára egy megoldhatatlan feladat.
2. a próbálkozó karakter tesz egy k10-es dobást.
3. a dobás eredményétől függően:
1-4 = +0
5-7 = +1
8-9 = +2
- 10 = +3
módosítóval növeli a próba során használt
képességét. (Ha a szabályrendszer erre a próbára
„Bonusz”-t ad, akkor ez a bonusz csupán a kocka
által produkált számot módosítja, ami értelem
szerűen nem mehet 10-es fölé!)
4. amennyiben az így módosított Képesség értéke
eléri az első lépésben meghatározott CÉL értéket,
úgy a próba sikeres. Az, hogy mennyivel haladja
meg, minősíti a próba sikerességét. A siker vagy
sikertelenség mértékét a két érték viszonya alapján
a KM határozza meg.
Bonyodalom: opcionális szabály, hogy ha a próbadobás
értéke 1-es esély van arra, hogy valami bonyodalom
következzék be. Ehhez újabb k10 dobást kell tenni. Ha ismét
az 1-es értékre fordul a kocka, valami bonyodalom történik.
Ellenpróba: Itt nem kötelező Cél értéket meghatározni,
vagy a rivális felek egymás alap Képesség értékét veszik
alapul. Az így tett próba után összevetik a kapott értékeket
vagy a sikerességük mértékét, hogy eldöntsék az ellenpróba
kimenetelét. Egyenlőségnél mindig a magasabb Képesség
értékkel bíró fél diadalmaskodik.
Segítség: A segítő karakter(ek) a ’CÉL érték-3’-ra tesznek
próbát. Minden megkezdett 3 pontnyi sikeresség +1
módosítót ad a segített karakter próbájához.
A módosítással minden képesség érték esetében bevethető
a képességpróba, mint feladat és KM-i eszköz. Az átlagos
képesség érték 10-esnek tekinthető. A metódus valódi és
jelentős különbségeket produkál az egyes képesség értékek
között úgy, hogy bizonyos különbségek vagy értékek mellet
garantált eredményt produkál. A CÉL érték megadása
egyértelmű és egységes kihívási nehézséget jelent.

ÉLETKOROK (ETK 23.)
Serdülőkora
végére
mindenki
kap
egy
alap
képzettségcsomagot. Utána kitanul egy kasztot. Ez a tanulás
Serdülő vagy Ifjú korában fejeződik be. Ennek végeztével a
halandó Kalandozóvá válik és 1. TSz-re lép. A Középkorú
Kalandozó idővel szerzett Sors pontjainak száma tovább
csökken. Amikor egy halandó a Meglett korba lép megindul

az öregedése, mely miatt csökkeni kezdenek a Képességei.
Az Idős korba lépve ennek romlás sebessége tovább
gyorsul, és a tanulás még nehezebb. Az Agg kor mindkét
szempontból csak negatív változást hoz. A pontos értékek a
karakter fajától függenek.
Öregedés szabálya
A Meglett korkategóriától kezdődően a karakter a fajára
jellemző öregedési időszakonként köteles Öregedést dobni.
Ennek során mind a tíz képessége mellé végrehajt egy k10es dobás. Ahol a dobás értéke egyes, ott az adott képessége
1 ponttal csökken. Máskülönben nincs változás. Ez a dobás
semmiképpen, még Legenda ponttal sem befolyásolható!
Elkerülhetetlen Halál
Amennyiben az Öregedés szabály miatt tett 10 db k10-es
dobás 3-nál több 1-es értéket kapunk, a karakter az istenek
akaratából nem érheti meg a következő öregedési
dobásának időpontját. Baleset vagy Hirtelen halál, azaz az
istenek akarata végez vele. Ez ellen nincs apelláta, ez így lett
megírva, a sors ennyi esztendőt szánt nekik. Ezen még a
lélek új testbe költöztetése sem segít.
A változtatások a fajok és az életkor játékon belüli korrekt
kezelését biztosítják. Minden öregedés dobás alkalmával
2,6% az esélye, hogy ez az öregedő karakter halálához
vezet.

FAJOK (ETK 24.)
Az ETK roppant nehezen képes kezelni a különböző fajokba
tartozó karaktereket. Nem ad magyarázatot arra, hogy egy
ezer éves elf, egy több száz éves törpe vagy egy tizenéves
ember miért rendelkezik azonos ismeretekkel és
készségekkel. Nem értjük, nincs rá magyarázat, miért épp
az ember az uralkodó faj a kontinensen.
Az alábbi szabályok a Kalandozó és a nem kalandozó
karakterek számára egyaránt vonatkoznak. Az egyetlen
eltérés, hogy a nem kalandozó halandók háromszor annyi
szabad Sors pontot kapnak egységnyi fejlődésre szánt
időért, mint alább le van írva. Cserében nincs TSz-ük.
E rendszernek hála egy közönséges halandó maximum egy
7. TSz-ű Kalandozó statisztikáival bírhat élete alkonyán.
Ember
Leírás: Napjainkban az emberi faj uralja Ynev világát. Ennek
legfőbb oka a hihetetlen szaporaságán túl, a páratlan és
gyors alkalmazkodó képessége. A benne rejlő nyitottság és
tudásvágy. Egy ember lelkének gyertyája a többi fajéhoz
képest óriási lánggal és páratlan hevességgel ég. Ez a
pusztító lángolás viszont sokkal gyorsabban felemészti az
emberi testnek rendelt éveket. Az emberként evilágra
született Kalandozók legfőbb ellenfele az idő. A
legtöbbjüket az évek múlása, illetve az emiatt rájuk
telepedő türelmetlenség, a más fajokhoz képest hírtelen

fejlődésükből fakadó önhittség gátolja meg abban, hogy
életük során elérjék lelkük kiteljesedését.
Képesség módosítók: Faji jellegzetességek:
Sokoldalú: az emberi faj tagjai egyetlen a saját
kasztjukétól eltérő Különleges képességet is szabadon
felvehetnek és fejleszthetnek. (Ezzel ők kerülhetnek
legközelebb az ETK terminológiája szerinti „kétkasztú”
állapothoz.)
Különleges: az emberi fajba tartozó kalandozók
nem három, hanem két szintenként tesznek szert újabb
Különleges képességre.
Öregedés:

meglett [43-55] (évente)
idős [56-75] (félévente)
agg [76-] (harmad évente)

Szabad Sp:

8 Sp / év (ifjú)
4 Sp / év (középkorú),
2 Sp / év (meglett),
1 Sp / év (idős),
0,5 Sp / év (agg)

Elf (ETK 25.)
Leírás: Az emberi fajhoz képest az elfek a nyugalom
rezdületlen szobrai. Az előttük álló évszázadok a
lehetőségek végtelen tárházát hozzák el számukra, mellyel
kevés kivétellel mind élnek is. A Kalandozó lelkületű elfek
jellemzően kettős természetűek. Megfontoltak, ám ha
elérkezett a cselekvés ideje, sosem halogatják a döntést és
élnek a sors által nekik juttatott lehetőséggel. Ezek után
viszont ismét elrévednek, hogy türelemmel kivárják, míg
ismét kedvez nekik a csillagok állása. A más fajok tagjaival
való közös kalandozások legtöbbjük számára szükségtelen
kockázat, hisz a többi fajhoz képest számukra idő adatott
rengeteg.
Képesség módosítók: Gyorsaság +1; Ügyesség +1; Érzékelés
+1; Erő: -2; Állóképesség -1
Faji jellegzetességek:
Infralátás (50 méter)
Kiváló érzékszervek (2x hallás; 2,5x látás)
Érzékeny: Feketemágiával szembeni ellenállásra -3
Bónusz
Öregedés:

meglett [1601-1800] (20 évente)
idős [1801-1900] (10 évente)
agg [1901-] (5 évente)

Szabad Sp:

12 év / 1 Sp (ifjú),
4 év / 1 Sp (középkorú),
8 év / 1 Sp (meglett),
5 év / 1 Sp (idős),
50 év / 1 Sp (agg)

TAPASZTALATI SZINT ÉS PONT (ETK 29.)
Az ETK Tapasztalati szint rendszere is komoly kivetnivalókat
hagy maga után. Jellemzően az ellenfelek legyőzését
honorálja úgy, hogy akár egy-egy jól irányzott pengedöfés is
több Tapasztalati szintet lendíthet a karakteren. Ezen felül a
kasztonkénti szint lépési táblázat lenne felelős a karakterek
egyensúlyban tartásáért, ám ez még távolról sem képes ezt
a feladatát ellátni.
A játékos karakterek 1. Tapasztalati szinten és 1 db
Tapasztalati ponttal kezdik a játékot. Minden Kihívás
kapcsán, amellyel szembekerülnek egyénenként 0-3
Tapasztalati pont adható. Általánosságban elmondható,
hogy egy modul (vagy életút játéknál egy fejezet) 1-3 ilyen
fent említett Kihívással rendelkezik, vagyis kalandonként 19 Tp szerezhető. Az, hogy egy karakter összesen hány
Tapasztalati ponttal rendelkezik, meghatározza a kalandozó
Tapasztalati szintjét, melyről az alábbi táblázat tájékoztat.
Szint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tp
1
3
6
10
15
21
28
36
45
55

Szint
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tp
66
78
91
105
120
136
153
171
190
210

Fontos leszögezni, hogy nem a Kasztnak, hanem a
Kalandozónak van Tapasztalati szintje!
Amikor egy kalandozó eléri a 20. Tapasztalati-szintet a
fejlődése elérte a halandók számára elérhető maximumát.
Elmúlását követően a halhatatlan lelke egy új szintre lép.
Ám ha korábban fejezi be evilági pályafutását, akkor újabb
életét nagy valószínűség szerint ismét kalandozóként fogja
tölteni, hogy ismételten nekifusson ennek a kihívásnak.
Ráadásul jó eséllyel korábbi kasztjához nagyon hasonló utat
szemel majd ki magának a halhatatlan és fejlődésre áhítozó
lélek, ezzel könnyítve meg saját dolgát.
A fejlődés értelemszerűen egyre lassabb ütemben történik.
Az első időkben akár még kalandonként lépnek szintet a
karakterek, mellyel gyorsan kiemelkednek a közönséges
halandók soraiból. Utána a folyamat fokozatosan lelassul,
de a többiekkel szembeni előnyük megmarad, illetve
növekszik. A maximális 20. Tapasztalati szint eléréséhez
átlag félszáz történet sikeres lejátszása szükségeltetik. Egyegy ilyen alkalommal, még egy karakterhalál esetén is, a
játékos úgy érezheti, „megnyerte” a játékot. A Kalandozó
elérte élete célját.

KARAKTER KASZTOK
Amikor
egy
halandó
a
választott
Kasztjának
ismeretanyagában elér egy bizonyos szintet Kalandozóvá
válik és 1. TSz-re lép. Ez a tudásszint Kasztonként más és
más, ám közvetve ez adja meg a karakter induló életkorát.
A tanuló éveit követően, az addig megszokott életvitele
mellett ezután sokkal kevesebb időarányos szabad Sp-t kap
csak, ám ettől a Tapasztalati szintje nem nő. Ez rákényszeríti
a karaktert, hogy életmódot váltson és kalandozni kezdjen.
Máskülönben tudásban messze el marad majd még a többi
közönséges halandóhoz képest is.
A Kaszt statisztikák
Minden Kaszt esetében más-más induló alap Képességekkel
találkozik a játékos. A játékegyensúly jegyében minden
kaszt összevont képesség értéke ugyanannyi, jelesül 80
pont. Ezt a képesség értéket módosítja a karakteralkotásnál
ismertetett, dobással vagy pontkerettel kapott, tíz darab 1től 5-ig terjedő érték. Ezen túl itt kell figyelembe venni a faji
Képesség módosító értékeket is.
Az első szintről induló Kalandozók alap képzettség
csomagját is a kaszt határozza meg. A Lélekemlék
képzettségek azok, melyeket minden kalandozó képes
oktató nélkül, szabadon fejleszteni a játék során. E
Lélekemlék képzettségek maximális száma 10, amely
minden páratlan szinten (már az 1. is) eggyel emelkedik. A
karakterlapon ezeket fontos bejelölni. Ez jelképezi a korábbi
számtalan életük során felhalmozott tudást, melyet
önerőből képesek felidézni. Arról, hogy mi válik
Lélekemlékké, a játékos szabadon dönthet, akár később is.
A Kalandozói bonusz (KB) megmutatja, hogy a kalandozókat
minden új szint elérésekor (már az elsőn is!) milyen extra
növekmény illeti meg. (A HM kizárólag a TÉ, VÉ és CÉ
értékekre tehető.) Ez a szintenkénti bonusz Sors pontban
számítva egyébként minden kaszt esetében egyforma, azaz
60 Sp. A kapott Sors pontok bármikor elkölthetőek a játék
során. Segítségükkel tovább növelhetőek az egyes
statisztikák.
A Különleges képességek az adott kaszt egyedi vonásait
jelentik. Minden kaszt jellemzően három (esetenként négy)
ilyen képességhez fér hozzá, melyek egyenként három (I,.
II., III.) szinttel rendelkeznek. A kalandozók minden
harmadik TSz-en (azaz 1., 4., 7., 10. stb) – az emberi faj
tagjai minden másodikon – tesznek szert egy újabb
Különleges képességre, vagy emelhetik egyel a szintjét egy
már meglévőnek.
Az Induló életkor mutatja meg azt a pillanatot, amikor egy
közönséges halandó kalandozói lelke életre kel. Ettől az
időponttól kezdődően érvényesek rá a kalandozói lét
szabályai. Persze amíg a karakterben tudatosul, hogy
számára nem a közönséges halandók hétköznapi élete van
megírva, addig évek, egy elfnél akár évszázadok is

eltelhetnek. Minden kalandozó kivétel nélkül érzi a
késztetést, hogy útra kelljen. A környezetük is tisztában van
vele, hogy valami nincs rendjén családtagjukkal,
ismerősükkel, tanítványukkal, barátjukkal, aki láthatóan
nem találja a helyét a világban. Játéktechnikailag a
tényleges életkort egy életút játék alkalmával a KM és a
játékos közösen határozzák meg. Ám amennyiben fontos a
karakterek közt erősségbeli egyensúly, úgy szerencsés, ha
minden karakter azonos, lehetőleg az Induló életkornál
feltüntetett életév mellett kezdi a tényleges játékot.
Az egyes Képességek az ETK dobáskódjaiból lettek
származtatva. A képzettségek az ETK-ban kapott
képzettségeken alapulnak. A Kalandozói bonusz teljes
mértékben az ETK-ban szintenként kapott növekményen
alapszik. Célom volt, hogy ne csak néhány kiválasztott kaszt,
hanem minden játékos karakter kapjon Különleges
képességeket úgy, hogy az egyébként módot adjon a saját
szájíznek megfelelő előmenetelre. A kezdő Felszerelés terén
visszaadtam a leghozzá értőbb személy, azaz a KM kezébe a
döntés lehetőségét. A módosításokban rejlő lehetőségek
kihasználásával célom volt, hogy egyénre szabott és egyedi
karakterekkel játsszon mindenki. Ráadásul e szabályozás
mellett minden kaszt egyensúlyba került!
Lovag (ETK 39.)
Képesség alap értékek
Erő:
Gyo:
Ügy:
Áll:
Egé:
Kar:
Int:
Aka:
Asz:
Érz:

10+
7+
7+
8+
9+
8+
8+
8+
7+
8+

Képzettségek induláskor
Fegyverhasználat (választott)
Fegyverhasználat (H.V.)
Fegyverismeret
Hárítás (pajzs)
Heraldika
Vértviselet
Írás/olvasás
Pszi
Sebgyógyítás
Etikett
Kultúra (saját)
Kultúra (választott)
Lovaglás
Nyelvismeret (saját)
Nyelvismeret
Nyelvismeret

Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
If
If
Af
Kf
If
Kf
Kf
If
If

Nyelvismeret
Szakma (hadvezetés)

If
Af

Kalandozói bonusz (már az 1. TSz-en is!)
Harcérték módosító: 12 (5/5/0)
Kezdeményező érték: 0
Fájdalom pont: 9
Képzettség pont: 7
Pszi pont: 0
Mana pont: 0
Sors pont: 11

If
If
If
Af
Af
If
Kf
Af

Kalandozói bonusz (már az 1. TSz-en is!)
Harcérték módosító: 6 (1/1/0)
Kezdeményező érték: 1
Fájdalom pont: 7
Képzettség pont: 10
Pszi pont: 0
Mana pont: 0
Sors pont: 17

Különleges képességek
Elpusztíthatatlan
Harci tudás
Lenyűgöző
Felszerelés és Vagyon
Egy átlagos lovag esetében tekintélyes vagyonnal
számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy egy rend fegyverzettel,
hátas állattal, nemeshez illő vagyonnal, esetleg szolgákkal
rendelkezik. Ez azonban felelősséggel és kötelezettséggel is
jár. Természetesen a karakter induló felszereléséről,
státuszáról és vagyonáról a végső döntést, mint mindenkor,
itt is a KM mondja ki!
Induló életkor minimum az Engedélyezett fajoknál
Ember (22 év), Félelf (50 év), Elf (471 év), Törpe
(146 év), Udvari ork (55 év)

Különleges képességek
Alvilági tudás
Extra reakció
Szerencsés
Felszerelés és Vagyon
A tolvaj karakter induló felszereléséről, státuszáról
és vagyonáról a végső döntést, mint mindenkor, itt is a KM
mondja ki!
Induló életkor minimum az Engedélyezett fajoknál
Ember (23 év), Félelf (54 év), Elf (537 év), Törpe
(163 év), Udvari ork (61 év)

Tolvaj (ETK 44.)
Képesség alap értékek
Erő:
Gyo:
Ügy:
Áll:
Egé:
Kar:
Int:
Aka:
Asz:
Érz:

Nyelvismeret
Ugrás
Hátbaszúrás
Kutatás
Lopódzás
Rejtőzés
Zsebmetszés
Zárnyitás

Boszorkánymester (ETK 73.)

7+
8+
10+
7+
7+
8+
9+
6+
8+
10+

Képesség alap értékek
Erő:
Gyo:
Ügy:
Áll:
Egé:
Kar:
Int:
Aka:
Asz:
Érz:

Képzettségek induláskor
Fegyverhasználat (választott)
Ökölharc
Riposzt
Kultúra (saját)
Mellébeszélés
Értékbecslés
Esés
Mászás
Nyelvismeret (saját)
Nyelvismeret
Nyelvismeret

Af
Af
If
Kf
Af
Af
If
Kf
Kf
If
If

7+
8+
10+
7+
8+
6+
8+
8+
10+
8+

Képzettségek induláskor
Fegyverhasználat (választott)
Fegyverhasználat (R.V.)
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés
Pszi
Pszi – Pyarroni iskola
Kultúra (saját)
Nyelvismeret

Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Kf
Kf

Nyelvismeret
Nyelvismeret
Nyelvismeret
Álcázás
Hátbaszúrás
Boszorkánymesteri mágia
Villámmágia
Rontásmágia
Átokmágia
Kórmágia
Természetmágia
Lélekmágia
Nekromágia
Tárgymágia

If
If
If
Af
If
Kf
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
If

Kalandozói bonusz (már az 1. TSz-en is!)
Harcérték módosító: 6 (1/1/0)
Kezdeményező érték: 1
Fájdalom pont: 5
Képzettség pont: 8
Pszi pont: 2
Mana pont: 3
Sors pont: 13
Különleges képességek

Herbalizmus
Írás/olvasás
Legendaismeret
Ősi nyelv
Pszi
Pszi – Kyr iskola
Sebgyógyítás
Történelemismeret
Kultúra (saját)
Nyelvismeret (saját)
Nyelvismeret
Nyelvismeret
Tudomány (élettan)
Magasmágia
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Magasmágiaforma (választott)
Rúnamágia

If
Af
Af
Af
Kf
Af
Af
Af
Kf
Kf
Af
Af
Af
Kf
Kf
Af
Af
If
If
If
If
If
Af

Kalandozói bonusz (már az 1. TSz-en is!)

Varázstudó (1. TSz induló képessége!)
Ellenálló
Ijesztő
Mana vezetés
Felszerelés és Vagyon
A
boszorkánymester
karakter
induló
felszereléséről, státuszáról és vagyonáról a végső döntést,
mint mindenkor, itt is a KM mondja ki!
Induló életkor minimum az Engedélyezett fajoknál
Ember (26 év), Félelf (73 év), Elf (849 év), Törpe
(241 év), Udvari ork (87 év)

Harcérték módosító: 4 (1/1/0)
Kezdeményező érték: 0
Fájdalom pont: 4
Képzettség pont: 7
Pszi pont: 3
Mana pont: 5
Sors pont: 18
Különleges képességek
Varázstudó (1. TSz induló képessége!)
Mana érzék
Mana vezetés
Mágikus tudás

Varázsló (ETK 76.)

Felszerelés és Vagyon

Képesség alap értékek

A varázsló karakter induló felszereléséről,
státuszáról és vagyonáról a végső döntést, mint mindenkor,
itt is a KM mondja ki!

Erő:
Gyo:
Ügy:
Áll:
Egé:
Kar:
Int:
Aka:
Asz:
Érz:

6+
7+
7+
7+
7+
7+
10+
10+
10+
9+

Induló életkor minimum az Engedélyezett fajoknál
Ember (30 év), Félelf (101 év), Elf (1293 év), Törpe
(352 év), Udvari ork (124 év)

KASZTALKOTÁS

Képzettségek induláskor
Fegyverhasználat (választott)
Alkímia

Af
Af

Minden kaszt megalkotása azonos szabályok mellett
történik. Azonos a Képesség alap és a Sors pont. A szabad
Sors pont az, ami az ETK-hoz képest egy szintre hozza őket.
Másrészt az idő és a karakter kora, az öregedés hátrányos
játéktechnikai következményei jelentenek egy olyan
korlátot, amelyek közös nevezőre hozzák a karaktereket.

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK
Minden egyes Kalandozó rendelkezik Különleges
képességekkel. E képességek száma és fokozata a
Kalandozó szintjének emelkedésével növelhető. Arról, hogy
egy adott Kalandozó milyen Különleges képességek közül
válogathat, jellemzően a választott Kasztja rendelkezik. A
Kalandozókon
túl
a
közönséges
halandók
is
rendelkezhetnek Különleges képességekkel, ám náluk ez
sokkal ritkább jelenség, mivel az életük során kapott Sors
pontjaikból kell kigazdálkodniuk ezeket. A nem Kasztból
vagy az emberi Faj Sokoldalúságából kapott új Különleges
képesség I. fokra való felvétele kétszeres Sp mennyiségbe
(30 Sp) kerül egy Kalandozó számára! Nagyon fontos
alapelv, hogy ezek a Különleges képességek sosem
testesíthetnek meg vagyoni, származásbeli, azaz ingame
előnyöket.
Kialakításunkban
nem
boríthatják
a
játékegyensúlyt.
(Fontos szabály, hogy az alább „Bonusz”-ként aposztrofált
előnyök nem az adott értékre adnak +1-et, hanem az adott
próbadobás értékét emelik fentebb, de maximum 10-re!)
Alvilági tudás I-III: az adott képzettségcsoportra fokozatnyi
Bonuszt kap, ha próbára kerülne sor.
Ellenálló I-III: +1 / +2 / +3 Bonusz Méregellenállásra és
Betegségekkel szemben.
Elmélyült I-III: 2/3 meditációs idő / 1/2 meditációs idő / 1/3
meditációs idő pszi használat során.
Elpusztíthatatlan I-III: -3 / -6 / -9 Ép érték mellett minősül
csak visszavonhatatlanul halottnak a karakter.
Extra reakció I-III: +1 újradobása a KÉ-nek fokozatonként,
úgy, hogy körönként legfeljebb egy dobás lehetséges.
Életerős I-III: a karakter +2 / +4 / +6 Ép-al rendelkezik.
Fegyvertárs I-III: fokonként +3TÉ és +3VÉ a saját választott
egyedi fegyverével. (Elvesztését követően a pótlásra készült
azonos típusú fegyver csak a köv. szintlépéskor válhat azzá,
míg egy NKK-knál sosem.) (NKK: Nem Kalandozó Karakter)
Harci ösztön I-III: az aktuálisan legsúlyosabb harci
hátrányának módosítói csak 2/3 részben / 1/2 részben / 1/3
részben érvényesek rá.
Harci láz I-III: Egy elvétett Asztálpróba után lép működésbe
és sikeres Akaraterő próbával leállítható. A CÉL: 10, mely a
játékos döntése értelmében körönként 1 / 2 / 3 ponttal nő
vagy csökken. Alkalmazója köteles minden körben valakivel
szemben közelharci támadást indítani. Támadó értéke nő
míg Védő értéke csökken, melyek mértéke 10 / 20 / 30.
Harci tudás I-III: az adott képzettségcsoportra fokozatnyi
Bonuszt kap, ha próbára kerülne sor.
Harcművész I-III: ha valaki a Fegyvertelenre támadás Előnyt
kéri a karakterre, akkor helyette a harcművész kapja azt,
mégpedig fok kör erejéig. Egyébként egyik fél sem kap ilyet.

Ijesztő I-III: fokozatnyi Bonusz negatív szociális interakció
során.
Közönségharc I-III: +3TÉ és VÉ/fok, amennyiben kettőnél
több személy figyeli érdeklődéssel a közelharci küzdelmét.
Lenyűgöző I-III: fokozatnyi Bonusz az ellenkező nem
tagjaival szembeni pozitív jellegű szociális interakció során.
Továbbá előnyös külső megjelenés.
Lélekerő I-III: fokozatnyi Bonusz minden Mentális mágikus
ellenállásra.
Mana vezetés I-III: 2/3 varázslási idő (ezzel az 1 körös
varázslatok is 0 körösnek minősülnek) / 1/2 varázslási idő /
1/3 varázslási idő varázslás során.
Mágikus tudás I-III: az adott képzettségcsoportra
fokozatnyi Bonuszt kap, ha próbára kerülne sor.
Összeszedett I-III: fokozatnyi Bonusz minden Asztrális
mágikus ellenállásra.
Pszionista I-III: egy tized / három tized / öt tized Pszi pont
kedvezményt kap a diszciplínáinak Pszi pont költségére.
Pusztító I-III: +1 közelharci Sebzés/fokozat.
Segítőtárs I-III: fokozatnyi Bonusz mások próbájának
segítése közben.
Sugallat I-III: Kalandonként fokozatnyi alkalommal lehet
előérzete (segítheti egy KM figyelmeztetés) egy a karakter
számára jellemzően fontos döntés kapcsán.
Szociális tudás I-III: az adott képzettségcsoportra fokozatnyi
Bonuszt kap, ha próbára kerülne sor.
Szívós I-III: Leüthetetlen, illetve 0 Fp ellenére sem ájul el, ha
2/3 Ép felett van az Ép-inek száma / 4 Ép alatt, illetve 0 Fp-n
és 1/3 Ép felett nem ájul / sosem ájul el.
Szerencsés I-III: kalandonként fokozatnyi alkalommal újra
dobhatja egy dobását.
Tudományos I-III: az adott képzettségcsoportra fokozatnyi
Bonuszt kap, ha próbára kerülne sor.
Varázstudó I: képes Mp-t tárolni, azaz lehet varázshasználó.
Viador I-III: +3TÉ és VÉ/fok, amennyiben egyedül veszi fel a
közelharci küzdelmet ellenfelével, akit más ártó hatás sem
céloz a körben.
Világi tudás I-III: az adott képzettségcsoportra fokozatnyi
Bonuszt kap, ha próbára kerülne sor.
Mana érzék I-III: I. a karakter megérzi a tárgyakban rejlő
varázserőt, ha kézbe veszi azokat és 1 körön át összpontosít
/ II. a karakter megérzi a személyben rejlő kötött vagy
szabad varázserőt, ha megérinti őt 1 körön át összpontosít /
III. a két előbbi képesség, ám érintés helyett elegendő
pontosan látnia a célpontot (A Magas mágusok a zónájukat
használhatják erre, illetve másik Magas mágust egy körös
összpontosítás nélkül is azonnal érzékelnek.) (E képesség

boríthatja az alap koncepcióm, ezért bevezetése további
tesztelést igényel.)

LÉTEZÉS SZABÁLYAI (ETK 79.)

HARCRENDSZER (ETK 85.)

Fájdalom pont (ETK 80.)
Minden karakter alap
Állóképesség+Akaraterő

jellemző. És bár leggyakrabban ott fordul elő, egy
varázspárbajban vagy a játék bármely területén, ahol a
cselekvési sorrend mérvadó, ez a meghatározó statisztika.

Fp-jét

így

határozzuk

meg:

Minden karakter alap TÉ-jét
Erő+Gyorsaság+Ügyesség

Életerő pont (ETK 80.)
Minden karakter alap Ép-jét így határozzuk meg: Egészség
Eszméletvesztés (ETK 80.)
Aki egy konkrét hatástól, egy időben, az aktuális Életerő
pontjánál több Fp veszteséget szenved el, az elájul. Ezt
nevezzük Kiütő találatnak. Az eszméletvesztés időtartama
KM-i döntés. Lehet pár pillanat vagy több óra is. Ez
elsősorban a karakter Állóképességétől függ.
Gyógyulás (ETK 81.)
A gyógyulás próbák minden valódi pihenéssel töltött nap
után tehetőek, mégpedig egy Egészség próbával. A próba
CÉL értéke: a hiányzó Ép + 10 – a pihenéssel töltött napok
száma. Siker esetén sikernyi Ép illeti meg a karaktert. A
különféle ellátások és kezelések segítő dobásként
kezelendők. Egy félnapos pihenést követően a
Fájdalompontok visszanyerése is megkezdődik. Minden
pihenéssel töltött nap után az Állóképesség értéknek
megfelelő pont tér vissza időarányosan.
Sérülés módosítók (ETK 81.)
Ha a karakter elvesztette maximális Ép-inek egyharmadát,
Érzékelhető hátrányt, azaz -10 harcérték módosítót és -2
KÉ-t kap. Ha elvesztette a kétharmadát, akkor -20-at és -4
KÉ-t, ami már Zavaró hátránynak minősül.
Zuhanás (ETK 82.)
Egy ember két méternyi zuhanás esetén k5 Fp sérülést
szenved el. E fölött minden egész méter után még további
k5-öt. Egy sikeres Ügyesség alapú Esés próba, melynek CÉL
értéke a zuhant méterek száma * 3 kockánként 1 Fp-re
csökkenti a sérülés mértékét.
Kötelező Ép vesztés (ETK 83.)
Minden egész 5 Fp-nyi sérülés után, amely egy konkrét
hatásból származik, a karakter elveszít 1 Ép-t is.

KEZDEMÉNYEZŐ ÉRTÉK
Minden karakter alap KÉ-jét így
Gyorsaság+Érzékelés+Intelligencia

Támadó érték (ETK 87.)

határozzuk

meg:

Egy adott harci vagy egyéb jelenet elején a végső
Kezdeményező érték meghatározásához e fenti értéket kell
1k10-el növelni. A Kezdeményező értéket sem a használt
fegyverek, sem a harci helyzetek, jellemzően semmi nem
módosítja! Sokkal inkább általános, mint sem harci

így

határozzuk

meg:

Minden karakter alap VÉ-jét így
Gyorsaság+Ügyesség+Érzékelés+50

határozzuk

meg:

határozzuk

meg:

Védő érték (ETK 87.)

Célzó érték (ETK 88.)
Minden karakter alap CÉ-jét
(Ügyesség+Érzékelés+Akaraterő)

így

A hangsúlyosan képesség alapú harcértékek az ETK-snál
érdemibb különbséget tesznek karakter és karakter közt.

KÖZELHARC (ETK 88.)
Kezdeményezés
Minden harci kör minden szereplője (a varázshasználók is)
kezdemény dobásra (1k10) kötelezettek a harc elején, még
akkor is, ha részükről nincs szó harcról. Ez a dobás a teljes
harci jelenet(!) végéig szól és körönkénti cselekedetek
bekövetkezési sorrendjét, illetve az egy kör alatt végezhető
normál cselekedetek maximumát mutatja meg. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy 10-es KÉ-től két, 20-astól három, stb
cselekvési lehetőséget kap a karakter az adott körre. (A
rendszer erőlteti, hogy a több cselekvés miatti „retorziók”
okán, a szereplők ne halmozzák a cselekedeteket, azaz ne
kapkodjanak. Pl. 9-es KÉ esetén egy, 18-as KÉ-nél két, 47esnél öt a körönkénti maximális cselekedetek száma.)
Cselekvés a következő körre nem vihető át!
Normál cselekedet:
-

egy támadás
az első 0 körös varázslat/diszciplína
Gyo-nyi láb mozgás (max 3 db / kör)
fegyverelőrántás
számszeríj, íj felajzás
földről felállás
bejelentett cselekedetek módosítása

Ingyen cselekedet:
-

egy kiáltás
2-3 lépés megtétele
egy szemrevételezés
egy egyszerű (nem támadó) mozdulat

Teljes körös cselekedet:
egy összetett képzettség használata
1 vagy több körös varázslás
- másod varázslat/diszciplína*
- 4*Gyo-nyi láb sprint

Az adott körre tervezett cselekedetek bejelentése a
Kezdemény szerint (növekvő sorrendben) történik, míg
végrehajtásuk fordított, csökkenő sorrendben valósul meg.
Módosítására csak KM-i engedély mellett van mód.
Amennyiben jelentősége van annak, hogy a körönkénti
többedik cselekedetet (több támadás, több varázslat,
asztallapra felugrás és szúrás, stb) másokhoz képest mikor
hajtja végre az adott karakter, úgy az is meghatározható.
Minden körön belüli cselekedet után 10 ponttal csökkentett
értéken kell figyelembe venni a küzdelem elején
meghatározott Kezdeményező értékét. Így megtudhatjuk,
hogy másokhoz képest a soron következő cselekedetét ki
mikor cselekszik épp. Egy esetleges pont egyenlőség esetén
egyszerre cselekszenek.
Az egész körös cselekedetek mindig az adott kör legvégén
következnek be. Több ilyen cselekvés egymáshoz
viszonyított sorrendjét is a Kezdeményező érték határozza
meg.
Az egységes kezdeményezési rendszer rengeteg ETK-s
visszásságot száműzhet a játékból (pl. varázslási idő,
körbekezdeményezés, stb). Az, hogy egy harc során csak
egyetlen kezdeményezés van, nagyban gyorsítja az ETK
körönkénti kezdeményezéséhez képest a játékmenetet.
Gyors és következetes játéktechnikai lebonyolítását igér.
Támadások száma (ETK 88.)

Támadás (ETK 89.)
A támadó dobás (k100) és a fegyveres támadó érték
együttes összegének meg kell haladnia a célpont fegyveres
védőértékét. A támadó dobásnál használt kockák közül a
sötét a sebzést, a világos a találati helyet is megadja.
Találati helyek (humanoid esetében):
1 = bal láb
2 = jobb láb
3 = másik kar
4-5 = fegyverforgató végtag
6-9 = törzs
10 = fej
A koncepció, hogy a támadó dobás már a találati helyről és
a sebzés mértékéről is tájékoztat, a játék gyorsítását
szolgálja. Továbbá narratív eszköz is a KM kezében egy félre
ment, ám de végzetes erejű csapás lemesélésekor.
Sebzés (ETK 94.)
A sebzés meghatározása során kizárólag k10-es kockát
használunk, amely azonban szükség esetén – megfelezett
érték mellett – k5-ként funkcionál. A sebző kocka általában
a támadásnál használt k100 sötét k10 kockája. Amennyiben
a fegyver 2 db k10-el sebez, úgy a sebzés
meghatározásához a világos kockát is használni kell, illetve
3 db kockánál a sötét kocka duplán számít és így tovább.

Alapvetően minden karakter körönként 1 közelharci
támadás leadására jogosult. Ha több támadást akar valaki
leadni, akkor -30-t kap a Támadó értékére és a Védő
értékére az adott kör során. Az első támadást ezen az
értéken, a következőket -10-ekkel büntetve kell számítani.
Többet támadó fegyverek esetén ezek a -10-ek nem az első,
hanem e többedik támadástól kezdenek halmozódnak.
Mihelyst sikertelen egy támadás, a többi támadás
lehetősége is elvész erre a körre. (A Riposzt képzettség
csökkenti a kezdeti TÉ-t és VÉ-t sújtó -30-et, de csak azt.)

Célzás (ETK 91.)

A célzó fegyverek esetében a fentiekhez képest annyi a
változás, hogy a negatív módosítók kizárólag a Célzó értéket
sújtják. Illetve, hogy egy esetleges sikertelenség miatt nem
vész el a többi lövés lehetősége. (A Riposzt célzó fegyveres
változata a Kapáslövés.)

Harci helyzetek (ETK 92.)

Varázslatok száma (ETK 90.)
Eredendően minden varázshasználó (és pszi használó)
körönként maximum egy 0 körös - értsd szegmenses varázslatot (diszciplínát) képes létrehozni. Módjában áll
azonban a körön belüli egy második varázslatot is
prezentálni, ám ennek megvannak a feltételei. Először is az
adott körben e két varázslaton kívül semmilyen más normál
cselekedete nem lehet. A másodvarázs mindig kör végi
cselekedet lesz, azaz időzítésében 1 körös varázslatnak
minősül, más teljes körös cselekedettekkel együtt jön létre.

Egy adott távolsági támadás esetén a végső Célzó érték
meghatározásához a fegyverével növelt célzó értéket kell
1k100-al növelni. A dobás a fentiekhez hasonlóan itt is
tájékoztat a sebzésről és a találati helyről.
A célzó VÉ-je: 50 + Táv méterben* + Méret (+/- 0 az ember)
+ Mozgás minősége + Környezeti módosítók (Fényviszony,
Szél, Tömeg, Takarás)
*a fegyver lőtávja felett minden méter duplán számít

Egységes kategóriák TÉ, VÉ (esetenként CÉ) módosítókat
adnak. Kilenc kategória van. A hátráltatók negatív, a
támogatóak pozitív irányba. Hátrány vs. Előny módosítói:
+/- 5 Apró (félhátulról, magasabbról)
+/- 10 Érzékelhető (hátulról, gyűlölettel, lóról, testre)
+/- 15 Jelentős (félfelem alatt, konkrét végtagra)
+/- 20 Számottevő (kábultan, fekve, fegyvertelenre, fejre)
+/- 30 Súlyos (meglepetésből, félhomályban, kézre)
+/- 40 Meghatározó (bénultan, szemre)
+/- 50 Egyértelmű (sötétben)
+/- 70 Döntő (vakon látóval szemben)
+/- 90 Végzetes
Ezen keresztül egységesülnek az eddig teljes káoszban
tobzódó harcérték módosítók.

Egy Tehetetlen célpontra támadás során nem kell támadó
dobást tenni. A támadás túlütés, csak sebezni kell.
Amennyiben a Teljes kört erre áldozza a karakter, akkor az
már Kivégző támadásnak minősül, amely 0 Ép-re „teszi” a
célpontot. Persze fontos, hogy azt végrehajtó karakter
megfelelő eszközzel és készséggel is rendelkezzen egy ilyen
cselekedethez.
Túlütés (ETK 95.)
Ha a TÉ 50-nel meghaladja a VÉ-t, akkor túlütésről
beszélünk. A sebzés SFÉ-vel csökkenetett értékét a sebző fél
fegyveres képzettsége is megtöbbszörözheti, ráadásul az
nem az Fp-ből, hanem az Ép-ből kerül levonásra.
Íjász és dobófegyver szabály (ETK 95.)
Ha a k10-es sebző sötét kocka 10-es értéket ad, akkor újabb
k10-el növelhető a sebzés értéke és ez így folytatható is!
Morális szabály (ETK 95.)
A morális szabályra került karakter egy vérzés vagy más
sebző hatás azonnal megölheti. Ha ilyen nincs, akkor
Akaraterő körönként elszenved -1 Ép-t. Tehát amennyiben
nem rendelkezik az Elpusztíthatatlan különleges
Képességgel ennyi idő elteltével meg is hal.
Megrendítő találat
Minden karakter az adott kör hátralévő részére maximális
cselekedet száma annyival kevesebb, ahány Ép vesztést
elszenvedett a körben. A kezdeti KÉ-je is ennyivel csökken.
Erő sebzés
Az Erő alapú fegyverek Sebzésekor életbe lépő szabály. Ha a
sebzés során használt kocka által mutatott érték kevesebb,
mint a karakter Erő képességének tíz feletti része, akkor a
kocka értékét 10-esnek kell tekinteni a sebzés tekintetében.

KÉPZETTSÉGEK (ETK 96.)
A képzettségeket tárgykörük szerint hat kategóriába
soroljuk. Harci, Világi, Szociális, Tudományos, Alvilági,
Mágikus. A normál képzettségeken túl ismerünk még
kiegészítő képzettségeket. Egy kiegészítő képzettség
legfeljebb azon a fokon vehető figyelembe, mint az épp
hozzá kapcsolt normál képzettség. Ilyen kiegészítő
képzettség pl. a Lefegyverzés, melyet használatakor(!) egy
közelharci Fegyverhasználathoz kell kapcsolni. Különleges
képzettség a Nyelvismeret, amit önállóan, illetve egy adott
Kultúra kiegészítő képzettségeként is el lehet sajátítani. A
KM bármikor dönthet úgy, hogy normál képzettség mellé
egy másikat, a Kiegészítő képzettségnél ismertetett szabály
szerint, követelményként ír elő. Pl. hátas állaton való harc
során a Lovaglás fokozata egyfajta felső korlátként
jelentkezhet a Fegyverhasználat képzettségnél. Attól
függően, hogy egyes képzettségeket mennyire nehéz
elsajátítani, eltérő képzettség pontba (Kp) kerülnek a
képzettségek fokozatai.

Képzettség Fokok
Az ETK-ban bántóan kevés árnyalata volt a tudás
megszerzésének. Ráadásul próbát dobatni sem lehetett az
egyek képzettségekre, holott a fix tudás mellett is
esetenként erre igény mutatkozott a játékosok részéről.
Minden képzettségnek öt foka létezik. Melyből kettő a már
az ETK-ban is taglalt Alap és Mester fok. Ezek egészülnek ki
még további három fokkal, melyek sorrendben:
Induló fok, Alap fok, Közép fok, Mester fok, Ultra fok
Minden halandó számára korlátot jelent az, hogy milyen
egyedi Képességek birtokában próbálja megszerezni az
adott ismeretanyagot. Azaz, hiába akar valaki mesterévé
válni egy választott szakmának, ha arra a saját Képességei
nem teszik alkalmassá. Ez a szabály pontosan úgy szól, hogy
egy adott képzettség maximális szintjét az ahhoz tartozó
legalacsonyabb Képesség követelmény értéke határozza
meg. Pontosabban:
Induló fokhoz 6-os képesség(ek)
Alap fokhoz 9-es képesség(ek)
Közép fokhoz 12-es képesség(ek)
Mester fokhoz 15-ös képesség(ek)
Ultra fokhoz 18-as képesség(ek) szükségeltetik.
Ha egy karakter induláskor (1. TSz-en) nem rendelkezik elég
magas Képesség értékkel egy Képzettség elsajátításához,
akkor annak a Képzettségnek azt a fokát automatikusan
megszerzi, ha a Képesség értéke eléri a szükséges értéket.
E semmilyen módszerrel át nem hágható szabály
segítségével elkerülhető, hogy már alacsonyan szinten is
mesteri tudást birtokló kezdő kalandozók róják Ynev útjait.
A 3. TSz előtt nem lesz potens Mf illetve 10. TSz alatt Uf
képzettség egy kalandozó csapatban. A magas fokú
képzettségek eltúlzott gyakorisága és száma erősen
visszaesik, hála e Képesség követelményeknek.
Képzettség próba (ETK 96.)
Minden képzettség minden fokához fix tudásanyag van
hozzárendelve. Amennyiben a KM mégis szükségét érzi, a
Képesség próba mintájára próbát dobathat a játékossal. E
próba Alap értékének meghatározásához a próba által
érintett Képesség értékét kell növelni a birtokolt Képzettség
minden egyes foka után +4 ponttal, majd a kapott összeget
megfelezni. (Páratlan szám esetén a felezésnél lefelé kell
kerekíteni, ám ekkor +2 Bonusz lép életbe a k10 dobásnál.)
A próba mechanizmus egyébként teljesen megegyezik a
Képesség próbánál leírtakkal (azaz lehet ellenpróba, segítő
stb-stb). A kompatibilitás okán össze is vethetők egymással!
Tanulás vs. Fejlődés
A Kalandozók részben, míg a közönséges halandók teljes
egészben az idő múlásával nyert Sors pontból képesek
önmaguk fejlesztésére. A szabályok az elméletben adható

maximumot írják le, ami az eltelt idő alapján járó Sor
pontokat illeti. Az életben azonban a hétköznapok gondjai,
a felelőtlen sodródás vagy maga az egyén lustasága
csökkent(het)i e fejlődést jelentő pontok tényleges számát.
1 Képzettség pont (Kp) = 1 Sors pont
Nincs további megkötés.
1 Fájdalom pont (Fp) = 2 Sors pont
Maximum az Áll+Aka érték háromszorosa lehet.
1 Harcérték pont (TÉ, VÉ, CÉ) = 2 Sors pont
Maximum a képesség alap érték háromszorosa
lehet. (Ez a VÉ esetében háromszorosa – 100!)
1 Mana pont (Mp) = 2 Sors pont
Maximum az induló alap érték háromszorosa lehet.
1 Pszi pont (Pp) = 3 Sors pont
Maximum az induló alap érték háromszorosa lehet.
1 Kezdeményező érték (KÉ) = 5 Sors pont
Maximum az képesség alap érték kétszerese lehet.
1 Különleges képesség szint = 15 Sors pont
Kalandozók nem Kaszt alapú Különleges
képességének I. fokra való felvétele 30 Sp-be kerül!
1 Képesség pont = 30 Sors pont
Lásd Kalandozók leírása.
Ezzel a Fejlődés modellel szinkronba kerülnek az egyes
Kasztok fejlődési ívei, illetve a JK-k és az NJK-k is.
Képzettség pont
Szabadon elkölthető Kp-ok száma a karakter indításakor:
Ügyesség+Intelligencia
Ezen felül minden szinten a kasztnak megfelelő Kp
mennyiség illeti meg a karaktert, illetve az idővel vagy
kalanddal szerzett Sors pontok is átválthatóak Kp-ra.
Képzettség lista
Képzettség neve
HARCI
Birkózás
Célzás
Fegyverhasználat
Fegyverismeret
Fegyvertörés
Földharc
Harc helyhez kötve
Hárító fegyverhasználat
Kapáslövés/dobás
Kétkezes harc
Kínokozás
Közös harcmodor
Lefegyverzés
Ökölharc
Pusztítás
Riposzt
Vakharc
Vértviselet

Nehézség

Képesség

Spec

(Kp érték)
2/6/12/20/30
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45
2/6/12/20/30
2/6/12/20/30
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45
5/15/30/50/70
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45

Erő, Ügy, Áll
Asz, Ügy
kat. változó
Érz, Int
Erő
Gyo, Ügy
Ügy, Érz
Áll, Ügy, Gyo
Érz, Gyo, Ügy
Ügy, Gyo, Érz
Ügy
Érz, Int
Ügy, Érz
Erő, Ügy
Erő, Int
Érz, Gyo, Ügy
Érz, Asz
Áll, Erő

*
*

*
**
**
*
*
*
*
*
*
**

TUDOMÁNYOS
Alkímia
Heraldika
Herbalizmus
Írás/olvasás
Legendaismeret
Méregkeverés/seml.
Ősi nyelv
Pszi
Pszi Pyarroni
Pszi Slan
Pszi Kyr
Sebgyógyítás
Történelemismeret
Vallásismeret
SZOCIÁLIS
Etikett
Kultúra
Lélektan
Mellébeszélés
Meggyőzés
VILÁGI
Erdőjárás
Értékbecslés
Esés
Futás
Hangutánzás
Idomítás
Lovaglás
Mászás
Nyelvismeret
Nyomolvasás/elt.
Tánc
Ugrás
Úszás
Vadászat/halászat
ALVILÁGI
Álcázás/álruha
Hamiskártya
Hátbaszúrás
Kínzás
Kutatás
Lopózás
Rejtőzés
Zsebmetszés
Zárnyitás
EGYEDI
Szakma/Tudomány/Hiv.
MÁGIKUS
Bárdmágia
Hangmágia
Dalmágia
Fénymágia
Illúziómágia
Tárgymágia

4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45
5/15/30/50/70
5/15/30/50/70
6/18/36/60/90
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
2/6/12/20/30
2/6/12/20/30
4/12/24/40/60
2/6/12/20/30
3/9/18/30/45
2/6/12/20/30
5/15/30/50/70
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
2/6/12/20/30
3/9/18/30/45

3/9/18/30/45
2/6/12/20/30
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60

Int
Int, Érz
Int, Érz
Int, Ügy
Int
Int
Int
Int, Aka, Asz
Asz
Aka
Int
Int, Érz, Aka
Int
Int, Kar

Kar, Int
Int
Érz, Int, Asz
Kar, Int, Asz
Kar, Aka, Int

Ügy, Érz
Int, Érz
Ügy, Áll
Áll, Gyo
Aka, Érz
Kar, Aka
Ügy, Érz
Erő, Ügy
Int
Érz, Int
Aka, Ügy
Ügy, Erő
Erő, Áll, Ügy
Érz, Ügy, Int

Int, Érz
Int, Érz, Asz
Ügy, Gyo, Int
Kar, Aka, Érz
Érz, Ügy
Ügy, Érz
Asz, Érz
Ügy, Aka
Int, Ügy

változó

Változó

5/15/30/50/70

Int, Aka

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45

Kar

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
4/12/24/40/60

***
***
***

Érz
Ügy

*

****
****
****
****
****

Szakrális mágia
Kisebb Élet fohászok
Kisebb Halál fohászok
Kisebb Természet foh.
Kisebb Lélek fohászok
Nagyobb Élet fohászok
Nagyobb Halál foh.
Nagyobb Természet f.
Nagyobb Lélek fohász.
Tárgymágia

5/15/30/50/70

4/12/24/40/60

Ügy

Boszorkánymágia
Misztikummágia
Tűzmágia
Asztrál mágia
Átokmágia
Mentálmágia
Szexuál mágia
Térmágia
Tárgymágia

5/15/30/50/70

Int, Asz, Aka

4/12/24/40/60

Kar
Érz
Ügy

Boszorkánymesteri m.
Villámmágia
Rontásmágia
Átokmágia
Kórmágia
Természeti mágia
Lélekmágia
Nekromágia
Tárgymágia

5/15/30/50/70

Int, Asz, Egé

4/12/24/40/60

Asz
Ügy

Tűzvarázslói mágia
Alaptűzmágia
Formamágia
Manipuláló tűzmágia
Magastűzmágia
Tárgymágia

5/15/30/50/70

Int, Aka, Áll

4/12/24/40/60

Ügy

Magasmágia
Elemi mágia
Anyagmágia
Asztrál mágia
Mentálmágia
Nekromancia
Időmágia
Térmágia
Jelmágia
Rúnamágia
Drágakőmágia

6/18/36/60/90

Int, Aka, Asz

Kar, Int, Asz

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45

****
****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****

A célzó fegyvereknél csak a Cé-re hatnak a módosítók, míg a
közelharciaknál a Té-re és a Vé-re, dobófegyvereknél csak
Té-re. A képzetlen fegyverforgató, bár felfegyverzettnek
minősül, nem kapja meg a fegyver harcértékeit, csak annak
a sebzésével számolhat.
A képzettség az alábbi fegyvercsoportokra vonatkozik.
Mellette az adott fegyvertípus Képesség követelménye:
Rövid vágó (R.V.):
Ügy, Gyo
Hosszú vágó (H.V.):
Ügy
Kétkezes vágó (K.V.):
Erő, Ügy
Egykezes szúró (ESZ):
Ügy, Gyo
Zúzó (ZÚZ):
Erő
Hasító (HAS):
Erő, Ügy
Szálfegyver (SZÁ):
Ügy
Lovas (LOV):
Ügy, Érz
Nyársaló dobó (NY.D.): Ügy, Erő
Pergő dobó (P.D.):
Ügy, Aka
Íj (ÍJ):
Ügy, Érz, Aka
Számszeríj (SZ.Í.):
Erő, Érz, Ügy
Egyedi (EGY):
spec
Adott harcművész iskola fegyverzete (H.M.): spec
If: a karakter megkapja a fegyver harcértékeit.
Af: a karakter túlütéskor kétszeres sebzéssel számolhat.
Kf: a karakter duplán megkapja a fegyver harcértékeit.
Mf: a karakter túlütéskor háromszoros sebzéssel számolhat.

3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45
3/9/18/30/45

4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
4/12/24/40/60
5/15/30/50/70
4/12/24/40/60

Ügy

****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

* a Fegyverhasználat/Ökölharc kiegészítő képzettsége
** harci hátrányt kompenzáló képzettség
*** a Pszi kiegészítő képzettsége
**** az adott mágiaforma kiegészítő képzettsége

Képzettség Példák
Fegyverhasználat
A képzettséghez választott fegyvertípus meghatározza,
hogy milyen fegyverek forgathatóak annak segítségével.
Egy fegyver akár több típusba is tartozhat jellege alapján.
Ilyen például a rövidkard vagy a shadleki buzogány.

Uf: a karakter triplán megkapja a fegyver harcértékeit.
Lefegyverzés (Fegyverhasználat Kiegészítő)
Ez a képzettség a közelharci Fegyverhasználatok kiegészítő
képzettsége. Mint minden Kiegészítő képzettséget, ezt is
csak egyszer kell felvenni! Segítségével könnyebb az
ellenfelek lefegyverzése. Természetesen ez csupán arra
alkalmas fegyverzet birtokában valósul meg, melyről a KM
hivatott dönteni. A lefegyverzés végrehajtásához sikeres
támadó dobást kell tenni az alábbi módosítóval. A
Képzetlenségből fakadó hátrány Egyértelmű (-50).
If: Meghatározó hátrány (-40)
Af: Súlyos hátrány (-30)
Kf: Számottevő hátrány (-20)
Mf: Érzékelhető hátrány (-10)
Uf: nincs módosító
Szakma / Tudomány /Hivatás
Ez az egyedi képzettség típus egy adott szakma (pl. kovács,
földműves), tudomány (pl. élettan, mértan) vagy hivatás (pl.
színész, festő) tudásanyagát szimbolizálja. Nehézségétől
függően a KM határozza meg, hogy az öt féle Kp sor közül
melyik tartozik az adott képzettséghez, illetve hogy mik a
képesség követelményei. Fontos kitétel, hogy sosem

foglalhatja magába azt a tudásanyagot, amit egyébként egy
a képzettség listában szereplő képzettség testesít meg!
Azaz, pl. egy Szakma (karavánkísérő)-vel nem lehet fegyvert
forgatni, vagy nyomot olvasni, ellenben lehet vele például
menedéket építeni vagy kocsit hajtani.
Boszorkánymesteri mágia
A boszorkánymesterek alapvető mágikus képzettsége.
Elsajátításának feltétele a Varázstudó I Különleges képesség
megléte.

Kf: A négy Paraelem (fény, sötét, fagy, hő) használata. Az
elemek aktív formálása (pl. folyó ketté választás).
Mf: Aktív formák használata (pl. fényskorpió). Az ötödik
Paraelem (a Villám, mint az Elemi erő Paraeleme)
használata.
Uf: Fizikai Illúziók használata. Azaz a látást, hallást, szaglást,
tapintást és ízlelést manipuláló paraelemi mikro hatások
megidézésének képességével.
Természetes anyag mágia (Magas mágia forma Kiegész.)

If: A karakter képes a hatalom italának segítségével Mp-vel
feltölteni az elméjét.
Af: A karakter képes boszorkánymesteri varázslatok
megalkotására.
Kf: A karakter képes varázslatainak Hatóerejét növelni Mp-t
befektetésével. Továbbá az alapvetőn túl szert tesz egy
alternatív Mp visszanyerési metódusra.
Mf: A karakter képes varázslatainak egy másik, a Hatóerőn
kívüli aspektusát (de nem a hatás Mechanizmust)
módosítani Mp-t befektetésével. Továbbá kap egy
alternatív Mp visszanyerési metódust is.
Uf: A karakter képes varázslatainak Hatóerejét és még egy
másik választott aspektusát (de nem a hatás
Mechanizmust) egy időben növelni Mp-t befektetésével.
Villámmágia (Boszorkánymesteri mágia Kiegészítő)
A boszorkánymesterek egyik fő praktikája a villámokkal való
manipulációhoz
kapcsolódik.
A
boszorkánymesteri
mágiában nem jártak karakterek számára pedig elméleti
tudást biztosít a villámmágia terén.

A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára a
Természetes anyagok mágiájának terén. Ezzel a mágia
formával, mely talán a legkedveltebb mind közül, a teljes
fizikai világ felett hatalmat nyerhet a magasmágus. A föld, a
levegő, a tűz és a víz csupán akkor lehet alanya, ha a
magasmágus követelményként bír az Elemi mágia
ugyanazon fokával, amelyet Anyagmágusként épp
alkalmazni kíván.
If: Nem élő és nem fém természetes anyagokra való
ráhatás. Átformázás a természetes határokon belül (pl. alak
módosítás).
Af: A nem nemes fémekre való ráhatás. Átalakítás
jellegében hasonló anyaggá. Anyag keresése, érzékelése.
Kf: Nemesfémekre való ráhatás. Élő növényekre való
ráhatás. Átváltoztatás teljesen más anyaggá, azaz
Transzmutáció. Anyag megismerése, elemzése.

If: Kisülés, Villámvarázs I

Mf: Különleges és összetett anyagokra való ráhatás. Élő
szervezetekre való ráhatás (akár Gyógyítás). Anyag
megsemmisítése, azaz Dezintegráció. Anyag légiessé, illetve
láthatatlanná tétele.

Af: Villámvarázs II, Villámtűk, Villámpenge

Uf: Mágikus anyagokra való ráhatás. Anyag teremtése.

Kf: Villámvarázs III, Forduló
Villámtagadás, Villámlánc

villám,

Villámkeltés,

Mf: Bebörtönzés, Villámtagadás, Villámvért, Visszaverődő
villám,
Uf: Villámelnyelés, Villámút, Villámalak
Elemi mágia (Magas mágia forma Kiegészítő)
A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára az
Elemi mágia terén. A világban öt alap elemet ismerünk,
melyek a tűz, víz, föld, levegő, illetve ötödikként az Elemi
erő.
If: A hat iskolaforma (nyíl, kard, kitörés, szőnyeg, fal és
aura) használata. Az Elemi erő használata, azaz a teremtése,
pusztítása és érzékelése.
Af: A szabálytalan elemi formák használata. A négy Őselem
használata (tűz, víz, föld, levegő).

Asztrálmágia (Magas mágia forma Kiegészítő)
A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára az
asztrálmágia terén. A asztrálmágia minden egyes
érzelmekkel, asztrál testtel bíró lényre hatással van. A
legnagyobb kihívás az, hogy valakiben egy olyan érzelmet
indukáljunk, amelyet ő még azelőtt sosem tapasztalt meg!
If: A meglévő érzelmek intenzitásának növelése. Más érző
lényekhez kapcsolódó érzelmek. Konkrét érzelmek
érzékelése.
Af: A meglévő érzelmek intenzitásának csökkentése.
Érzelmek
tárgyának
átirányítása.
Tárgyakhoz
és
jelenségekhez köthető érzelmek. Érző lények aktuális
érzelmeinek feltárása.
Kf: A meglévő érzelmek megszüntetése, érzelmi gátak
kialakítása. Eszmékkel és elvont fogalmakkal kapcsolatos

érzelmek. Érző lények el nem fojtott érzelmi képének
megismerése, azaz a saját énképük ebben a témában.

Kf: Egy már birtokolt másik magasmágikus képzettség
Közép fokának hatása jelmágikus úton is létrehozható.

Mf: Érzelmek átadása. Érzelmek feltámasztása. Érző lények
teljes és valós érzelmi térképének teljes feltárása.

Mf: Egy már birtokolt másik magasmágikus képzettség
Mester fokának hatása jelmágikus úton is létrehozható.

Uf: Új, akár sosem tapasztalt érzelmek belső felkeltése, azaz
az alany sajátjának tekinti az adott érzelmet. Az érzelmi
énkép teljes újraalkotása.

Uf: Egy már birtokolt másik magasmágikus képzettség Ultra
fokának hatása jelmágikus úton is létrehozható.

Mentálmágia (Magas mágia forma Kiegészítő)
A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára a
mentálmágia terén. A mentálmágia minden tudattal,
mentál testtel bíró lényre hatással van.
If: A tudatban való érzékelés (olvasás) képessége. Fizikai
cselekvésekre való ráhatás.
Af: A tudatban való blokkolás (kábítás) képessége.
Érzékekre és Kommunikációra való ráhatás.
Kf: A tudatban való írás (irányítás) képessége. Emlékekre
való ráhatás.
Mf: A gondolatokra, az akaratra való ráhatás.
Uf: Tudat alkotás, tudat átadás.
Jelmágia (Magas mágia forma Kiegészítő)
Ez lényegében egy kiegészítő képzettsége a többi
magasmágikus
mágiaformának.
Általánosságban
elmondható, hogy a jelmágia útján minden más mágikus
hatás elérhető a magasmágusok számára. Játéktechnikailag
a létrehozni kívánt magasmágikus képzettség fokának
megfelelő fokkal kell a jelmágiában is(!) járatosnak lenni
ahhoz, hogy azt a hatást Jelmágikus módszerekkel hozza
létre a varázsló. A Jelmágia alkalmazásának játéktechnikai
előnye, hogy az adott varázslathoz normál módon
meghatározott varázserőnek (Mp) négyötödét (80%) kell
annak létrehozásához befektetnie a magasmágusnak.
Minden jelmágikus módszer varázslási ideje, azaz a rajzolat
elkészítése, a fent említett kedvezmény nélkül vett
varázsidő ötszöröse. Tömören megfogalmazva, ötször annyi
varázslási időért ötöde Mp kedvezmény jár. A mágikus
hatás időtartama általában a jel töretlenségéig tart. Csak
attól, hogy egy tárgyon varázsjel van, az a tárgy egészében
sosem lesz mágikus tárgy. A jel mágikus mivolta semmilyen
fizikai következményt nem eredményez. A jeleket
bármilyen hatás megtörheti, ami amúgy képes lenne arra a
természeténél fogva. Azaz egy tintával bőrre rajzolt jel a
mozgástól, vagy a test nedvességétől többnyire néhány óra
elteltével lekopik és elveszti minden mágikus hatását.
If: Egy már birtokolt másik magasmágikus képzettség Induló
fokának hatása jelmágikus úton is létrehozható.
Af: Egy már birtokolt másik magasmágikus képzettség Alap
fokának hatása jelmágikus úton is létrehozható.

Nekromancia (Magas mágia forma Kiegészítő)
A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára az
nekromancia terén.
If: A nekromantikus jelenségek és formák érzékelésének
képessége. Tudattalan Élőholtak irányítása.
Af: Nekromantikus jelenségekkel való kommunikáció.
Tudattal bíró élőholtak irányítása. Tudattalan élőholtak
elűzése, szólítása illetve idézése.
Kf: Nekromantikus hatások (pl. védőmezők) kezelése.
Életerő manipuláció. Tudattal bíró élőholtak űzése, szólítása
és idézése. Démoni hatások idézése (pl. Átkok). Démonok
érzékelése. Holt lelkek űzése, szólítása. Elementálok és
Asztrál/Mentál lények érzékelése (ha rendelkezik odavágó
mágiaformákban Kf-ú képzettséggel).
Mf: Holt lelkek megidézése. Közdémonok idézése. Démoni
kommunikáció. Elementálok és Asztrál/Mentál lények
idézése és űzése (ha rendelkezik odavágó mágiaformákban
Mf-ú képzettséggel).
Uf: Valódi démonok idézése. Lélek eltörlése. Felsőbb
lényekkel való kommunikáció.
Térmágia (Magas mágia forma Kiegészítő)
A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára a
térmágia terén. Kevesen tudják a kívülállók közül, de a
térmágia a varázserő, azaz a mana legdirektebb
manipulációja. Mivel a mana is a térben helyezkedik el,
ezért a térmágia az a módszer, mellyel közvetlenül magára
nyers varázserőre, azaz a manára képesek hatni a varázslók.
Így már érthető, hogy a különféle varázslatokkal
kapcsolatos manipulációk is a Térmágia tárgykörébe
tartoznak.
If: A varázslatok kizárólag érintés hatótávval hozhatók létre.
A varázsló képes a varázslatok érzékelésére.
Af: A varázslatok a varázsló zónáján belül – amely
fokonként 10 láb kiterjedésű gömb – hozhatók létre. A
varázsló képes a térben tárgyakat áthelyezni. A varázsló
képes kifürkészni mágikus folyamatokat, illetve képes
elleplezni, elfedni azokat.
Kf: A varázsló képes a távolba hatásra, azaz a zónáján kívül
is képes varázslatokat létre hozni. A varázsló képes a térben
bármit áthelyezni, azaz teleportálni. A varázsló képes

varázserő szinten lerombolni, azaz destruktálni működő
mágikus folyamatokat. A varázsló képes a mana közvetlen
érzékelésére. A varázsló képes varázstól védő varázs
megalkotására.

MÁGIAELLENÁLLÁS (ETK 116.)

Mf: A varázsló képes áthelyezni, lemásolni a zónáját. A
varázsló képes a tér két pontja között direkt és tartós
kapcsolatot, azaz térkaput létrehozni. A varázsló képes a
mana, azaz a varázsenergia irányítására, akár elszívására.

Egyes varázslatok más Képesség próbákra (pl. Gyorsaság,
Egészség, Érzékelés) késztethetik az alanyaikat, ám ezek
lebonyolítási mechanizmusa teljes mértékben megegyezik
az alábbi (normál) Mágiaellenálláséval.

Uf: A varázsló képes kiterjeszteni a zónáját. A varázsló
képes a mana kinyerés alapú létrehozására (pl.: élő
dolgokból, varázstárgyakból stb), illetve megsemmisítésére.

Minden varázslatnak van egy Erőssége, melynek értéke
jellemzően 1 és 12 közötti. Ahol kérdéses, hogy egy
karakterre képes-e hatást gyakorolni az adott varázslat, ott
egy – a korábbiakban bemutatottakkal azonos működésű –
próba hivatott erről dönteni. A próba CÉL értéke a varázslat
E-je+10. Sikertelenség esetén a varázslat teljes hatásával
kell számolni. Ha a próba sikeres, a karakter részben vagy
teljesen mentesül a varázslat hatása alól. Mágiaellenállásra
természetesen továbbra is csak ott van szükség, ahol eddig.

Időmágia (Magas mágia forma Kiegészítő)
A leírás tartalmazza, hogy a képzettség egyes fokozatával
milyen lehetőségek nyílnak meg a magasmágus számára az
időmágia terén. A mágia értői számára rég ismert tény,
hogy a szimpatikus mágia a szimpatikus viszonyban álló
alanyok múltban volt egységét használják ki, ezért a
szimpatikus mágia az időmágia egyik fontos eleme.
Másfelől minden élő és élettelen sorsa az idő szövetében
rejtezik, ezért minden sorsszerű hatás (jóslat vagy Fortuna
kegye) az időmágián keresztül válik elérhetővé.
If: Legfeljebb egy nap időtartamú varázslatok létrehozása.
Af: Legfeljebb egy hónap időtartamú varázslatok
létrehozása. Két tárgy szimpatikus viszonyának kiaknázása.
Kf: Legfeljebb egy év időtartamú varázslatok létrehozása.
Egy tárgy és egy személy szimpatikus viszonyának
kiaknázása. Egy éven belül egy konkrét időpontban
aktiválódó varázslat létrehozása.
Mf: Egy éven túl egy konkrét időpontban aktiválódó
varázslat létrehozása. Két személy szimpatikus viszonyának
kiaknázása. Időben előrefelé, azaz a jövőbe történő
manipuláció. Öregítése valaminek. Sorsszerűség érzékelése
(pl. jóslatok).
Uf: Önmagukban örökkévalóságig tartó varázslatok
létrehozása. Időben hátrafelé, azaz a múltba történő
manipuláció. Fiatalítása valaminek. Sorshatások keltése (pl.
szerencse, áldás).
A magasmágia ilyen megközelítésével már működtethetőek
a varázslói specializációk. Nem lesz két egyforma varázsló.
Végre valódi mozaikmágiát kapunk, amelyen keresztül
minden más varázstudó varázslata elérhetővé válik a
magasmágusok számára, legalábbis elméleti síkon. Az egyes
varázslók tényleges repertoárja viszont jelentősen
megcsappan. Közel sem hullik annyira sokrétű hatalom az
ölükbe, mint az ETK-ban. A játékosok viszont kiélhetik
kreativitásukat és fantáziájukat. (Bővebb infók a pontos
működésről lentebb.)

Asztális Ellenállás alapja megegyezik az Asztrál értékkel.
Mentális Ellenállás alapja megegyezik az Akaraterő értékkel

A Pszi pajzsoknak két fajtája ismert, a statikus és a
dinamikus. Mindkettőből építhető Asztrál, illetve Mentál
védelem. Tehát egy időben négy pajzs védheti valaki
elméjét, és ezek mindegyike ugyan annyi Pszi pontba kerül.
A +1-es Pszi pajzs építése annyiba kerül, amennyi az adott
Képesség értéke+1, míg a +2-es azon felül is ugyanannyiba
és még +1-be. Például egy 11-es Asztrál képesség mellé
épített +1-es Statikus Asztrál pajzs 12 Pp-ba kerül, melyet
egyszerre kell elkölteni. Ha valaki +2-es ilyen pajzsot akar,
az már 12+13=25 Pp-t egyidejű elköltését követeli meg és
így tovább. A fent taglalt mágiaellenállás során az adott
dinamikus és statikus pajzsok összege növeli az adott
képesség értékét a próba során. A különféle egyéb
védőhatások nem adódnak össze ezekkel a pszi pajzsokkal,
sem egymással. Minden körülmények közt csak a
legmagasabb védelem van érvényben. Azaz egy 10-es
Akaraterő értékkel rendelkező karakter, akinek van egy +1
statikus mentál pszi pajzsa, illetve egy +2 mentális védő
amulettje, az csak 12-es(!) és NEM 13-as Mentális
mágiaellenállásal bír. Ha egy képesség értéke emelkedik egy
ponttal, akkor a köré épített pszi pajzsok egy pontot
veszítenek a hatékonyságukból, illetve ha csak +1-esek
voltak, akkor maguktól lebomlanak.
Ezzel egy kiegyensúlyozott mágiaellenállást kapunk,
melynek működési elve egybe vág a Képesség próbáknál
ismertetettekkel. Képesség alapú, mégis lehetővé teszi az
eddig haszontalan asztrál és mentál hatások visszatérését,
hisz ez ETK-val ellentétben nem lehetetleníti el azokat.

PSZI (ETK 114.)
Minden olyan halandó, aki bír a szükséges Képességekkel
alkalmas arra, hogy kifejlessze magában a pszi használat
adottságát. Első körben az alapvető készségeket kell
elsajátítania, majd ezt követően az oktatója által ismert
iskolának megfelelő diszciplínák elsajátítása következik.

Az induló Pszi pontok meghatározásához az induló Mana
pont táblázatot kell használni. Mégpedig az Int, Aka és Asz
képességek közül a legalacsonyabb figyelembevételével.

MÁGIARENDSZER (ETK 131.)
Az egyes varázstudók induló Mana pontja a fő mágikus
képzettségük fokától, illetve a hatalmukat leginkább
szimbolizáló Képességük értékétől függ. Ez:

If
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
11
12
12
13
14
15
15

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

Kf
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25

többnyire

nincs.

If 1-3db
Af 3-5db
Kf 5-7db
Mf 3-5db
Uf 1-3db varázslatot tartalmaz.
Így egy mágiaforma összes varázslata 13-23 db varázslatot
ölel fel, bár egy átlag karakter (Kf-al) hozzávetőleg 9-15 db
varázslatot ismer. Lásd a Villámmágia képzettséget fentebb.

Papoknál és Paplovagoknál: Karizma
Bárdnál és Varázslónál: Intelligencia
Boszorkánynál: Asztrál
Boszorkánymesternél: Egészség
Tűzvarázslónál: Akaraterő
Képesség
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

fokozatát. Képesség követelménye
Általánosságban elmondható, hogy az

Mf
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21
23
24
26
27
29
30

Uf
2
4
6
7
9
11
13
14
16
18
20
21
23
25
27
28
30
32
34
35

A táblázat értékeinek négyszerese mutatja meg, hogy a
karakter milyen maximum értékig fejlődhet legfeljebb!
A szomszédos Tapasztalati szintek varázstudói között – akár
kaszton belül, akár azon kívül – kevésbé lesznek nagyobbak,
olykor ugrásszerűek a mágikus potenciálban, azaz Mp-ban
való különbségek, mint az ETK-nál.

TAPASZTALATI MÁGIA (ETK 133. ÉS 200.)
Tapasztalati mágia Koncepció
Minden varázstudónak van egy alap mágikus képzettsége,
amely azzá teszi őt ami. Ez jelképezi az általa vitt mágikus
hagyományokat, ezzel tanulja meg az Mp visszanyerés
metódusát, ez határozza meg, hogy mennyi induló Mp-al
rendelkezik, illetve hogy mennyi az általa uralható
maximális varázserő. Szintén ez a képzettség felel azért,
hogy a varázstudó képesé váljon elképzelési szerint
varázslatba szőni az általa birtokot nyers Manát.
Pl. Boszorkánymesteri mágia, Bárd mágia
Ezen felül el kell sajátítania az egyes - kasztjára jellemző mágiaformákat. Minden mágiaformához saját képzettség
tartozik. Ennek a képzettségnek az alkalmazott fokozata
sosem haladhatja meg az alap mágikus tudomány

A tapasztalati mágiát űzők varázslatainak hatása szinte
minden esetben erősíthető, mégpedig több Mp
befektetésével. Ez viszont megemelheti varázslatok
bevetési idejét is. E három tényező (Mp, Hatás, Varázslás
ideje) ismeretében a tapasztalati varázstudónak kell
döntenie, hogy mikor miképp veti be az adott varázslatot.
A tapasztalati mágiát űző kasztok mindegyike más és más
módon képes varázserejének (Mp) visszanyerésére. A
bárdok az ismert összhangzattal, melynek időtartama 3 kör.
A boszorkányok és boszorkánymesterek hatalom italával.
Melynek felhajtása 1 kör-ös cselekedet és a varázserőt a fő
képzettség If(5kör), Af(4kör), Kf(3kör), Mf(2kör), Uf(1kör)
által megadott idő alatt plántálja vissza a varázstudó
elméjébe. A szerafista tűzvarázslók az ismert idő alapú
automatikus feltöltődés mellett ismerik a Tűzkinyerés
gyorsabb, de igen fájdalmas módját is. Stb-stb.
Példa varázs Tapasztalati mágiára
Villámvért (Aspektusok: 2-4-2-1-2)
Típus (fok): Villámmágia (Mf)
Mana pont: 13/17/21/25/29/31/37/41
Erősség: 2/3/4/5/6/7/8/9
Varázslás ideje: 0k/0k/0k/0k/0k/0k/0k/0k
Hatótáv: érintés
Hatóterület: egy személy
Időtartam: 1 óra
A varázslat nyers energiákból álló, kéken villódzó
aurát hoz létre az alanya körül. Akik az időtartam
alatt hozzá érnek Erősségétől függően 1k5 / 2k5 /
4k5 / 7k5 / 11k5 / 16k5 / 22k5 / 30k5 Fp-nyi
sérülést szenvednek el.
A tapasztalati mágia minden varázslatát, az egyensúly
jegyében újra kell kalibrálni. Ennek alapjául a
Magasmágiánál bemutatott aspektustábla szolgáltatja (lásd
lentebb). Az egyes mágikus hagyományok varázslatait
kategorizáló képzettségekbe, melyek tekinthetők varázslat
listaként is, pedig „azonos számú és erejű” varázslatok
kerülnek. A már ismert varázslatok továbbiakkal egészülnek
ki. Minél „durvább” egy varázslat annál magasabb
képzettségi fokba lesz besorolva a mágiaformát taglaló
képzettségen belül. Ezzel biztosítható egyrészt a kasztok
közti egyensúly, illetve az indított karakterek egyedisége és
változatossága. Ez utóbbiak eddig nem jellemezték az ETK-t.

SZAKRÁLIS MÁGIA (ETK 152.)
Szakrális mágia koncepció
Minden istenség papjának van egy alap misztikus
képzettsége, amely azzá teszi őt ami. Ez jelképezi az általa
vitt vallási hagyományokat, ezzel tanulja meg az Mp
visszanyerés módját. Ez határozza meg, hogy mennyi induló
Mp-al rendelkezik, illetve hogy mennyi az általa uralható
maximális varázserő. Szintén ez a képzettség felel azért,
hogy demonstrálja a pap hitének és elhivatottságának
erejét.
Pl. Szakrális Tharr mágia, Szakrális Antoh mágia
Ezen felül el kell sajátítania az égi patrónusa által
közvetített Mana megkötő fohászok pontos szövegét. A
fohászokat nyolc jól elkülönülő csoportba osztjuk. (Lásd a
Képzettséglistában.) Egyes fohászok több csoportban is
fellelhetőek, mások – bár az istenhez szóló szövegük eltérő
– hatásukban megegyeznek, illetve vannak teljesen egyedi,
kizárólag az adott égi patrónus által biztosított imák is.
Általánosságban elmondható, hogy e Misztériumok
If 3-5db
Af 5-7db
Kf 7-9db
Mf 5-7db
Uf 3-5db fohászt tartalmaznak.

jönnek létre, ahogyan azt az isteni akarat anno eljuttatta a
hívei számára.
A varázserő visszanyerésére a szokásos 40 körös imán túl
egyéb, például a két áldozatbemutatás között fő képzettség
foknyi alkalommal használható 2 körös könyörgő ima is
rendelkezésére áll a papoknak.
Példa fohász Szakrális mágiára
Közepes Gyógyítás (rituálé)(Aspektusok:1-1-2-2-5)
Típus (fok): Kisebb Élet/Természet fohász (Af)
Mana pont: 12/14/19/21/26/28/33/35
Erősség: 2/3/4/5/6/7/8/9
Varázslás ideje: 3k/3k/3k/3k/3k/3k/3k/3k
Hatótáv: érintés
Hatóterület: egy személy
Időtartam: azonnali
A varázslat Erősségnyi Ép-t és/vagy kétszer annyi
Fp-t képes gyógyítani a pap által megérintett
személyen.
A papi mágia ilyen fajta megközelítésével egyedivé tehető a
szakrális mágia. Bizonyos szempontból a tapasztalati mágia
szintje
alá
kerül,
mégis
megőrzi
egyediségét.
Kompenzálásképpen intenzívebb (gyakoribb és gyorsabb)
Mp visszanyerési módot adok neki, mely egyébként
kézenfekvő és logikus is lenne egy istenség kegyeltje
kapcsán, aki papjain keresztül tartja fenn evilági hatalmát.

Szakrális Misztériumok
Minden istenség követői az adott istenségre vonatkozó
képzettség segítségével varázsolnak pl. Szakrális Arel mágia.
Ahogy az a képzettség listában látható, a szakrális mágiának
elvben nyolc kiegészítő képzettsége van. Ám nagyon kevés
égi hatalmasság képes mind a négy szférát biztosítani a
követői számára. Így egy-egy vallás papjai csupán az égi
patrónusuk által a számukra elérhetővé tett képzettségek
közül válogathatnak. Ezek száma jellemzően négy. Az egyes
istenségek egyedi varázslatai is ezeken a kiegészítő
képzettségeken keresztül érhetőek el.
A fohászoknak két fajtája ismert, a Litánia és a Rituálé. E
kettő közt a legfőbb különbség, hogy míg az előbbi kizárólag
szöveg komponenssel bír, addig az utóbbi azon túl egy
komplex szertartás megtartását is megköveteli, amelyhez
kegytárgyakra és áldozati eszközökre és ez által több időre
van szükség. Ez utóbbi gyakrabban fordul elő a papok
repertoárjában. Jellemzően hosszabb ideig tart, ám
cserében kevesebb varázserőt (Mp-t) igényel. (Ez a
gyakorlatban 30%-os Mp kedvezményt jelent háromszoros,
de legkevesebb 3 körös varázslási időért cserébe.)
A szakrális mágia misztikus fohászait a papok mindenkor
szó szerint kötelesek citálni. Ennek következtében egyetlen
varázslatuk sem módosítható. Emiatt nem ritka, hogy
egyazon fohásznak különböző, csupán a hatóerőben
különböző, szövegei forognak közszájon a csuhások között.
Az ezen imák által biztosított csodák úgy és olyan formában

MAGAS MÁGIA (ETK 289.)
Fontos felhívás! Magasmágust kizárólag az a gyakorlott
játékos indítson, illetve csakis az a tapasztalt KM engedjen
játszani, aki kompromisszum kész és egymással
összeszokott játékra képes. A magasmágiában ugyanis
nincsenek előre kidolgozott varázslatok. A varázsló
elviekben bármilyen hatást képes elérni hatalmával. Ennek
csupán két korlátja van, a tudása és a varázsereje. Varázslók
alapvető mágikus képzettsége, a Magasmágia. Ezen túl
viszont fel kell vennie az egyes mágiaformákat külön-külön,
úgy hogy azok értéke sosem lépheti túl a Magasmágia
értékét. Ez a nyolc mágiaforma az Elemi mágia, Anyag
mágia, Asztrál mágia, Mentál mágia, Nekromancia,
Jelmágia, Térmágia (ez foglalja magába az Egyéb mágikus
módszereket) és Időmágia (ez foglalja magában a
Szimpatikus mágiát). Leírásuk a Képzettségek közt
megtalálható. (Lásd fentebb.) Ezeken felül a tudáskörének
részét képezi még a Rúnamágia, illetve a Drágakőmágia is.
Az adott képzettség taglalja, hogy mit képes az adott fokon
elérni vele a varázsló. Ennek ismeretében dönt a KM, hogy
a varázsló mágikus ismeretei alkalmassá teszik-e őt arra,
hogy a kívánt hatást létrehozását megkísérelje egy varázslat
keretében. Bizonytalan esetben a KM akár idevágó
képzettség próbára is felkérheti a játékosát.
Amennyiben megfelelő a varázsló ismeretanyaga, úgy egy
táblázat segítségével meghatározásra kerül a varázslat Mp

költsége és bevetési ideje. Minden varázslatnak öt fő
aspektusa van, úgy mint: Erősség, Időtartam, Hatótáv,
Hatóterület és Komplexitás. Ezen öt aspektus közül a két
legmagasabb besorolással rendelkező aspektus értékét kell
összeszorozni, majd a maradék három aspektus értékét a
kapott szorzathoz hozzáadni ahhoz, hogy megkapjuk a
varázslat végső Mp költségét.
Példa varázs Magasmágiára
A varázsló tudja, hogy az út menti házikóban tanyáznak a
rablóbáró emberei. Közeledik a hajnal és félő, hogy hamar
kereket oldanak, ha meghallják a földesúr lovasainak
közeledtét. Ezért úgy dönt, hátráltatja őket és a ház melletti
vén tölgyet ráveszi, fogja körbe az épületet. A mágikus
képzettségek terén Természetes anyag mágia Kf, Időmágia
és Térmágia If szükséges a varázslathoz. Ezekkel ő
szerencsére rendelkezik is.
Sorra vesszük az öt aspektust, melynek pontos
bekalibrálásához a 3. sz. Melléklet nyújt segítséget.
Hatóerő:3
Hatótáv:2
Hatóterület:5
Hatóidő:1
Hatásmechanizmus:4
Mana költség a két legdrágább aspektus szorzata + a
maradék három értéke. Ez itt 5*4+1+2+3 = 26
Varázslás ideje a legdrágább és a legolcsóbb aspektus
szorzata + a maradék három értéke. Ez 5*1+2+3+4 = 14
Ez az érték az alábbi metóduson keresztül meghatározza a
varázslás idejét.
0-20  ez egy 0 kör-ös varázslat(!)
21-30 (érték-20)-nyi értékenként 1 kör
31-40  (érték-30)-nyi értékenként 2 perc
41-50  (érték-40)-nyi értékenként 30 perc
51-60  (érték-50)-nyi értékenként 5 óra
61-70  (érték-60)-nyi értékenként 3 nap
71-80  (érték-70)-nyi értékenként 2 hónap
81-  (érték-80)-nyi értékenként 1 év
(A fenti 14 azt jelenti = 0 kör a varázslás ideje.)
A tölgy ölelése (Aspektusok: 3-2-5-1-4)
Típus (fok): Természetes anyag. m. (Kf)
Mana pont: 26
Erősség: 3
Varázslás ideje: 0 kör
Hatótáv: érintés
Hatóterület: egy fa
Időtartam: azonnali
A varázslat a fent kifejtett hatást produkálja.
Erőssége 3, amely az ellentétes, hátráltató
cselekedetek és körülmények ellen jó kiinduló pont.

Úgy vélem az aktuális ETK-hoz képest ezzel a
megközelítéssel egy más szemléletű, kevésbé „reálszakos”
varázslót lehet életre kelteni. Sokkal egyedibbet,
fantáziadúsabbat,
regénybeillőbbet,
ám
kevésbé
táposabbat. Olyat, aki csak elvben képes bárki helyett
bármit megoldani, hiszen sosem fog a mágia minden
területén teljes tudásra szert tenni. A szakosodásának
megfelelő területen azonban művésze lehet a mágiájának.

FEGYVEREK (ETK 343.)
Általános elv, hogy a hétköznapi fegyverek TÉ és VÉ értéke
0-10 között van, a mágikusak maximuma 20! Minden
fegyver sebzése az egység jegyében k10 és k5 alapú.
Harcértékeik, hisz kivétel nélkül pusztításra lettek tervezve,
hasonló tartományban mozognak.
Példa fegyverek
Fegyver neve
Rövid kard
Csatacsákány
Dobótőr
Bola
Fegyver neve
Kézi nyílpuska
Parittya

Típus
R.V.
HAS
P.D.
EGY
Típus
SZ.Í.
EGY

Té
6
6
6
5
Cé
7
1

Vé
7
4
1
1
Táv
30
100

Seb
k5+2
k10
k5+1
k5
Seb
k5-1
k5

Tám
1
1
2
1
Tám
2
2

Az ököl, mint „fegyver” esetében e statisztikák az adott
karakter Képességeiből vannak levezetve. Fegyverként való
használata az Ökölharc nevű képzettséghez kötött.
Az ököl Té-je a tíz feletti része az Erő, Ügy vagy Gyo
képességek közül annak, amelyik a legmagasabb, de
minimum 0.
Az ököl Vé-je a tíz feletti része az Ügy vagy Gyo képességek
közül annak, amelyik a legmagasabb, de minimum 0.
Az ököl Sebzése az Erő-től függ: 1-5=k1 6-10=k2 11-15=k5
16-20=k10

PAJZSOK (ETK 344.)
Pajzs típusa
Kis
Közepes
Nagy

MGT
-5
-10
-20

Té
1
0
0

Vé
10
15
25

Seb
k5
k5
k5

Tám
1
1
1

VÉRTEK (ETK 349.)
A vérteknek Sebzésfelfogó értéke (SFÉ), Kiterjedése (KIT),
Mozgásgátló tényezője (MGT) van.
Példa vértekre
Vért neve
Posztóvért
Sordonying
Mellvért
Teljesvért

SFÉ
1
3
5
5

KIT
6-9
1-3, 6-9
6-9
1-10

MGT
-5 (-1)
-10 (-2)
-20 (-4)
-40 (-8)

Az SFÉ az az érték, amelyet a sebzésből le kell vonni egy
elszenvedett találat esetén.

A KIT az a statisztika, amely megmutatja, hogy mely
területeken véd az adott vért. Azaz, hogy hol kell
elszenvedni a találatot ahhoz, hogy az SFÉ érvényesüljön.
Az MGT megmutatja, hogy milyen fokozatú hátrány
módosítót kell számításba vennie a vért viselőjének. (A
Vértviselet képzettség ezt a módosítót csökkenti.) Az MGT a
Té, Vé és Cé értékeket módosítja egy az egyben, illetve
ötödének megfelelő (zárójeles érték) módosítót jelent
bizonyos (KM által meghatározott) főképp fizikum alapú
Képesség és Képzettség próbákhoz, továbbá a Ké-hez.

Idő (ETK 352.)
Egy földi év kb 526.000 perc, míg egy ynevi év 744.000 perc,
azaz egy ynevi év 1,4 földi évnek felel meg. Ez leginkább
életkoroknál okoz problémát.
Az ETK 11. old Szegmens definíciójának módosítása: 1
szegmens hozzávetőleg 2/3 földi másodpercnek fele meg.
Az ETK 10. old Kör definíciója: Hozzávetőleg 7 földi
másodpercnek, azaz 10 szegmensnek fele meg.
A módosítással rendeződik az év/életkor probléma, illetve
2/3-ra csökken a kör, perc, óra időtartama. A kör esetében
ez külön szerencsés, mivel így az kb. 7 másodpercnyi
időtartamra csökken, ezzel pl. az 1 Tám/kör-ös
fegyverforgatók tartós tétlensége sem annyira visszatetsző.

NEM JÁTÉKOS KARAKTEREK (ETK 369.)
Mivel a szabályok jól behatárolják, hogy egy közönséges
(NKK) halandó statisztikái nem haladhatják meg egy 7. TSz-ű
Kalandozóét, ezért egységes, a világképnek megfelelő tucat
NJK-k kidolgozása válik lehetővé.
Kiirtható az a jelenség, amikor a minden kalandban
felbukkanó névtelen tucat NJK-k, statisztikáik a JK-ével
együtt „fejlődnek” a játék előrehaladtával.

BETEGSÉGEK (ETK 373.)
Egy 18-as Egészséggel bíró karakter a 7. szintű Burjánhalált
60%-eséllyel elkapja. A 17-es 70%-al, a 16-os 80%-al stb. A
Képességek közötti, leírás alapján elvárt különbségeknek
nyoma sincs. A népek hullanak, mint a legyek.
Minden betegségnek saját szintje van. E szint értéke
jellemzően 0 és 10 közötti. Arról, hogy egy karakter elkapjae a betegséget egy Egészség próba hivatott dönteni. A
próba CÉL értéke a betegség szintje+10. Ha a próba sikeres,
a karakter szervezete minden gond nélkül leküzdi.
Sikertelenség esetén viszont megbetegedik. A sikertelenség
mértéke mutatja meg, hogy az adott betegség mennyire
súlyos tünetekkel jelentkezik a karakteren.
Véget vet az ETK-ban nevetség tárgyává lett, minden
átlagembert a betegágyba száműző nátha tombolásának.
Végre egy legendás Egészséggel megáldott karakter
(Egé:18) biztosan elkerüli a halálos Burjánhalált.

MÉRGEK (ETK 379.)
Minden méregnek saját szintje van. E szint értéke
jellemzően 0 és 10 közötti. Arról, hogy egy karakterre
miféle hatást gyakorol a méreg egy Egészség próba hivatott
dönteni. A próba CÉL értéke a méreg szintje+10.
Sikertelenség esetén a méreg súlyosabb hatásával kell
számolni. Ha a próba sikeres, a karakter szervezetére
csupán a méreg enyhébb hatása hat, ám ha a sikeresség
mértéke 3 vagy több pontos, akkor a mérget minden gond
és következmény nélkül leküzdi a karakter szervezete.
Ezzel a megközelítéssel nagyjából előre lehet tervezni a
mérgek hatását. Szerencsére drasztikusan lecsökken a
véletlen szerepe, és nem minden második kráni ork döglik
bele az Al Bahra-kahrem mellékhatásába, mint eddig.

VARÁZSTÁRGYAK
Sajnos a jelenlegi ETK-ban semmi nem korlátozza a közepes
és magas szintű karaktereket abban, hogy intenzív és
korlátok nélküli varázstárgy felhalmozásba kezdjenek. E
probléma megoldását az alább említett, a Mágikus
világképbe tartozó, részben kellene megtalálni.
A varázstárgyak értelemszerűen szimpatikus viszonyban
állnak az alkutójukkal. Ez a viszony még haláluk után is fenn
marad. Tehát életében senki nem olyan felelőtlen közülük,
hogy korlátlanul készítse el varázstárgyak tucatjait. Emellett
a permanens mágikus tárgyak hihetetlen sebességgel
képesek szimpatikus viszonyba kerülni a halandókkal. Ez a
gyakorlatban egy teljes, folyamatosan együtt töltött nap
alatt megtörténik és egy hónapon keresztül fenn marad. Az
egyszer használatos varázstárgyak további sajátossága,
hogy az azokat felhasználó (pl. italokat elfogyasztó)
személyek az ilyen varázstárgy alkotójával kerülnek
szimpatikus viszonyba. Ennek időtartama is jellemzően egy
hónap. Ynev világán szinte minden egyes mágikus tan
követője rendelkezik a szimpatikus mágia kiaknázásának
lehetőségeivel. Ezzel együtt már érthető, hogy miért is van
annyira kevés varázstárgy ebben a világban.

MÁGIKUS VILÁGKÉP ÉS MÁGIAELMÉLET
Vallom, hogy a MAGUS egyik nagy problémája a hibáktól és
sötét foltoktól hemzsegő állapota ezen a téren. Éppen ezért
szerencsés lenne, ha a játék ezen részét újraalkotnánk. Ez
azonban,
a
téma
komplexitása
és
jómagam
inkompetenciája okán, nem lehet feladata ennek a –
rendszerszintű módosításokat célzó – anyagnak.

MEGJEGYZÉSEK
A fenti mechanizmusok mellett az olyan dolgok egységes
szabályozására is van lehetőség, mint a Kétkezesharc,
Harcművészet, Rúnamágia, Manaszint stb, de helyszűkében
ennyire nem szerettem volna részletekbe menni. Próbáltam
inkább csak a koncepció lényegének átadására törekedni.

PÉLDA KARAKTERALKOTÁSRA
1.

(1. SZ. MELLÉKLET)

lépés – Kaszt és Faj meghatározása

Pszi pont: a 10-es Aka és a pszi Af miatt = 10+2(KB)=12
Képzettség pont: Int+Ügy+KB=12+15+8=35
Kezdeményező érték: Gyo+Érz+Int+KB=10+11+12+1=34

A játékos egy emberi fajba tartozó boszorkánymester
megalkotása mellett dönt. Ez megadja az induló életkort: 26
Feljegyzi az általa elképzelt karakter jellegzetességeit.

Támadó érték: Erő+Gyo+Ügy+KB+HM=9+10+15+1+3=38
Védő érték:(Gyo+Ügy+Érz+50)+KB=(10+15+11+50)+1=87
Célzó érték: Ügy+Érz+Aka+KB+HM=15+11+10+0+1=37

2.

lépés – Képesség értékek meghatározása

A Dobásos módszer mellett dönt a játékos, azaz tesz 10 db
3k5-ös dobást úgy, hogy a kapott 3 kocka közül a középsőt
mindig feljegyzi. Ezáltal kap tíz db számot. A dobásai:
3-3-3

2-2-3

1-2-3

2-3-5

1-2-5

2-2-4

1-5-5

1-2-4

2-4-5

1-1-3

Az értékek 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5

3.

7+2
10+5
8+2
7+2
8+3
6+1
8+4
8+2
10+2
8+3

=9
=15
=10
=9
=11+1
=7
=12
=10
=12
=11

=12

lépés – Kalandozói extrák

A Szintenkénti +1 pontos Képesség növelést az Egészség-re
teszi, ami így 11-ről 12-re növekszik.
Különleges képességként 1. Tsz-en a Varázstudó-t kell
kötelezően választanai.
A játékos által elképzelt személyiséghez a következő
Jellemvonásokat
választja:
Konok(3),
Aljas(2),
Türelmetlen(1).
4.

A szabad Sors pontjaiból vásárol 4 Mp-t (=8Sp), 1 Pp-t(=3Sp)
és 2 Kp-t(=2Sp)
Mana pont: 18+4=22
Pszi pont: 12+1=13
Képzettség pont: 35+2=37-37=0
Tapasztalati szint, Tapasztalati pont és Legenda pont: 1

Képesség alap értékekhez hozzárendeli a kapott számokat.
Erő:
Ügy:
Gyo:
Áll:
Egé:
Kar:
Int:
Aka:
Asz:
Érz:

Sors pont: KB=13-13=0

lépés – Statisztikák kiszámítása

Kalandozói Bonusz (KB) szintenként
Harcérték módosító: 6 (Té:1/Vé:1/Cé:0 HM szabad:4)
Kezdeményező érték: 1
Fájdalom pont: 5
Képzettség pont: 8
Pszi pont: 2
Mana pont: 3
Sors pont: 13
Életerő pont = Egészség = 12
Fájdalom pont = Áll+Aka+KB = 9+10+5 = 24

5.

lépés – Képzettségek meghatározása

Fegyverhasználat (P.D.)
Fegyverhasználat (R.V.)
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés
Pszi
Pszi – Pyarroni iskola
Kultúra (aszisz)
Nyelvismeret (aszisz)
Nyelvismeret (erv)
Nyelvismeret (shadoni)
Nyelvismeret (dzsad)
Álcázás
Hátbaszúrás
Boszorkánymesteri mágia
Villámmágia
Rontásmágia
Átokmágia
Kórmágia
Természetmágia
Lélekmágia
Nekromágia
Tárgymágia

Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Kf
Kf
If Af
If
If
Af
If Af
Kf
Af
Af Kf
Af
Af Kf
Af Kf
Af
Af
If

A rendelkezésre álló 37 Képzettség pontjaiból fejleszti a:
Nyelvismeret (erv)
Hátbaszúrás
Rontásmágia
Kórmágia
Természetmágia

If-ról Af (4Kp)
If-ról Af (6Kp)
Af-ról Kf (9Kp)
Af-ról Kf (9Kp)
Af-ról Kf (9Kp)

Az első TSz-en 11 Lélekemléknek minősülő képzettsége
lehet. Mivel ennek csak a következő szinttől lesz gyakorlati
haszna, most aláhúzással csupán 7-et választ ki.

Mana pont: a 12-es Egé és a mágia Kf miatt = 15+3(KB)=18
6.

lépés – Felszerelés összeállítása

KARAKTERLAP (A FENTI PÉLDAKARAKTER ADATAIVAL FELTÖLTVE)

(2. SZ. MELLÉKLET)

VARÁZSLAT ASPEKTUS TÁBLA

(3. SZ. MELLÉKLET)

PÉLDAJÁTÉK (AZ ETK 361. ALAPJÁN KÉSZÜLT ÁTIRAT)

(4. SZ. MELLÉKLET)

Név
Dorten

Kaszt
2.szintű tűzvarázsló (JK)
alap
Mp: 25
hosszúkard

ERŐ
11
Ké: 36
(Af)

GYO
12
Té: 39
Té: 46

ÜGY
11
Vé: 91
Vé: 99

ÁLL
11
Cé: 31
Tám: 1

EGÉ
KAR
10
11
Ép: 10 Fp: 31
Seb: 1k10

INT
AKA
ASZ
ÉRZ
12
12
10
12
Sfé: 4 Mgt: 5 Kit: 6-9
pikkelyvért

Simonel

3.szintű harcos (JK)
alap
hosszúkard
ököl

13
Ké: 35
(Kf)
(Kf)

13
Té: 62
Té: 76
Té: 68

13
Vé: 106
Vé: 122
Vé: 112

12
Cé: 33
Tám: 1
Tám: 2

13
10
Ép: 13 Fp: 46
Seb: 1k10
Seb: 1k5

10
Sfé: -

10
Mgt: -

9
Kit: -

10

Mirell

3.szintű tolvajlány (JK)
alap
tőr
dobótőr

10
Ké: 46
(Kf)
(Af)

14
Té: 52
Té: 60
Té: 57

14
Vé: 104
Vé: 106
Vé: 105

9
Cé: 38
Tám: 2
Tám: 2

12
11
Ép: 12 Fp: 39
Seb: 1k5+1
Seb: 1k5+1

12
Sfé:-

9
Mgt: -

9
Kit: -

13

Con Tibera

2.szintű lovag (JK)
alap
lovagkard

14
Ké: 30
(Kf)

11
Té: 45
Té: 55

12
13
12
13
Vé: 89 Cé: 29 Ép: 12 Fp: 40
Vé: 95 Tám: 1 Seb: 2k5+4

10
9
9
9
Sfé: 5 Mgt: 10 Kit: 6-9
mellvért

Con Barde

4.szintű lovag (NJK)
alap
tőrkard

13
Ké: 35
(Af)

12
Té: 66
Té: 72

12
12
10
12
Vé: 112 Cé: 32 Ép: 10 Fp: 59
Vé: 119 Tám: 2 Seb: 1k5+3

14
11
9
9
Sfé: 3 Mgt: 0 Kit: 3-9
sodronying

Katonák

Mellékszereplők
alap
rövidkard

12
Ké: 31
(Af)

10
Té: 39
Té: 45

10
10
11
8
Vé: 88 Cé: 28 Ép: 11 Fp: 32
Vé: 95 Tám: 1 Seb: 1k5+2

9
10
10
11
Sfé: 3/4 Mgt: 3 Kit: 3-9/0
sodronying/sisak

Börtönőrök

Mellékszereplők
alap
tőr

13
Ké: 24
(If)

6
Té: 26
Té: 30

7
10
8
8
Vé: 75 Cé: 25 Ép: 8
Fp: 26
Vé: 76 Tám: 2 Seb: 1k5+1

6
12
9
12
Sfé: 1 Mgt: 5 Kit: 6-9
könnyű bőrvért

(az ETK-s példajátékának folyamatában eszközölt
módosítások után ekképpen festene a játéktechnika)
…
KM: Nehézkes légzés szaggatott hangjait hallod. Akitől
származik, közel állhat a ti ajtótokhoz.
Mirell: Óvatosan lenyomom a kilincset. Nyílik az ajtó?
KM: Nem. Kulcsra van zárva.
Mirell: Megkísérlem kinyitni álkulccsal. Zárnyitásra Af-om,
ami 8-asnak felel meg és 14-es Ügyességem van!
KM: Ez roppant primitív zár: a CÉL érték 7.
Mirell: Részemről összesen tehát 8+14=22 osztva 2-vel 11.
Ez akár dobás nélkül is meglenne! (Dob a K10-el; az
eredmény 6-os, ami +1 módosítót jelent, azaz 11+1=12)
Megdobtam!
KM: Rendben, erre a zárra ekkora siker után többé nem kell
dobnod! Szóval a zár halkan kattan, a retesz elfordul.
…
KM: A fickó először döbbenten mered rád, majd maga
mögé pillant…
Simonel: Leütöm!

KM: Hogyan gondoltad?
Simonel: Egyszerű, odalépek és ököllel állcsúcson vágom.
KM: (harcleírás) Értem. Ennél az első támadásnál még nem
dobatok kezdeményezést, hiszen nem figyel rád. Megkapod
a meglepetésből származó TÉ módosítókat (+30) is, mi több
a katonánál nincs fegyver sem (+20), amivel rendesen
védekezhetne. Ellenben a leütés miatt fejre támadsz (-20).
Dobj Támadó Dobást!
Simonel: (Dob a K100-zal. Eredmény: Sötét-8 és Világos-7,
ez 87. Hozzáadja a TÉ-jét és a módosítót is). A teljes
támadás 68+50-20+87=185, a sebzés Sötét kockája 8, ami
k5-nél 4-nek felel meg. Ám a túlütés miatt Af-tól
duplázódik, azaz 8. Azt hiszem sikerült. Ugye?!
KM: Képzett vagy az Ökölharcban?
Simonel: Igen. Méghozzá középfokon képzett vagyok.
KM: Rendben. Túlütötted; többel is, mint ötven. Annyira
meggyőző akció volt, hogy nem is jegyezzük fel a sebzést.
Leütötted a fickót. Elveszíti az eszméletét, a szájából vér
szivárog, lassan a földre csúszik, elterül.
…

Simonel: Megkísérlem felrázni az őrt.
KM: Hogyan fogsz hozzá?
Simonel: Pofozgatom, rázogatom.
KM: (Állóképességpróbát dob a katonának, akinek 10-es
Állóképessége van. A KM által meghatározott CÉL: 13. A
k10-es dobás eredménye: 8, ami +2-nek felel meg.
Összesen 12, ami nincs meg!) Nem tért magához!
Simonel: Akad a kulacsomban pálinka – a szájába töltök
belőle egy keveset.
KM: Mutasd a lapod! Fel van írva, hogy hordasz magadnál
egy kulacs pálinkát?
Simonel: (Megmutatja a karakterlapját: rajta van.)
KM: (Újra dobja az Állóképességpróbát, ezúttal +2
módosítóval. A dobás eredménye 5, azaz +1 módosító.
Összevonva 10+2+1=13. A CÉL-t pont elérte!) A várőr lassan
öntudatra ébred. Kinyitja a szemét, vaksin pislog. Erőtlen
hangon kérdezi: „Hol vagyok?”
…
KM: A várúr lelassítja a lépteit – vele a katonái is –, és
gyanakodva méreget benneteket. Jó tíz lépesnyire
váratlanul megtorpan. Szeme résnyire szűkül, fejét kissé
oldalt billenti, úgy figyel titeket.
Con Tibera: Hangosan köszöntöm. Bemutatkozom, s
bemutatom a társaimat is – persze ugyanazokat az
álneveket használom, amiket az okiratra írtunk. Elmondom
azt is, kik vagyunk, s hogyan kerültünk a kastélyba.
KM: A férfi szemében felismerés szikrája csillan. „Szóval ti
vagytok a hercegi követek?”, mondja. „Üdvözöllek
benneteket a kastélyomban. Az én nevem Casse con Barde.
De mégis, követ urak”, fejet hajt Mirell felé, „kisasszony!
Mit keresnek idelent a kazamatákban?”
(A játékosok zavartan pislognak egymásra.)
Con Tibera: A borospincét kerestük, uram, hisz messze
földön híres a bardei nedű. Csakhogy… eltévedtünk.
KM: Dobj mellébeszélést, ám amivel előálltál, illetve hogy
így zavarba jöttetek nem volt túl meggyőző, szóval -2
módosítót kapsz.
Con Tibera: Rendben. (A Karizma értékem 13, a
Mellébeszélésben Af-ú jártasság, ami 8-asnak felel meg.
13+8=21 osztva 2-vel kerekítés után 10. A próba dobása
k10-el 8-as, amelyre az iménti kerekítés miatt +2 Bonuszt
kapok, azaz a dobás értéke 10, amely +3 módosítót
eredményez. Összesen 10+3-2=11.)
KM: Con Barde kis ideig csak néz benneteket, mintha azt
mérlegelné, hihet-e nektek vagy sem. (Intelligenciája 14, ám
csak felületes emberismerő, azaz a Lélektanban If-on jártas,
ami 4-esnek felel meg. 14+4=18 osztva 2-vel 9. A próba
dobása k10-el 3-as, amely +0 módosítót jelent. Összesen
9+0=9. Ezzel alulmaradt az ellenpróbában.)
Végül bólint. „Nos, követ urak, ez esetben alaposan
eltévedtetek, mert a borospince messzire esik innen.
Mellétek adom egyik emberemet, ő majd odakíséri
kegyelmeteket.”
…

Mirell: Sajnálom, én nem vagyok képes puszta kézzel leütni
egy nagydarab férfit; különösen, hogy sisakot visel. Így nincs
mit tennem, hátba szúrom a tőrömmel.
KM: Ehhez támadást kell dobnod!
Mirell: (eldobja a K100-at: Sötét-5 és Világos-6, ami 65. A
fegyveres támadóm 60.) Ez összesen 125, ha megkapom a
hátulról támadásból (+10) és a meglepetésből (+30)
következő módosítókat, akkor 165.
KM: Meglepted, ez nem kétséges; mint ahogy az sem, hogy
hátulról támadsz. Mindkét módosítót megkapod. Az ő alap
védőértékével összevetve (ami 88), itt valóban túlütés
történt. A sebzésed a Sötét kockából adódóan (k5+1) 4,
mely a hátbaszúrás miatt +1k5-el növekszik, ami a Világos
kocka miatt még +3! Összesen 7. A Világos kocka
megmutatja, hogy testen döfted meg, ahol viszont az SFÉ-je
3-as. Szóval 7-3=4, amit az alapfokú fegyverhasználat
ráadásul meg is dupláz, 8 Ép! Nos, a fickó elterül a földön.
…
Mirell: Odamegyek a rácshoz, barátságosan mosolygok.
KM: Odaértél. A helyén maradt börtönőr kifejezéstelen
tekintettel bámul rád.
Mirell: Letolom a vállamról a ruhát, s megringatom a fickó
előtt a csípőmet. Egészen odanyomakodom a rácshoz,
benyúlok, és ujjammal hívom a fickót. (A Karizmám 11-es, a
k10-el pedig 5-öst dobtam, ami +1 módosítót jelent, azaz
11+1=12)
(A KM felettébb átlátszónak találja a cselt, mégis dob
intelligenciapróbát, mert a börtönőr ritka ostoba alak.
Intelligenciája 6, amihez a KM hozzáad még egy 4-es
módosítót a csel átlátszósága miatt. A KM-i dobás a K10-zel:
8, ami +2 módosítót jelent, azaz 6+4+2=12. A börtönőr alul
maradt az ellenpróbában, hiszen egyenlőségnél mindig a
nagyobb alap érték a mérvadó.)
KM: (Mirellnek) A tagbaszakadt férfinek elkerekednek a
szemei, lassan elindul feléd. Előre tartja a karjait, hogy
mihamarabb megérinthessen.
…
KM: Észreveszed, hogy az egyik ajtót résnyire nyitva
hagyták; mögüle fojtott hangok, nyögés, beszéd foszlányai
szűrődnek ki a folyosóra.
Mirell: Közelebb óvakodom.
KM: Dobd meg a lopakodás képzettségedet, a CÉL 11, mert
a kőpadlón rendkívül könnyű nesztelenül járni.
Mirell: Középfokú a lopakodásom, ami 12-es értéket ad és
14-es Ügyességem van, úgyhogy kár is dobnom!
KM: Azért csak dobj, mert egy dupla 1 esetén még
történhet valami bonyodalom.
Mirell: Legyen! (Dob a K10-el: 1. Újabb dobás, hogy
történik-e
bonyodalom,
eredménye
4-es.)
(Megkönnyebbülten felsóhajt!) Ez is bőven elegendő.
KM: Rendben.
…

Mirell: Úgy ítélem, nincs már lehetőség újbóli
magyarázkodásra. Ebből harc lesz: vagy ők, vagy mi…
Inkább mi! Beledobom a tőrt a férfiba; igyekszem szíven
találni.
KM: Majd meglátjuk… Dobjunk mind kezdeményezést!
KM: (Katonák dobása 3-as, ami összesen 31+3=34) Fegyvert
rántanak és felzárkóznak az uruk mellé.
Con Tibera: (dob a K10-zel: 5-ös, azaz 30+5=35) Elővonom a
lovagi kardomat és Mirell segítségére sietek.
Dorten: (dob a K10-zel: 2-es, azaz 36+2=38) Megfigyelem az
eseményeket, majd utána egy varázslatba kezdek.
Simonel: (dob a K10-zel: 7-es, azaz 35+7=42) Fegyvert
rántok és megindulok a várúr irányába.
KM: (con Barde dobása is 9-es, ami összesen 35+9=44)
Fegyvert ránt és egy támadásra készül.
Mirell: (dob a K10-zel: 9-es, azaz 46+9=55) Tőrt dobok, újat
húzok elő és ismét dobok.
Mirell: (dob a K100-zal: Sötét-7 és Világos-7; dobótőrrel a
TÉ-je 57, amit viszont -20 büntetés súlyt a több cselekedet
miatt. Az összeredmény 114) Sikerül meglepnem a fickót?
(con Barde VÉ-je, fegyver nélkül, 112)
KM: Csak ha elég gyorsan cselekedtél. Dobj
gyorsaságpróbát! De mivel végig rád figyelt, ez nehéz
feladat lesz, a CÉL: 15-ös
(Mirell gyorsasága 14, de 2-őt dob, ami +0 módosítót
jelent.)
Nem dobtad el elég gyorsan a tőrt, con Bardének jut ideje
reagálni. Ezúttal nem kapod meg a meglepetésből származó
módosítókat. A Világos 7-es test találatot jelent, a Sötét
kocka pedig 5-ös sebzést produkál a k5+1-en!
KM: A penge elakad con Barde ruhájában, feltépi a szövetet
és láttatni engedi alatta a láncing fémesen csillanó szemeit.
(a láncing SFÉ-je 3) A tőr hegye mégis átfúrja magát a
szemek között, és megsebzi a várúr oldalát -2 Fp-t veszít.
Dühösen felordít és kardot ránt.
Dorten: Szóval láncinget visel! Varázsolok rá egy fémizzítást.
Ez egy 22 Mp-os varázslat, amelyet mivel 0 körös egyetlen
cselevésért még ennek a körnek a végé előtt létre tudok
létrehozni.
KM: Rendben, a hatótávon belül van. Így miután a nálad
gyorsabban reagálók cselekvésként fegyvert rántottak te
belekezdesz a varázslásba; de mivel con Barde kiemelkedő
intelligenciával bír, rögtön felismeri, hogy ártani készülsz
neki.
KM: (Dortennek) Con Barde felüvölt, mikor megpillant
téged. Futva indul feléd, mögötte feltűnnek a katonái is.
Simonel: Dorten elé lépek, elállom a várúr útját
Con Tibera: Én szintén!
Mirell: Velem meg mi történik? Egyszerűen elszaladnak
mellettem?
KM: Lássuk tisztán a helyzetet! Mindannyian a két rács
között tartózkodtok, három-négy méternyire a másodiktól.
Kivéve Mirellt, aki már a második mögött jár. Mirell, aki első
cselekedetével eldobta az egyik tőrét, tíz méternyire lehet

tőletek a cella, ahonnan ellenségeitek kijöttek, még további
öt méterre van tőle. Mindenki elővonta a fegyverét, Dorten
pedig varázslásba fogott. Most, hogy con Barde második
cselekedetével (34-es Ké-nél) futni kezdett felétek,
karnyújtásnyira megközelítette Mirellt. Mirellé az első tőrét
55-ös KÉ-nél dobta el, 45-nél elővonta a következő
dobótőrt, amit 35-nél el is dobhat, így megelőzve a várúr
34-es cselekvését. Nos, mit teszel?
Mirell: Mikor a várúr futni kezd felém, újabb tőrt dobok
bele. Támadása, gondolom rohamnak minősül, s így +20-at
kapok ellene, igaz?
(con Barde VÉ-je, tőrkarddal 119, akt. Fp-inek száma 57)
KM: Igaz. Dobj támadó dobást és add hozzá a 20-at, amit a
várúr alap védőértékével fogok összevetni!
(Mirell Sötét-7 és Világos-3, azaz 73-es támadó és bal kar a
találati hely. A teljes TÉ-je 60+73-20+20=133)
Mirell: Összesen 133; túlütöttem?
KM: Nem. Harcedzett fickó, sajnálom! Számolj sebzést!
(A Sötét 7-es 5-nek számít, ezt csökkenti a láncing SFÉ-je,
majd a maradék a roham miatt, ez duplázódik.)
KM: A dobótőr a várúr bal felkarjába fúródik, s bár a láncing
mérsékli a sebzést, az így is 4 Fp.
KM: A találat megtöri con Barde rohamának lendületét. A
férfi megtorpan, kirántja a sebből a fegyvert, és bosszúsan a
földre hajítja. Úgy tetszik, megfeledkezett Dortentől.
Mirellre vicsorog, és sokat sejtetően meglóbálja a kardját.
Mirell: Elfutok, szaladok vissza a társaimhoz, hisz a tőröm
kirántásával ő újabb cselekedetet hajtott végre…!?
KM: Rendben. A várúr nem ered utánad, csak
ocsmányságokat üvölt feléd. A katonái rövidesen
felzárkóznak mellé. Ám Dorten varázslata működésbe
lépett, de ebben a körben még a szabályok értelmében
nem sebez. Új harci kör kezdődik.
…
KM: A szűk térben ti még kényelmesen elfértek egymás
mellett, ellenben mindkettőtökre legfeljebb két-két ellenfél
támadhat egyszerre. A többiek ezek háta mögött várják,
hogy sorra kerüljenek. A korábbi kezdeményezés továbbra
is érvényben van.
KM: (Con Barde a mögötte állók miatt statikus védekező
harcra vált, ami +15 módosítót jelent számára)
KM: Simonel, te jössz a bejelentett egy támadásoddal!
(Simonel S7 V3-at dob, az összeg 149; con Barde VÉ-je
119+15=134)
KM: Mikor rátámadsz, con Barde felpillant, rögvest
beszünteti a vetkőzést, és védekezni igyekszik a kardjával. A
vágást sikerül eltérítenie, de nem eléggé, pengéd belemar a
vállába. Számolj sebzést!
(Simonel által dobott S7 épp 7-et ér a K10-en)
KM: A láncing mérsékli a sebzést, con Barde mégis elveszít 4
Fp-t. Con Tibera majd sorban a katonák következnek,
dobhatjuk egyszerre a támadást!
(Con Tibera: S9 V4, összeadva 55+94=149; katona1: S3 V4,
ami összesen 45+43=88)

KM: Con Tibera csapása elsöprő erejű, túlüti a katona VÉjét. Az ő támadása ellenben fennakad a hárításon. Con
Tibera, mondj sebzést!
(con Tibera S9 V4 dobása a 2K5+4-en 5+2+4=11. Ráadásul a
4-es testrészen (jobb kar) nem is véd a katona láncinge.)
KM: A vágás átszakítja a katona kabátját és gyakorlatilag
letépi a jobb karját. 11 Ép-t és ezzel együtt 22 Fp-t
veszítene. Gyakorlatilag meghalt! Van azonban még egy
katona, ő is rátámad (a KM dob: S2 V2), de te könnyedén
véded a szúrást. Lássuk Simonel ellenfeleit! A rá jutó katona
(dob: S9 V5, összesítve 45+95=140) ügyes csellel megkerüli
a hárításra emelt pengét és döf. Szúrása pontatlan, de fájó
sebet ejt a válladon. (Az S9 a K5+2-n 7-et jelent). Mivel nem
viselsz páncélt, vonj le 7Fp-t és 1 kötelező Ép-t!
(Simonel savanyú ábrázattal feljegyzi a változásokat.)
KM: Con Bardéra is sor kerül, ám ő a védekezőharc és az
esetlen vetkőzés miatt nem támad. A láncing a varázslat
harmadik körére már izzik rajta, egyre kínzóbb égési
sebeket okozva. (Ezúttal 2K5 Sp-t sérül, ami 7 Fp és 1 Ép
veszteséget jelent; Con Bardenak 29 Fp-je maradt) Ha
Mirell és Dorten nem kíván semmit tenni, új kör kezdődik.
(A két kérdezett játékos nemet int a fejével)
KM: Új kör! Maradnak a kezdeményező értékek, a
cselekvési sorrenddel ellentétes irányba várom a tervezett
tevékenységeitek bejelentését!
…
Con Tibera: Barbár dolog lenne! Ha leteszik fegyvereiket és
megadják magukat, meghagyjuk az életüket.
KM: Ezt hallva a katonák szemlátomást döntésre jutottak.
Szóvivőjük az imént feltápászkodott férfi. „Megadjuk
magunkat!” – kiáltja. Eközben Mirell, te – mint a
legmagasabb Érzékelés képességgel bíró csapattag –
felfigyelsz a börtönőr sunyi tekintetére. Azonnal átlátod,
hogy a fickó rosszban sántikál. Igyekszik észrevétlenül a fal
azon szakasza felé araszolni, ahol a mennyezetbe vágott
lukból vékony kötél csüng. Úgy ítéled, valamiféle
vészharang lehet, ami odafent kolompol, tán éppen az
őrszobán.
Mirell: Milyen messze jár tőle a fickó?
KM: Egy lépés választja már csak el a ponttól, ahonnan
karját kinyújtva elérheti.
Mirell: Beledobom a börtönőrbe a kezemben lévő utolsó
tőrömet!
(Mirell dob: S1 és V9)
Mirell: A fene! A 91-es támadóval tuti túlütöm, ám a Sötét
1-es sebzése nem biztos, hogy végez vele! Elköltök egy
Legenda pontot és a dobásom egyik kockáját, azaz a Sötét
1-est 9-re forgatom. Úgy a 99-el a teljes TÉ-m épp 156.
KM: A sebzésed, meg 6 lesz, amit a bőrvért alig csökkent és
a túlütés miatt majd még duplázódik is!? Ezt ki sem kell
számolnunk! A börtönőr hang nélkül, holtan roskad össze –
soha nem éri el már a vészharang kötelét!
Mirell: Egy napon, patkányként pusztulnak el mindazok,
akik patkányok módjára éltek!

