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ÜDVÖZLÜNK
GLORANTHÁN!

Jázmin, Varéna lánya

Ez az ízelítő kaland bemutatja a RuneQuest rendszerét 
és Glorantha világát. Ezt 3-6 játékosnak és egy játékmesternek 
ajánljuk. A kaland végigjátszásához neked, játékmesternek 

ki kell osztanod az előre elkészített kalandozókat (42-47. o.). A 
játékszabályokat addig tanulmányozd, amíg magabiztosan nem 
tudod azokat alkalmazni. Szükséges lesz egy kockakészlet is, amit 
a Kellékek részben ismertetünk, és legyen valami íróeszközöd is. A 
27. oldal térképe hasznos játékosi kellék, de nem létfontosságú.

GLORANTHA BEMUTATÁSA
Ha a játékosok nem ismerik Gloranthát, akkor olvasd fel 

nekik a következő részt, ami bepillantást nyújt Gloranthába, és a 
világnak ebbe a bizonyos szegletébe.

Legyetek üdvözölve Gloranthán, a hősök és istenek hősies és mitikus 
világán, ahol az emberek egy törzshöz, városhoz és kultuszhoz hűek, 
s nem elvont jellemek vagy irányultságok szabják meg tetteiket. Bár 
az emberi faj a domináns, dominanciájuk csakis a világ nagy részét 
még mindig uraló ősi fajok közti ellenségeskedésnek köszönhető.

Gloranthán valósak az istenek és istennők, követőiken és kultu-
szaikon keresztül aktívan részt vesznek és fontos szerepet játszanak a 
nagyobb eseményekben. A Nap, Föld, Levegő, Víz, Sötétség és Hold 
egyaránt rendelkeznek a hozzájuk kötődő erős istenekkel, csakúgy, 
mint a Halál, Termékenység, Változás, Nyugalom, Illúzió, Igazság, 
Zűrzavar és Harmónia, amiknek mindnek megvan a maga Rúnája. 
A kalandozók az istenük kultuszához csatlakoznak, ahonnan mágiát 
és segítséget kapnak.

A kalandozók a társadalom aktív és hasznos tagjai, ami lehet klán, 
törzs, város vagy egyéb közösség. Nem csupán martalócok, hanem 
kötelességeik, fogadalmaik és konfliktusaik vannak, amik legbelsőbb 
lényüknél fogva Glorantha világához és a Rúnákhoz köti őket. Ahogy a 
kalandozók előrelépnek a kultuszukban, megerősítik a Rúnákkal való 
kapcsolatukat, hatalmat szereznek, és kezdenek igazi Hősökké válni.

Egész Glorantha egyik legfontosabb helyszíne a Genertela nagy 
kontinensének szívében lévő Sárkányhágó. Ez a föld a konfliktusok, 
nagy lehetőségek, hatalmas mágiák, a világ nagy mítoszainak, és a 
Hősháborúknak nevezett apokaliptikus eseménysorozat színtere. Az 
elnyomó Lunár Birodalom elleni lázadás Sárkányhágó sok városát 
lerombolta. Nemesek, kultuszok és klánok vetélkednek nyomában járó 
hatalmi üresedés miatt, a felszabadítók pedig azért küszködnek, hogy 
újjáépítsék és újra megszerezzék az elveszett dolgokat.

KELLÉKEK
A RuneQuest különféle dobótesteket használ – 10 (K10) és 20 
(K20) oldalú kockát, 8 (K8) oldalú kockát, 6 (K6) oldalú kockát 
és 4 (K4) oldalú kockát. A kockák meghatározását megelőzheti 
egy szám. Például 2K6 azt jelenti, hogy két darab 6 oldalú koc-
kával kell dobni.

Amikor több mint egy kocka eredményére van szükség, akkor 
add össze a kockák eredményét.

Néha módosítani kell a megadott dobások eredményét. Például 
találkozhatsz „1K6+1”-gyel. Az 1K6 dobáshoz ilyenkor add hozzá 
a plusz jel utáni számot. Az 1K4-2 azt jelenti, hogy a négyoldalú 
kocka dobásából vonj ki 2-t. Esetenként bizonyos kockadobások 
azt igénylik, hogy egyszerre több kockatípussal dobj. Például ha 
egy fegyver 2K8+1K4-et sebez, akkor a teljes sebzést úgy lehet 
megállapítani, ha ezzel a három kockával dobunk (két 8 oldalúval 
és egy 4 oldalúval) és összeadjuk az eredményüket. Osztás után 
időnként kerekítened kell a számokat. Amikor az osztásnak mara-
déka lesz, akkor mindig a játékosnak kedvező irányba kerekíts. 

A RuneQuest legfontosabb kockája a K100, vagyis a százalé-
kos kocka. A K100 eredményhez két K10 dobást kell végezned. 
Az első dobás a „tízesek” dobása, a 
második az „egyesek” dobása. Ha 
először 5-öt dobtál, másodjára 
meg 8-at, akkor 58-at dobtál. 
A „00” az 100-at jelent. Vannak 
K10-ek, amiken tízesével vannak 
a számok (10, 20, 30 stb.). Ezeket 
lehet használni a „tízesek” dobására, 
és egy normál K10-et az „egyesekre”. 
Ilyenkor a „10” (tízesekre) és „0” 
(egyes) együtt 10-et jelent, míg egy 
„00” és „0” együtt 100-at jelent.

Kevésbé gyakori a K3 és K2, 
amit K6 dobással állapítunk meg, 
az eredményt 2-vel (K3) vagy 
3-mal (K2) osztva.
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A JÁTÉKRENDSZER
TULAJDONSÁGOK

A RuneQuest központjában a karakterek állnak, akik lehetnek 
kalandozók (akiket a játékosok irányítanak), vagy nemjátékos 
karakterek (a játékmester által irányított emberek és lények). 
Minden karaktert – legyen az kalandozó, nemjátékos karakter, 
szörny, szellem – ugyanaz a nyolc tulajdonság ír le. Minél nagyobb 
a tulajdonság értéke, annál jobb.

• Erő (ERŐ): Izomerő, meghatározza a sebzésbónuszt, a cipel-
hető súlyt, a forgatható fegyvert stb.

• Fizikum (FIZ): Egészség és állóképesség, meghatározza az 
életpontot, gyógyulási tempót (lásd 18. o.), a súlyos sebeket 
követő eszméletvesztést, és a betegségekkel és mérgekkel 
szembeni ellenállást.

• Méret (MRT): Testtömeg (magasság és/vagy súly), ebből 
származik az életpont, sebzésbónusz, harci ütésrend.

• Ügyesség (ÜGY): Sebesség és fizikai reflexek, befolyásolja a 
fizikai aktivitást, pl. harcot, kitérést és ütésrendet.

• Intelligencia (INT): Érvelés, memória, problémamegoldás, 
inspiráció, tudás, és bizonyos mágiáknál is hasznos.

• Akarat (AKR): Spirituális jelenlét, akaraterő és szerencse, 
ami az univerzum és az istenek kegyét jelzi. Ez határozza 
meg a varázsláshoz szükséges mágiapontok mennyiségét.

• Karizma (KAR): Vezetés és személyiség, mások befolyáso-
lásának képessége megnyeréssel vagy fenyegetéssel. Befo-
lyásolja az elérhető Rúnamágia mennyiségét, és hogy hány 
szellemmágikus varázslatot tud birtokolni.

KÉPESSÉGHASZNÁLAT
A legfontosabb cselekedetek egy képesség használatát igénylik: 
egy képzettséget, Rúnát vagy Szenvedélyt. A képességek olyan 
dolgok, amiket bárki végrehajthat. A nehézség nélkül végrehajtható 
cselekvések (felkelés, felöltözés, evés stb.) automatikus sikernek 
számít, ami nem igényel képességdobást.

A RuneQuestben nagyon könnyű a siker esélyének megál-
lapítása. A legtöbb képesség, pl. a képzettségek sikerének esélye 
százalékosan kifejezhető, amire K100-zal kell dobni az érték alá. 
A karakterlapon megtalálhatók ezek az esélyek.

Ha egy képességet drámai körülmények között hajtanak végre, 
akkor képességdobást kell tenni. Általában nyilvánvaló, hogy mikor 
kell képességdobást tenni. Ha ez is kérdéses, akkor a játékmes-
ternek meg kell fontolnia a kudarc következményeit. A kudarc 
esélye növeli a feszültséget, és izgalmas lehetőségeket tár fel? Egy 
kudarc élvezetesebbé teszi a játékot? Ha bármelyikre is „igen” a 
válasz, akkor a játékmesternek meg kell kérni a játékost, hogy 
tegyen egy képességdobást.

KÉPESSÉGEK FELJAVÍTÁSA
Megfelelő helyzetekben egy képesség – legyen az képzettség, 
Szenvedély vagy Rúna – egy másik hasonló vagy más típusú 
képességgel kombinálható, hogy az előbbit feljavítsa. A kombinált 
képzettségeknek egyértelműen kapcsolódniuk kell az elvégzendő 

feladathoz. Például a Szeretet vagy Hűség szenvedély feljavíthat egy 
képzettséget, hogy a Szenvedély tárgyát megvédje. Egy adott dobáshoz 
csak egy képességet lehet feljavításra használni.

Egy képesség feljavításához először dobj a másik támogatására 
használt képességre.

• Kritikus siker: +50% bónuszt ad a használt képességhez.
• Speciális siker: +30% bónuszt ad a használt képességhez.
• Siker: +20% bónuszt ad a használt képességhez.
• Kudarc: 20%-ot levon a használt képességből.
• Ügyetlenség: 50%-ot levon a használt képességből.

Ez a módosító a fő dobás sikerszázalékához adódik, mielőtt 
azt megtennék. A kalandozó rituális gyakorlatokkal vagy a Tánc, 
Éneklés, Meditáció stb. képzettségekkel még egy varázslás esélyét 
is feljavíthatja.

A képességeket az ellenállás táblázaton (lásd 6. o.) történő 
dobás feljavítására is lehet használni. A kalandozók ugyanígy 
segíthetnek egymásnak, hogy az egyik képességükkel segítik a 
másik tevékenységét.

100% FELETTI KÉPESSÉGEK
Néhány esetben, pl. feljavítás után egy képesség 100% fölé is 
nőhet, bár a kalandozónak továbbra sem lehet 95%-nál nagyobb 
esélye a sikerre.

• Ha az ellenfél hárít, blokkol, kitér, vagy valahogy szembe-
szegül a kalandozó képességével, akkor a 100%+ képesség 
nagyobb esélyt ad az ellenállás leküzdésére. Ha egy ellen-
dobásnál a magasabb értékű fél képességének értéke 100% 
felett van, a 100 feletti részt le kell vonni a vetélkedés min-
den résztvevőjének értékéből (a sajátjából is, ami így 100 
lesz).

• Bár a siker esélye sosem lesz 95%-nál nagyobb, az ellendo-
básban a speciális vagy kritikus siker esélye is a végső módo-
sított esélyen alapul.

ÚJRAPRÓBÁLKOZÁS
Ha egy kalandozónak nem sikerül egy képességdobása, akkor még 
kerülhet olyan helyzetbe, amikor újrapróbálkozhat. A játékmester 
indokolt esetben engedélyezhet egy újrapróbálkozást, de az -25%-os 
büntetéssel történik. Ha a második próbálkozás is kudarc, akkor 
a kalandozó nem próbálkozhat újra, amíg bizonyos idő el nem 
telik, vagy a körülmények meg nem változnak.

TULAJDONSÁGDOBÁSOK
Amikor egy cselekvés nem százalékos képesség, akkor a játékmester 
tulajdonságdobást kérhet. Ezek értéke általában a tulajdonság×5. A 
szorzót a nehézségtől függően lehet változtatni, a nagyon egyszerű 
(×10) és a majdnem lehetetlen (×1) között. Íme néhány példa:

• Erőpróba (ERŐ×5): Intenzív izommunkánál használjuk, 
például egy ajtó betörésénél, mások cipelésénél stb.

• Fizikumpróba (FIZ×5): Ezzel lehet ellenállni a kimerült-
ségnek, vagy más elhúzódó erőfeszítésre is használhatjuk (pl. 
hosszútávfutás).
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• Intelligenciapróba (INT ×5): A 
memória és a logika próbájára hasz-
náljuk, például visszaemlékezni egy 
arcra vagy névre.

• Ügyességpróba (ÜGY×5): A jó 
koordinációt, testi vagy kézügyessé-
get, sebességet vagy egyensúlyérzé-
ket igénylő feladatoknál használjuk 
(elkapni egy tárgyat, háztetőn 
mászni stb.).

• Karizmapróba (KAR×5): Szóbeli 
és nem szóbeli szociális vetélkedé-
seknél használjuk, ahol a képzettsé-
gek (pl. Alkudozás, Csábítás, Rábe-
szélés, Megfélemlítés, Intrika vagy 
Szónoklás) nem használhatók.

EREDMÉNYEK
Amikor egy kalandozónak egy adott 
tulajdonságával kell egy meghatározott 
feladatot megoldania, K100 dobást kell 
tenni, és az eredményt le lehet olvasni 
a Dobási eredmények táblázatról. Ott 
mindig a dobás által jelzett legjobb ered-
ményt használd. A következő eredmények 
lehetnek:

• Kritikus siker: A feladat teljesí-
téséből extra előnyök származnak. 
A kritikus siker egy képességdobás 
módosított százalékának 5%-a 
(1/20 része) vagy kevesebb. Az 1-es 
dobás mindig kritikus siker. Min-
den kritikus siker előnye a használt 
képességtől függ: a fegyverek átütik 
a páncélt, mintha az ott sem lenne, 
a mászók nagyobb távot tesznek 
meg, a kézművesek értékesebb 
dolgot állítanak elő és így tovább. 
Egy ellendobásánál a kritikus siker 
mindig jobb, mint a rendes vagy a 
speciális siker.

• Speciális siker: Néhány esetben egy 
képességdobás eredménye a rendes-
nél jobb, de nem kritikus siker, ám 
ebből a hasonlóképpen előny szár-
mazik. A speciális siker egy képes-
ségdobás módosított százalékának 
20%-a (1/5 része) vagy kevesebb. A speciális siker, ugyanúgy 
mint a kritikus siker, a módosított százalékértéken alapul, 
nem a használójának nyers képességértékén. Ellendobásnál a 
speciális siker mindig jobb, mint a rendes siker.

• Siker: Ha a dobás kisebb vagy egyenlő, mint a képessége, az 
siker. A K100-on az 1-5 érték mindig siker, még akkor is, ha 
a képesség értéke ennél kisebb is lenne.

• Kudarc: Ha a dobás nagyobb, mint a képesség értéke (min-
den módosítót figyelembe véve), az kudarc. Egy 96-00 érték 
mindig kudarc, még ha a képesség ennél nagyobb is lenne.

• Ügyetlenség: Egy különösen látványos kudarc ügyetlen-
ség, ami a kudarc esélyének 5%-a, és 00 dobásnál mindig 
megtörténik. Az ügyetlenség esélye nem a képesség rendes 
esélyétől, hanem a helyzetre dobott módosított százalékér-
téktől függ. Az ügyetlenség a lehető legrosszabb kudarc, és 
általában szörnyű következményei vannak. Az ügyetlenség 
ellendobásban mindig rosszabb, mint a kudarc.

Képesség Kritikus Speciális Siker Kudarc Ügyetl.

01–05 01 01 01–05 06–00 96–00

06–07 01 01 Kép. szerint Kép. szerint 96–00

08–10 01 01–02 Kép. szerint Kép. szerint 96–00

11–12 01 01–02 Kép. szerint Kép. szerint 97–00

13–17 01 01–03 Kép. szerint Kép. szerint 97–00

18–22 01 01–04 Kép. szerint Kép. szerint 97–00

23–27 01 01–05 Kép. szerint Kép. szerint 97–00

28–29 01 01–06 Kép. szerint Kép. szerint 97–00

30 01–02 01–06 Kép. szerint Kép. szerint 97–00

31–32 01–02 01–06 Kép. szerint Kép. szerint 98–00

33–37 01–02 01–07 Kép. szerint Kép. szerint 98–00

38–42 01–02 01–08 Kép. szerint Kép. szerint 98–00

43–47 01–02 01–09 Kép. szerint Kép. szerint 98–00

48–49 01–02 01–10 Kép. szerint Kép. szerint 98–00

50 01–03 01–10 Kép. szerint Kép. szerint 98–00

51–52 01–03 01–10 Kép. szerint Kép. szerint 99–00

53–57 01–03 01–11 Kép. szerint Kép. szerint 99–00

58–62 01–03 01–12 Kép. szerint Kép. szerint 99–00

63–67 01–03 01–13 Kép. szerint Kép. szerint 99–00

68–69 01–03 01–14 Kép. szerint Kép. szerint 99–00

70 01–04 01–14 Kép. szerint Kép. szerint 99–00

71–72 01–04 01–14 Kép. szerint Kép. szerint 00

73–77 01–04 01–15 Kép. szerint Kép. szerint 00

78–82 01–04 01–16 Kép. szerint Kép. szerint 00

83–87 01–04 01–17 Kép. szerint Kép. szerint 00

88–89 01–04 01–18 Kép. szerint Kép. szerint 00

90–92 01–05 01–18 Kép. szerint Kép. szerint 00

93–95 01–05 01–19 Kép. szerint Kép. szerint 00

96–97 01–05 01–19 01–95 96–00 00

98–100 01–05 01–20 01–95 96–00 00

(magasabb) 5% kép. 20% kép. 01–95 96–00 00

KÉPESSÉGDOBÁSOK EREDMÉNYE



KALANDOZÓLAP 
ÁTTEKINTÉSE

Ha megnézed a füzet végén található előre elkészített karakterla-
pokat, látni fogod, hogy azok több részből állnak.

1. HÁTTÉR
A kalandozó háttértörténete.

2. TULAJDONSÁGOK
A kalandozókat a 2-3. oldalon bemutatott 7 alaptulajdonság jellemzi.

3. MÁGIAPONT ÉS SZELLEMMÁGIA
A kalandozó hány mágiapontot használhat a szellemmágiára, és 
(a második oszlopban) milyen varázslatokat használhat. A Szel-
lemmágiát a 18. oldalon ismertetjük.

4. TALÁLATI HELYEK
A kalandozó találati helyei. Ha egy kalandozót támadás éri, akkor 
K20 dobással kell megállapítani, hogy hol talált. Minden találati 
hely páncélpontját és életpontját így írjuk le: (Páncél)/(Életpont). 
Az életpontokról és a sérülésekről a 17. oldalon olvashatsz.

5. FEGYVEREK
A kalandozó fegyvereinek és pajzsának nevét, képzettségi száza-
lékát, sebzési kockáját, ütésrendjét és a fegyver életpontját írjuk 
itt le. Távolsági fegyvereknél a hatótáv is szerepel. A fegyverekről 
bővebben a 13. oldalon olvashatsz, az ütésrend működését a 7. 
oldalon találod.

6. RÚNÁK
A kalandozóval összhangban álló Rúnák listája. A Rúnákról a 8. 
oldalon olvashatsz.

7. SZENVEDÉLYEK
A kalandozó ezekért a dolgokért táplál mély érzelmeket, ilyen 
a hűség, család, rokonok, becsület stb. A Szenvedélyekről a 10. 
oldalon olvashatsz.

8. MOZGÁS
A legtöbb ember ugyanolyan tempóban mozog, amit MOZ egy-
ségekkel jelölünk. A Mozgásról a 8. oldalon olvashatsz.

9. SEBZÉSBÓNUSZ
Ezt a bónuszt a közelharci sebzésekhez, a bónusz felét pedig a 
dobófegyverek sebzéséhez kell adni. Ezeket már hozzáadtuk a 
kalandozók fegyvereinek értékeihez.

10. SZELLEMHARCI SEBZÉS
Ez határozza meg, hogy a kalandozód mennyi sérülést oszt ki 
a szellemekkel vívott csatában. A szellemharcról a 19. oldalon 
olvashatsz.

11. ÜTÉSREND
A támadási sebességeket az ÜGY és MRT értékeken alapuló 
Ütésrend határozza meg. Az Ütésrendről a 7. oldalon olvashatsz.

12. ÉLETPONTOK
A kalandozó összes életpontja. Amikor a kalandozó sérül, ezekből 
vond le a pontokat. Az életpontokról és sebzésről a 17. oldalon 
olvashatsz.

13. PÁNCÉL
A páncél testrészenként védi a kalandozót. A páncél pontjait le 
kell vonni a testrészt ért sérülésekből. A páncélról a 17. oldalon 
olvashatsz.

14. KÉPZETTSÉGEK ÉS NYELVEK
A kalandozó képzettségei és értékei. A bónuszok a képzettségka-
tegória-módosítók, amiket már beleszámoltunk a képzettségek 
értékeibe. A képzettségekről a 11. oldalon olvashatsz.

15. RÚNAPONTOK ÉS RÚNAVARÁZSLATOK
A kalandozó a kultuszában hány Rúnaponttal rendelkezik, és milyen 
varázslatokat varázsolhat ezekből a pontokból. A Rúnapontokról 
és Rúnavarázslatokról a 20-24. oldalon olvashatsz.

16. KINCSEK ÉS MÁGIKUS TÁRGYAK
A kalandozó tulajdonában lévő kisebb értéktárgyak, és azok értéke 
lunárban (L) meghatározva, valamint a mágikus tárgyak és azok 
tulajdonságai, ha vannak. A fő fizetőeszköz a lunár (L), ami egy 
ezüstérme. Egy szabad család 60 L körüli pénzből kb. egy évig megél.
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HÍRNÉV ÉS VÁLTSÁGDÍJ

Ez a két érték fontos szerepet játszik a RuneQuest kampá-
nyokban, bár nem kap sok szerepet a Törött toronyban. A 
Hírnév azt jelzi, hogy a kalandozót mennyire ismerik, s 
ez annak az esélye, hogy valaki hallott-e már róla. Minél 
nagyobb, annál híresebb. A Váltságdíj az a pénzmennyi-
ség, amennyit a kalandozó családja és klánja fizetni fog 
a kalandozó fogságba esése esetén.

HÁTAS/SZÖVETSÉGES/LÉNY

Néhány kalandozónak hátasa, szövetségese, vagy valami-
lyen megidézhető lénye van. A kalandozók őket csatában 
vagy más feszült helyzetben sikeres képzettségdobással 
(pl. Lovaglás) irányítják. A kalandozók különféle hátasát 
vagy elementálját a 47-48. oldalon ismertetjük.
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ERŐ 16 FIZ 12 MRT 10

INT 15 ÜGY 11 KAR 19

AKR 14 Mágiapont: 14

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 1-4 5/4

Bal láb 5-8 5/4

Has 9-11 3/4

Mellkas 12 5/5

Jobb kéz 13-15 5/3

Bal kéz 16-18 5/3

Fej 19-20 5/4

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Csatabárd 55 1K8+2+1K4 7 10

Hosszúkard 90 1K8+1+1K4 7 12

Kopja 70 1K10+1+3K6 6 10

Összetett íj 45 1K8+1 3 7

Közepes pajzs 55 1K4+1K4 7 12

Rúnák: Levegő 90%, Halál 75%, Föld 20%, Hold 50%, Mozgás 
75%, Igazság 70%.

Szenvedélyek: Elhivatottság (Órlánt) 80%, Gyűlölet (Lunár 
Birodalom) 90%, Becsület 70%, Hűség (Argrász) 70%, 
Hűség (Kolimár törzs) 70%, Hűség (Ernáldori klán) 60%, 
Hűség (Száltar) 70%.

Hírnév: 20%
Váltságdíj: 500 L.
Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1K4

Szellemharci sebzés: 1K6+3
Ütésrend: ÜGY 3, MRT 2
Életpont: 12
Páncél: Bronz lemezkorongos mellvért (5 pont), bronz láb-

szár- és alkarvédő (5 pont), keményített bőrszoknya (3 
pont), zárt sisak (5 pont). 

Képzettségek: Érzékelés (+5%): Hallgatózás 40%, Megfigye-
lés 50%. Kézügyesség (+5%): 1K balta (csatabárd) 55%, 
Gerely 25%, hosszúkard 90%, 1K lándzsa (kopja) 70%, 
Összetett íj 45%, Közepes pajzs 55%, Nagy pajzs 30%, 
Tőr 30%. Kommunikáció (+10%): Éneklés 50%, Szónok-
lás 45%, Tánc 25%. Lopakodás (+5%): Csendes mozgás 
15%, Rejtőzés 15%. Mágia (+10%): Imádat (Órlánt) 35%, 
Meditáció 25%, Szellemharc 45%. Mozgékonyság (+0%): 
Lovaglás (bölény) 70%. Tudás (+5%): Csata 75%, Elsőse-
gély 25%, Földművelés 35%. Kultuszismeret (Órlánt) 25%, 
Pásztorkodás 20%, Szokások (hörtföldi) 35%, Szülőföld 
(Száltar) 35%. 

Nyelvek: Hörtföldi beszéd 60%, Viharnyelv beszéde 30%, 
Kereskedő nyelv beszéde 20%, Írás/olvasás (új pelóri) 
15%, Írás/olvasás (téjalai) 30%.

Rúnapont: 3 (Vinga Kalandor)
Rúnavarázslatok: Árnyjárás (1), Ellenség észlelése (1), Fel-

szentelés (1), Földpajzs (3), Hosszabbítás (1), Isteni jóslat 
(1), Kerítés (1), Kombivarázs (1), Légelementál idézése, 
űzése (lásd külön írás), Léleklátás (1), Mágiaűzés (1), Repü-
lés (vált.), Sebgyógyítás (1), Szélbeszéd (1), Szellemgát 
(1), Teleportáció (1), Ugrás (1), Utasítás (kultuszszellem) 
(2), Villám (vált).

Szellemmágia: Demoralizálás (2 p), Gyógyítás (2 p), Fürgeség (1 p).
Mágikus tárgyak: 10 pont mágikus tárolókristály, Órlánt 

bronzmása, ami 10%-ot ad az Imádat (Órlánt)-hoz.
Kincsek: 20 L érme van nála, páncél, sisak, közepes pajzs, 

hosszúkard, kopja, összetett íj 20 nyílvesszővel, bölény 
hátas (lásd külön írás).

Órlánt Vinga Kalandor alkultuszának beavatottja. 
21 éves nő. Veterán nehézlovas a Kolimár törzs Ernáldori klánjából.
Bemutatkozás: Csillaghomlok felkelésének hőse, a Karmazsin Denevér által megölt és 
felfalt Fárnan lánya vagyok. A Lunár Birodalom ellen viselt bosszúhadjáratomban a 
Tollas-gázlói csatában felkeltettem Argrász figyelmét. Holdkatlan második csatájában 
súlyosan megsebesültem, az arcom bal felén egy csúnya heg maradt. Visszatértem 
édesanyám tanyájára lábadozni, és most már készen állok a kalandra.
A barátaim félelmetes bölénylovasként ismernek, aki jól forgatja a kardot. Órlánt a 
Kalandor őszinte hívője vagyok, legnagyobb erősségem a becsületem. 

Vászana kis termetű, de atletikus testfelépítésű nő vörös hajjal és az arca bal felén szörnyű 
sebhellyel. Kis termete ellenére bölényen lovagol, valamint tehetséges a nála sokkal idősebb 
harcosok és papok vezénylésében.

Vászana nagyanyja a száltari herceg szolgálatában álló írnok volt, aki nagy dicsőségben esett 
el Merészhon csatájában. Vászana apja, Fárnan, templomi árva volt, aki Varénát, Ernaldának 
az Enaldori klánból származó papnőjét vette nőül. Fárnan csatlakozott Csillaghomlok fel-
keléséhez, később pedig személyesen is segítette Csillaghomlok Kallírt, amikor Száltarból 
menekülni kényszerült. 1620-ban halt meg Fehérfalnál, ahol a Karmazsin Denevér felfalta. 
Fárnan lelke megsemmisült, lánya, Vászana pedig tinédzserként bosszút esküdött apjáért.

Amint felnőtté avatták, elhagyta anyja tanyáját, hogy a Lunár Birodalom ellen vonulva 
elégtételt vegyen apja haláláért. 1623-ban követte Broján királyt Nocsét metropoliszába, 
és féltestvére, Jázmin is vele tartott. A Tollas-gázlói csatában nagy dicsőséggel harcolt, és 
kivívta Argrász figyelmét. Vászana Praxba is követte Argrászt, és Pávis felszabadításában 
csatlakozott a Fehér Bika seregéhez. A Holdkráter második csatájánál újra nagy dicsőség-
gel harcolt, ám majdnem megölték, miközben végeztek egy lunár papnővel (egy csúnya 
sebhely maradt az arcán). A Sárkánykelés után visszatért lábadozni anyja tanyájára.

VÁSZANA, FÁRNAN LÁNYA
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ELLENÁLLÁS TÁBLÁZAT

Aktív tulajdonság
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — — — — — — — 
02 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — — — — — — 
03 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — — — — — 
04 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — — — — 
05 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — — — 
06 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — — 
07 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — — 
08 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — — 
09 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — — 
10 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — — 
11 — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 — 
12 — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
13 — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
14 — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
15 — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
16 — — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
17 — — — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
18 — — — — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
19 — — — — — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
20 — — — — — — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
21 — — — — — — — — — — — 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A feltüntetett szám a sikerhez szükséges százalék. Az 1-5 dobás mindig siker.

Passzív tu
lajd

o
n

ság

ELLENDOBÁS
Ellendobásokat akkor kell alkalmazni, amikor a kalandozó egy 
ellenfél képessége ellen munkálkodik. Lehet, hogy az egyszerű 
siker nem elég az ellenfél legyőzésére. Az ellendobásokat nem 
használjuk harci helyzetek levezetésére. 

Egy ellendobás alkalmával mindkét fél dob a vonatkozó 
képességére. Ha mindkét fél sikerrel járt, akkor az nyer, aki a 
jobb eredményt kapta. Ha egyik félnek speciális sikere van, a 
másiknak normál sikere, akkor a speciális siker a nyerő. Ha az 
egyik félnek kritikus sikere van, a másiknak speciális sikere, a 
kritikus siker a nyerő.

Így egy ellendobásnak lehet egy nyertese, két vesztese vagy 
döntetlen helyzet is kialakulhat.

• Nyertes és vesztes: A nyertes sikerrel jár, a vesztes kudarcot 
vall.

• Két vesztes: Mindkét fél kudarcot dob. Egyik fél sem éri el 
kijelölt célját.

• Döntetlen: Amikor mindkét fél ugyanazt a típusú sikert 
éri el, az azt jelenti, hogy a helyzet átmenetileg még nem 
oldódott meg. Ha mindkét fél kritikus sikert dobott, az 
eredmény döntetlen.

AZ ELLENÁLLÁS TÁBLÁZAT
Egy cselekvés sikere időnként attól függ, hogy a kalandozó hogyan 
küzd le egy szemben álló erőt vagy akadályt. Az ilyen helyzetek-
ben használd az ellenállás dobást. Az ellenállás táblázatot nem 
használjuk a képzettségek, Rúnák vagy Szenvedélyek dobásainál. 
Ezt leginkább akkor használjuk, amikor az egyik tulajdonságot 
a másikkal szembeállítjuk. Például súlyemeléskor a kalandozó 
ERŐ értékét egy tárgy MRT-je ellen, vagy egy varázshasználó 
AKR értékét a célpont AKR értéke ellen állítjuk, hogy kiderüljön, 
sikerül-e legyűrnie az ellenállását.

Az ellenállás táblázat használatánál az egyik tulajdonság aktív, 
a másik passzív. Az aktív tulajdonság befolyásolja a passzív tulaj-
donságot. Az ellenállás leküzdésének képlete a következő: 

Siker % = 50% + (aktív × 5%) mínusz (passzív × 5%). 
Ha az értékek egyenlők, a siker esélye 50%. Az 1-5 értékű 

dobás mindig sikerrel jár, és a 96-00 dobás mindig kudarc. Az 
ellenállás dobások a többi dobáshoz hasonlóan eredményezhetnek 
kritikus sikert, speciális sikert és ügyetlenséget.

Amint az a táblázaton látható, amikor a passzív tulajdonság 9 
vagy több ponttal nagyobb az aktívnál, a siker esélye 5%-ra csök-
ken. Amikor az aktív tulajdonság 9 vagy több ponttal nagyobb az 
passzívnál, a kudarc esélye csökken 5%-ra. Az alábbi táblázaton 
a számok a siker esélyét jelentik. A vonal azt jelenti, hogy csakis 
01-05 dobással lehet sikert elérni.
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Szorala, Toria lánya

IDŐ ÉS MOZGÁS
A játékidő egy képzeletbeli idő, és nem sok köze van a játékosok 
és a játékmester által megtapasztalt valós időhöz. A RuneQuest a 
következő fogalmakat használja az idő meghatározására:

• Valós idő: Ez általában akkor történik, amikor a karakterek 
beszélgetnek, vagy a kalandozók szemszögéből más módon 
ábrázolod az idő folyását.

• Narratív idő: A narratív idő az idő gyors folyása, ez mozdítja 
előre magát a játékot, s ennél fogva olyan ütemben telik, 
ahogyan a játékmester mondja. Általában akkor használjuk, 
amikor semmi sem történik.

• Teljes forduló: Egy teljes forduló 5 percet, vagy 25 harci kört 
jelent (lásd alább). Ezt a harci köröknél hosszabb időegységek 
jelölésére használjuk. Egy tényleges csatán kívül kevés harc tart 
egy teljes fordulóig.

• Harci kör: Nagyjából 12 másodperc hosszú, és ez a harcokban 
használt alap időegység. Egy harci kör alatt megvalósul egy 
teljes ütésváltás, hárítás, varázslás és mozgás.

• Ütésrend: Minden harci kör 12 ütésrendből áll (ÜR), ami azt 
jelöli, hogy milyen gyorsan lehet végrehajtani a cselekedeteket.

• Képzettségek ideje: Az idő múlását a tulajdonságok hasz-
nálata is jelölheti. Bár a harci képzettségek használatát harci 
körönként lehet ismételni, egy folyamatot jelképező képzettség 
fejlesztése órákat, vagy akár napokat is igénybe vehet. 

ÜTÉSRENDEK
A harcokban valaki előnyösebb helyzetben van – övé a lehetőség, hogy 
előbb üssön, ezzel is megszabva a harc menetét. Az Ütésrend határozza 
meg, hogy kié a lehetőség, hogy sikeres támadást tegyen, és ez az MRT, 
ÜGY értékeken, fegyverhosszon és elköltött mágiapontokon alapul, amit 
a meglepetés és mozgás módosíthat. Hárítás nem igényel ütésrendet.

Minden támadás, akármilyen típusba is tartozzon, az ütésrend 
sorrendjében történik. A legkisebb értékkel rendelkező kalandozó 
vagy szörny mindig elsőnek támad, és ezek nem a harci kör konkrét 
másodperceit jelölik. Az ütésrendek a példakaraktereknél és a Törött 
torony lényeinél is ki vannak dolgozva.

A következő ütésrend-módosítókat használjuk:

ÜTÉSREND MÓDOSÍTÓK
Tényezők ÜR

Előkészített fegyver vagy varázslat 0

Új fegyver, varázslat vagy lövedék előkészítése 
(nyíl, parittyakő stb.).

+5

Meglepett 3 méteren belül 3

Meglepett 4-9 méteren belül 1

Mozgás: minden 3 méter után +1

Mágiapont: 1 felhasznált pont 0

Minden +1 mágia/Rúnapontért +1

Mágikus támadások és az ütésrend
A szellemmágia és ütésrendjének meghatározásához a varázslat 
mágiapontjának módosítóját add a kalandozó ÜGY ütésrend módo-

sítójához. Ne feledd, hogy a varázslat 
első mágiapontjának nincs ütésrendi 
módosítója. Minden további varázslat 
előkészítése 5 ütésrendbe kerül, még ha 
ugyanazt a varázslatot is használja.

A szellemmágia legtöbb varázslata leg-
alább egy szabad kezet igényel. Ezért ha 
egy harci körben egy fegyverről varázslásra 
vált, további 5 ütésrendet kell a kalandozó 
rendes ütésrendjéhez adni. Ez a követelmény 
nem vonatkozik a Rúnamágia varázslataira.

Azonban egy olyan varázslat, mint a 
Pengeélezés vagy Tűzpenge alkalmazása a 
kézben tartott fegyverre, és ugyanabban 
a körben támadni is vele, az azt jelenti, 
hogy abban a körben a varázslat rendes 
ütésrendjét hozzá kell adni a fegyver rendes 
ütésrendjéhez.

A Rúnamágia varázslatai mindig 
az 1-es ütésrendben hatnak. Ha egy 
Rúnamágikus varázslatot több mint 
1 mágiaponttal erősítenek, vagy más 
módon növelik a hatását, akkor az első 
után minden további mágiapontért 1-gyel növekszik az ütésrend.

A szellemmágikus és Rúnamágikus varázslatokat a 19. és 22-24. 
oldalon találod.

Ütésrend korlátozása harci körönként
Ha az ütésrend minden módosítóval meghaladja a 12-t, akkor azt 
a cselekvést vagy cselekvések kombinációját nem lehet végrehajtani 
egy kör alatt. Ha egy varázslat több mint 12 ütésrendet igényel (a 
mágiapontok költésének ütésrendjét, ÜGY módosítóját, felkészü-
letlen varázslat, és minden mágiapont erősítést összeadva), akkor a 
varázslat létrehozása több mint egy kört igényel. Egy varázslat, ami 
37 ütésrendet igényel, annak a varázslása 3 teljes harci körbe kerül, 
és a negyedik kör első ütésrendjében jön létre.

Közelharcon kívüli további cselekvések
Az a kalandozó, aki nem vesz részt közvetlenül egy harcban, egy 
körben több dolgot is tehet, mindig szem előtt tartva, hogy csak 
12 ütésrendből dolgozhat. 

Például Vászana a 11 ÜGY értékkel (ÜGY ütésrend 3) varázsol 
egy Demoralizálás varázslatot, ami 5 ütésrend. Úgy dönt, hogy akkor 
mozog 9 métert (3-mal több ütésrend, ami így már 8 ÜR). Mozgás 
közben úgy dönt, hogy előkészíti az összetett íját és egy nyilat (a fegyver 
előkészítése 5 ütésrend). Mivel ezt kombinálni lehet a mozgással, a 
játékmester azt mondja, hogy a mozgása és az új fegyver előhúzása egy 
időben történhet, aminek az együttes ütésrendje 5. A teljes ütésrend most 
10: 5 a varázslatért + 5 a mozgásért és fegyver előkészítéséért. Vászana 
most elakadt, és nem támadhat, mert egy nyíl lövése másik 3 ütésrendbe 
kerülne, és ebben a körben csak 2 ütésrendje maradt. Láthatod, hogy 
egy átlagos ÜGY képességű kalandozó egy körben két nyilat is lőhet (az 
első lövésre 3 ütésrend, aztán 5 az új nyíl előkészítése, és 3 az új nyíl 
előkészítése, ami összesen 11).

Röviden, amikor a kalandozó kívül van a közvetlen közelharcból, 
minden ütésrend külön cselekvésnek számít.
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TÖBB CSELEKVÉS KÖZELHARCBAN
Egy kalandozónak közelharcba bonyolódva kevés lehetősége 
van. Közelharcban a támadásra és védekezésre koncentrál. Bár 
egy kalandozó a közelítő ellenfélre dobhat egy varázslatot, aztán 
ugyanabban a körben harcba is bocsátkozhat vele, harc közben 
már nem támadhat egyszerre fizikailag és mágikusan. A kört 
fizikai harccal kezdő kalandozó vagy rendesen támad és védekezik, 
vagy rendesen védekezik és varázsol.

Közelharcban a kalandozó ütésrendje azt jelzi, hogy mikor 
kezdeményezhet egy támadást. Azonban az a kalandozó az egész 
körben azt a támadást hajtja végre, és a hárításon és kitérésen kívül 
nem nagyon tud mást tenni.

MOZGÁS
A haladási tempót egy Mozgás (MOZ) nevű egységgel jelöljük. 
Minden pontnyi MOZ általában 3 métert jelent harcban, harcon 
kívül pedig sokkal többet. Egy megterhelés nélküli kalandozó, 
aki nem keveredett közelharcba, egy kör alatt 8 mozgási egységet 
mozoghat, ami 24 méter. Egy nem harcoló kalandozó minden 
egység (3 méter) mozgás után +1-et ad az ütésrendjéhez, ha ezen 
kívül még cselekedne is. Egy közelharcba keveredett kalandozó 
nem mozoghat, amíg el nem szakad.

UTAZÁSI IDŐ
Az egyik helyről a másik helyre történő utazás ideje attól függ, 
hogy milyen nehéz az út, és hogy az utazók hátason, szekérrel vagy 
gyalog közlekednek. Egy csoport csak olyan gyors, mint a leglas-
sabb tagja. A Törött toronyban az alkalmazható sebesség hátason 
kb. 2 km/óra, vagy gyalog 1 km/óra, tekintetbe véve a kalandozók 
utazási sebességét és a kaland alatti időjárást.

RÚNÁK
A Rúnák képezik Glorantha lényegét. Ezek azok a kozmikus erők, 
amelyek meghatározzák Gloranthát, és amelyek az istenekben 
nyilvánulnak meg. A Rúnák alkotják Glorantha építőköveit. Ezek 
a Középvilág szimbólumai, archetípusai, megtestesítői és valódi 
anyagai. A Rúnák Glorantha teremtéséig visszanyúlnak; ezek 
határozzák meg a kozmoszt, és minden benne lévőt. A legősibb 
istenek a Rúnákhoz kötődnek, néhány filozófus szerint maguk az 
istenek is a Rúnák hatalmának megtestesítői.

Bárhonnan is eredjenek a Rúnákat olyan szimbólumoknak 
látják, amelyek valamilyen szunnyadó erőt tartalmaznak. Az 
emberek a tulajdonukat, sőt a testüket is Rúnákkal jelölik meg. 
A Rúnák nemcsak a valóságot jellemzik, hanem a világot is lehet 
velük manipulálni. Egy Rúnára ránézni vagy leírni még kevés: 
ezeket az erőket csak kitartó tanulással és előkészületekkel lehet 
felszabadítani, amivel a sámánok, papok vagy varázslók rendelkeznek.

A RÚNÁK TÍPUSAI
Négyféle Rúna van: Elemek, Erők, Formák és Állapotok (bár 
utóbbival nem foglalkozunk ebben az ízelítőben). Minden Rúnához 
más fogalmak társulnak, amik lehetnek elemek, viselkedésmó-
dok, képzettségkategóriák, fegyverek érzések, lények vagy fizikai 

jelenségek. A Rúnákat úgy jelezzük, mint a többi képességet, és 
a százalékos érték azt jelzi, hogy a kalandozónak milyen szoros a 
Rúnával való kapcsolata. Minél magasabb a Rúna értéke, annál 
erősebben vezérli a kalandozót és cselekedeteit.

Minden Erő és Forma Rúnának megvan az ellentétpárja. Az 
egyik Rúnát a párja egyensúlyoz ki, és a kettő összege 100%. Ha 
az egyik Rúna növekszik, a másik csökken.

RÚNÁK HASZNÁLATA
A Rúnákat mágiára, bizonyos képzettségek Rúna inspiráció általi 
feljavítására, és a viselkedésmód meghatározására használjuk.

RÚNAMÁGIA
Minden Rúnavarázslat egy vagy több Rúnához társítható. A karak-
ternek a kultusza számára ismert Rúnavarázslat varázslási esélye 
annyi, mint a Rúnájának az értéke. Ha több mint egy Rúnaérték 
is alkalmazható, akkor a játékos választhat, hogy a kalandozója 
melyik Rúnaértéket használja.

RÚNAINSPIRÁCIÓ
A Rúnákat a képzettségek feljavításához, vagy az ellenállás dobások 
esélyének növelésére inspirációként lehet használni. A Rúnától 
függ, hogy mit lehet vele feljavítania: egy Elemi Rúnával egy nem 
fegyveres képzettséget lehet feljavítani a hozzá tartozó képzett-
ségkategóriában, vagy a hozzá tartozó érzéket vagy fegyvert lehet 
feljavítani, az Erő és Forma Rúnákkal pedig a Rúnához tartozó 
képzettségeket lehet feljavítani.

A Rúnainspirációhoz a játékos ajánlhatja vagy kérheti egy 
képzettség feljavítását, amit a játékmester hagy jóvá. Ha a kalan-
dozó az adott helyzetben már dobott arra, hogy egy Rúna vagy 
Szenvedély által inspirációt kapjon, akkor nem próbálkozhat újra, 
még ha másik Rúnáról vagy Szenvedélyről is van szó. Ezen kívül az 
inspiráció bónuszát nem lehet egy másik képzettség feljavításával 
kombinálni.

Az időtartam mindig a harc vagy csata idejéig, vagy a játékmester 
által meghatározott ideig tart.

A játékos K100-zal kell dobnia a Rúna százalékos értékére:

• Kritikus siker: A kiválasztott képességhez adj 50%-ot.
• Speciális siker: A kiválasztott képességhez adj 30%-ot.
• Siker: A kiválasztott képességhez adj 20%-ot.
• Kudarc: 20%-ot vonj le minden dobásból, ami a Rúna hasz-

nálatával kapcsolatos, amíg a Rúna meditációjával egy napot 
el nem töltesz.

• Ügyetlenség: Azonnal vesztesz 1K10%-ot a Rúnából, és 
legyűr a lelki zűrzavar. Ez a zűrzavar pár perctől pár napig 
tarthat, ezt a játékmester dönti el. A kalandozó ez idő alatt 
egyáltalán nem használhatja a Rúnát (az ezen a Rúnán ala-
puló rúnamágiát sem), és még a Rúnával kapcsolatos visel-
kedéstől is tartózkodnia kell. Egy Rúnát nem lehet 0% alá 
csökkenteni.

RÚNÁK ÉS SZEMÉLYISÉG
A Rúnák a Gloranthán egységesen jelen lévő archetípusokat 
jelképezik. A kozmoszban és az egyének lelkében egyaránt meg-
nyilvánulnak. A Rúnák határozzák meg egy személy érzéseit és 
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Név Típus Jel Társítások Istenek Ellentétek

Sötétség
Elem o

Sötétség, Lopakodás képzettségek, Hallgatózás, 
titkok, hideg, éhség, zúzófegyverek, rovarok.

— —

Víz
Elem w

Víz, Mozgékonyság képzettségek, ízlés, vér, 
élénk, ostor és háló, halak.

— —

Föld
Elem e

Föld, Kommunikációs képzettségek, Keresés, 
világi pragmatizmus, érzékek, fejszék, hüllők.

Ernálda —

Tűz/égbolt
Elem .

Tűz, égbolt, nap, Érzékelés képzettségek, 
Megfigyelés, tisztaság, szűziesség, idealizmus, 

lándzsák, nyilak, madarak
— —

Levegő
Elem g

Levegő, vihar, Kézügyesség képzettségek, 
szaglás, erőszak, büszkeség, kardok, emlősök.

Órlánt —

Hold
Elem /

Hold, spirituális szabadság, Mágia képzettségek, 
egyensúly, idő, íves fegyverek.

Hét 
Anya

—

Harmónia
Erő l

Harmónia, kompromisszum, bőkezűség, béke, 
megértés, közösség.

Ernálda, 
Isszariás

Zűrzavar

Zűrzavar Erő j Lázongás, önzőség, kapzsiság, én. — Harmónia

Nyugalom
Erő c

Változatlanság, kitartás, határozottság, 
önfejűség, tétlenség

— Mozgás

Mozgás
Erő s

Változó, impulzív, lázadó, vakmerő, energiával 
teli.

Orlanth, 
Issaries

Nyugalom

Igazság Erő y Igazság, tudás, objektivitás, írott szöveg.
Lhankor 

Mhy
Illúzió

Illúzió Erő i Képzelet, szubjektivitás, költészet, művészet. — Igazság

Termékenység Erő x Élet, szex, születés, adás, öröm. Ernalda Halál

Halál Erő t Elválasztás, aszketikus, végzet, tagadás, kegyetlen. — Termékeny

Ember Forma , Emberiség, civilizáció, letelepedett, etika. Daka Fal Bestia

Bestia Forma B Állati lét, vad, szelídítetlen, ösztönös. — Ember

Káosz Forma ? Gonosz, pusztítás, más rúnák eltorzítása. — —

RÚNÁK ÖSSZEFOGLALÓJA

viselkedését; egy bizonyos Rúnához erősen kötődő kalandozó 
a Rúnának megfelelően fog viselkedni. Amikor arra kerül a sor, 
hogy többféle cselekvés közül választhatunk, a kalandozó Rúnáit 
is fel lehet használni alkalmi viselkedési útmutatóként, vagy a 
játékmester is használhatja ezeket.

• A Rúnák alkalmi használata: A játékosok gyakran nem 
tudják, hogy a kalandozójuk alkalmanként hogyan csele-
kedne. A játékosnak ilyenkor a viselkedés meghatározásához 
dobnia kell K100-zal. Ha a dobás kisebb, mint a bal oszlop 
értéke, akkor a kalandozó a bal Rúna szerint cselekszik. Ha 
a dobott szám a bal oldali értéknél nagyobb, akkor a kalan-
dozó a jobb oldali Rúna szerint cselekszik.

• Mágikus próbák: A gloranthai mitológia tele van mágikus 
próbatételekkel; ezek a hősi küldetések kulcselemei. Lehet, 
hogy egy őrdémon csak erős Termékenység Rúnával ad 

bebocsátást, vagy egy kardot csak olyasvalaki viselhet, aki-
nek erős a Halál Rúnája, és így tovább. 

• Ellentétes Rúnák: A játékos ezzel a módszerrel teszi pró-
bára a kalandozó egyes Rúnáit egymás ellen. Az ellentétes 
Rúnák próbáját kérheti a játékmester, ami egy tapasztalati 
jelöléssel is jár. A játékososok a kalandozójuk cselekedetei-
nek meghatározására maguktól is megtehetik ezt a próbát. 
A próba eredménye nem kötelező érvényű, a játékos mindig 
választhat másképp, mint amit a dobás jelentett.

• Rúnák és szenvedélyek: A kalandozó Rúnái ellentétbe 
kerülhetnek Szenvedélyeivel, és ezt az ellentétet ugyanúgy 
oldjuk fel, mint az ellentétes Rúnákat.

A játékosoknak mindig számítaniuk kell egy Rúna alapú szemé-
lyiségpróbára. Kalandozójukkal elkerülhetik a konfliktusokat, de 
csak mielőtt a játékmester próbára teszi őket.
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GLORANTHAI ISTENEK ÉS KULTUSZOK

A Törött toronyban felbukkanó istenek csak pár darab a 
sok közül:

Órlánt a viharisten (sggW) – Órlánt az Istenek Királya, a 
Viharok Ura, a Halálosztó és a Fényhozó. Egyike a Hét 
Fényhozónak, és azok főistene. Ő a harcosok, földművesek 
és uralkodók istene. Két alkultusza van: Órlánt a Kalandor 
az egyik.

Daka Fal, a Holtak Bírája (,b,) – A Holtak Bírájának imá-
datával az emberi halandóság valóságát támogatják, és az 
életben történő boldoguláshoz a holtakból merítenek erőt.

Ernálda, Földanya és Földkirálynő (xeel) – Ernálda az 
élet bőkezű anyja és minden táplálék forrása. Növények 
és állatok, vadak és háziasítottak, mind az ő gyermekei. 
Termékeny és nagylelkű. Ő a nők, a szexus, a közösség, és 
minden Földön élő dolog istene.

Isszariás, a kommunikáció és kereskedelem istene (sl) 
– Isszariás a kommunikáció, az utak és a kereskedelem 
istene, és a Hét Fényhozó egyike. Hívői kereskedők, árusok, 
karavánvezetők, utazók és hírnökök. 

Lankór Mál, a tudás istene (ya) – Lankór Mál a Tudás Ura. 
A Fényhozók egyike, és hősi küldetésük során a régi erők 
nagy részét örökölte, megtalálta, küzdött érte és ellopta.

SZENVEDÉLYEK
Az erős érzelmek – ami lehet elhivatottság, hűség, szeretet, gyű-
lölet vagy becsület – a kalandozókat a legendák szintjére emeli. 
Glorantha mítoszai és történelme telve van erős érzelmekkel, ami 
hősies magasságokat és tragikus mélységeket eredményez. A szen-
vedélyes emberek emberfeletti erőfeszítéseket hajthatnak végre, és 
nagyobb esélyük van a sikerre, amit a szenvedélyük tesz lehetővé.

A Szenvedélyeket ugyanúgy értékeljük, mint a képzettségeket 
vagy Rúnákat, ahol a százalékos érték a szenvedély erősségét jelöli: 
minél nagyobb, annál erősebb a a kalandozót és cselekedeteit 
meghatározó szenvedély.

ALAPSZENVEDÉLYEK
A kalandozók leggyakoribb szenvedélyei a következők lehetnek:

• Elhivatottság: Egy személyes és érzelmi elköteleződés egy 
bizonyos istenhez. Kis elhivatottsággal is lehet valaki jó kul-
tusztag, de az elhivatottság előnyt jelent.

• Hűség: A társadalom alapköve, ide tartozik a klánhoz vagy 
törzshöz való hűség, de személyhez vagy templomhoz is 
kötődhet.

• Szeretet: Más személy vagy kis csoport iránti érzelmi kötő-
dés, ami lehet a közvetlen családod is.

• Gyűlölet: Egy klán, törzs személy, nemzet vagy faj ellen 
irányulhat.

• Becsület: Harcos becsületkódex, egyenesség és becsületesség. 
Ide tartozhat a helyes harctéri viselkedés, tisztelet feljebbva-
lói iránt, és a tisztelet megkövetelése az alattvalóktól.

SZENVEDÉLYEK HASZNÁLATA
A Szenvedélyek határozzák meg a kalandozó indítékait és inspi-
rálják őt. A Szenvedélyre dobást a játékmester kérheti. Máskor 
egy játékos is javasolhat vagy kérhet ilyet, amit a játékmester hagy 
jóvá. Mindig a játékmester dönt arról, hogy adott helyzetben 
helyénvaló-e a Szenvedély inspirációként való használata. Intő jel a 
játékosoknak, hogy a Szenvedélydobások nagyon kockázatosak, de 

nagy jutalommal járhatnak; egy elügyetlenkedett Szenvedélydobás 
eredménye kétségbeejtő lehet!

INSPIRÁCIÓ
A kalandozó megpróbálhat a Szenvedélye által inspirálódni, és a 
játékmestertől Szenvedélydobást kérhet egy képzettség feljavításához. 
Helyzetenként csak egy inspirációs kísérletet lehet tenni – ilyen 
egy harc, csata, összejövetel, mágikus rituálé stb. időtartama. Az 
inspiráció addig tart, amíg a tevékenység be nem fejeződik, például 
egy harc vagy csata idejéig, vagy legfeljebb egy napig. Egyébként 
a játékmester szabja meg az inspiráció időtartamát.

Ha a kalandozó az adott helyzetben már dobott arra, hogy 
egy Rúna vagy Szenvedély által inspirációt kapjon, akkor nem 
próbálkozhat újra, még ha másik Rúnáról vagy Szenvedélyről 
is van szó. Továbbá az inspiráció bónuszát nem lehet egy másik 
képzettség feljavításával kombinálni (lásd 2. o.).

Az inspiráció kísérletéhez dobj K100-on a Rúna értékére:

• Kritikus siker: A játékos által választott képesség 50% 
bónuszt kap.

• Speciális siker: A játékos által választott képesség 30% 
bónuszt kap.

• Siker: A játékos által választott képesség 20% bónuszt kap.
• Kudarc: Minden további dobásából vonj le 10%-ot, amíg az 

ezt előidéző helyzet fennáll.
• Ügyetlenség: A Szenvedély azonnal 1K10%-ot csökken, 

és a kalandozón úrrá lesz az elkeseredés. Az elkeseredés pár 
perctől pár napig tarthat, amit a játékmester állapít meg. 
A karakter az elkeseredés ideje alatt gyakorlatilag képtelen 
bármi mást tenni, mint elfutni vagy elrejtőzni. A 0-ra csök-
kent Szenvedélyt ki kell törölni a kalandozólapról.

SZENVEDÉLY MEGSZERZÉSE
A Szenvedélyekre játék közben is szert lehet tenni. A kalandozók-
nak sok lehetőségük van ellenségek, szerelmek, szövetségesek és 
hűségeskük szerzésére. Amikor a kalandozóval valami rendkívüli 
történik, a játékmester vagy a játékos javasolhatja, hogy jöjjön 
létre Szenvedély. Ha megegyezésre jutottak, akkor meghatározzák 
a kezdőértéket, ami általában legalább 60%.
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KÖTELEZŐ RÚNA- ÉS SZENVEDÉLYDOBÁSOK

A 80% feletti Rúnák és Szenvedélyek a kalandozót kiszol-
gáltatják a játékmester szeszélyének. Az ilyen szélsőséges 
Szenvedélyek sok kötelező dobást igényelnek. Ha a játékos 
a kalandozóval egy a Rúnával vagy Szenvedéllyel ellentétes 
dolgot tesz, a játékmesternek általában két lehetősége van.

Ellendobások: Kérd meg a játékost, hogy a Rúnájával vagy 
Szenvedélyével tegyen egy ellendobást egy másik Rúna vagy 
Szenvedély ellen. Ha az ellentétes Rúna vagy Szenvedély 
nyeri az ellendobást, akkor a kalandozó ellentétes módon 
cselekedhet, ahogyan a nyertes képesség megkívánja.

Csökkentsd le a Rúnát: Azonnal csökkentsd 80% alá a Rúnát 
vagy Szenvedélyt.

KÉPZETTSÉG IDEJE

A képzettségek végrehajtásának tipikus ideje alább látható.

Pár másodperctől egy harci körig: Fegyveres támadások, 
Kitérés, Elsősegély (vérzés elállítása), Rejtőzés, Ugrás, Hall-
gatózás, Ismeret, Szellemharc, Szellemtánc, Megfigyelés.

1-5 perc: Színészet, Alkudozás, Mászás, Szokások, Rejtés, 
Tánc, Rábeszélés, Elsősegély (sérülés gyógyítása), Megér-
zés, Megfélemlítés, Ismeret, Hallgatózás, Csendes mozgás, 
Zenélés, Írás/olvasás, Éneklés, Beszéd, Szellemismeret, 
Úszás, Betegség kezelése, Mérgezés kezelése.

5-30 perc: Színészet, Vonzerő, Szokások, Tánc, Pásztorkodás, 
Intrika, Ismeret, Szónoklás, Békés vágás, Írás/olvasás, 
Keresés, Éneklés, Beszéd, Szellemutazás.

30-60 perc: Csata, Vonzerő, Szokások, Pásztorkodás, 
Ismeret, Szónoklás, Írás/olvasás, Nyomkövetés.

1 órától több napig: Csata, Vonzerő, Gazdálkodás, Pász-
torkodás, Ismeret, Háztartásvezetés, Meditáció, Halott 
előkészítése, Írás/olvasás, Túlélés, Imádat.

KÉPZETTSÉGEK
A képzettség az a született tehetséget, gyakorlást és tapasztalatot 
jelentő képesség. A kalandozó a rutincselekvéseket dobás nélkül 
is sikeresen végrehajthatja, ám a játékmester feszült helyzetekben 
dobást kérhet, hogy kiderüljön, sikerrel járt-e a kalandozó cselekvése.

Ha egy képzettségpróba eredménye egyértelmű a kalandozó 
számára, akkor a játékos dob. Például egy sikertelen Mászás dobás 
akkor, ha hegyre mászunk, azt jelenti, hogy a kalandozó nem tudja 
megmászni a hegyet. Ugyanígy mindig a játékosnak kell dobnia 
a harci támadást, a hárítást és a kitérést.

Néha a játékos helyett a játékmesternek kell dobnia. Ha a 
kalandozó Hallgatózásra dob, hogy kiderítse, lopakodik-e valami 
a sarkon túl, akkor a játékmesternek kell dobnia. A játékosnak 
nem szabad tudnia, hogy a kalandozó azért nem hallott semmit, 
mert semmi sem volt ott, vagy azért, mert elrontotta a dobást. A 
játékmesternek általában arra kell törekednie, hogy a játékosok 
dobjanak a kalandozóik cselekedeteire.

A játékmester dönthet úgy, hogy bizonyos körülmények, 
feltételek vagy helyzetek miatt módosítani kell a kalandozó kép-
zettségdobását. Mivel egy képzettség sikerének esélye a „rendes” 
feszült helyzetekre vonatkozik, a változások általában levonódnak 
a százalékos képzettségből.

KÉPZETTSÉGEK
A képzettségeket kategóriákba rendeztük, amelyek következő 
információkat tartalmazzák:

Képzettség neve: A képzettség megnevezése. Néhány képzett-
ségnek szűkebb specializációja is van, pl. Kézművesség (bizonyos 
kézművesség), Ismeret (ősi faj), vagy Ismeret (szülőföld).

Alapesély: Az a képzettségérték, amivel az emberek kultúrától 
függetlenül rendelkeznek. A példakaraktereknél a képzettség-
kategória-módosítókat már beleszámoltuk az értékeikbe. Ha a 
képzettség nem szerepel a kalandozólapon, az alapesélyhez add 
hozzá a képzettségkategória-módosítót.

Leírás: Azoknak a tevékenységeknek a rövid leírása, amiket a 
képzettség használatával lehet elérni.

ÉRZÉKELÉS
• Hallgatózás (25): Odafigyelés nélkül nem érzékelhető han-

gok meghallása, és véletlen hangok érzékelése.

• Keresés (25): Elrejtett vagy elveszett tárgyakért vagy szemé-
lyekért átkutatni egy területet.

• Megérzés (fajok) (saját 20 | mások 00): Ezzel a képzettség-
gel lehet a testbeszéd, a beszédmód és más apró részlet alap-
ján felmérni egy másik személy jellemét, érzelmi állapotát, 
megbízhatóságát és motivációit.

• Megfigyelés (25): Mozgásért megfigyelni egy területet.
• Nyomkövetés (05): Egy élőlény által hagyott nyomok köve-

tése vadoni és vidéki területeken.

KÉZÜGYESSÉG
• Kézművesség (egyedi) (10): Egy tárgy készítése fémből, 

fából, kőből, bőrből, gyapjúból, agyagból stb. Specializáló-
dási lehetőség: ács, borász, bőrműves, bronzkovács, éksze-
rész, fazekas, íjkészítő, kőműves, sörfőző, takács.
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• Közelharci fegyver (típus)(változó): Egy bizonyos közel-
harci fegyver használata, lásd Harc rész (13. o.).

• Pajzs (típus) (15): Egy bizonyos pajzstípus használata, lásd 
Harc rész (14. o.).

• Rejtés (05): Egy tárgyat úgy elrejteni, hogy csak Keresés 
képzettséggel lehet megtalálni.

• Távolsági fegyver (típus)(változó): Egy bizonyos távolsági 
fegyver használata, lásd Harc rész (14. o.).

• Zsonglőrködés (05): Fürgeséggel vagy félrevezetéssel a kis 
tárgyak manipulálása mások figyelő tekintete előtt.

KOMMUNIKÁCIÓ
• Alkudozás (05): Tárgyalás és kompromisszumkötés: adásvé-

telben használatos.
• Álruha (05): Megfelelő anyagok (kosztümök, kozmeti-

kumok, parókák, álbajusz) felhasználásával meggyőző álca 
készítése.

• Éneklés (10): Költészet és éneklés, vagy vallási rituálékon 
használt költemények ismerete, valamint a szájhagyomány, 
családfa és törvény felidézése.

• Intrika (05): Tudni, hogy mi történik egy nemesi udvarban, 
templomban, hadi táborban, hivatalban vagy más intézményben.

• Más nyelv beszéde (00): A Törött toronyban használt nyelvek 
a következők: eszróliai, hörtföldi, társhi, új-pelóriai, praxi, 
téjalai és a kereskedő nyelv (egy közös nyelv). Mágikus nyel-
vek közé tartozik az ó-sárkány (a sárkányok és fajtájuk hasz-
nálja), földnyelv (földelementálok és kapcsolódó lények), szel-
lemnyelv (szellemek) és viharnyelv (a levegő és vihar lényei).

• Megfélemlítés (15): Egy személyt erőszakkal meggyőzni 
arról, hogy bizonyos módon cselekedjen.

• Művészet (05): Képek vagy műtárgyak készítése, pl. festmé-
nyek vagy szobrászat.

• Rábeszélés (05): Más emberek meggyőzése arról, hogy 
egyetértsenek a mellébeszélő véleményével, amint becsapja 
őket, és elhiteti velük, hogy állításai logikailag igazak.

• Saját nyelv beszéde (50): A saját anyanyelv beszéde. Más 
hasonló anyanyelvűekkel való beszéd közben nem kell 
dobni, általában hallgatózás, fordítás vagy bonyolult körül-
mények esetén kell használni.

• Színészet (05): Más személyiség bemutatása, ami történhet 
színpadi körülmények között, vagy más szociális helyzetben.

• Szónoklás (10): Bizonytalan hallgatóság számára tartott 
beszéd, hogy érzelmük által vezérelve cselekedjenek vagy 
kedvezzenek valakinek.

• Tánc (10): Társas, szertartásos, erotikus, harci, szent tánc.
• Vonzerő (15): Testi vonzódás, csábítás, hízelgés, vagy simán 

a személyiség varázsa, amivel kikényszerítik a kívánt reakciót.

LOPAKODÁS
• Csendes mozgás (10): Lopakodás, az ellenség figyelmének 

felkeltése nélkül.
• Rejtőzés (10): A természetes fedezékek kihasználása (árnyé-

kok, ködfoltok stb.), hogy mások elől elrejtőzz.

MÁGIA
• A szellemvilággal kapcsolatos képzettségeket a Szellemvilág 

részben ismertetjük (19. o.).

• Halott előkészítése (00): A halott illő előkészítése a végső 
bú csúra, és a hagyományos halotti rituálék és varázslatok ismerete.

• Imádat (isten) (05): Egy bizonyos istennel való összekap-
csolódás egy egész napot vesz igénybe, és szent földön kell 
végrehajtani.

• Meditáció (00): A belső béka és nyugalom visszaállítása 
érdekében transzszerű állapotba merülés. A meditáció fel-
javíthatja a varázslatokat és képzettségeket, és a meditáció 
segíthet visszanyerni az elköltött mágiapontokat (lásd 20. o.).

• Szellemharc (20): Harc az ellenséges szellemekkel (lásd 19. o.).

MOZGÉKONYSÁG
• Kitérés (ÜGY×2): Elkerülni egy támadást. Lásd 14. oldal, 

Kitérés.
• Lovaglás (hátastípus) (05): Lovon vagy más állaton való 

lovaglás. Bővebben lásd a 16. oldalon a Harc hátasról részt.
• Mászás (40): Falakon, fákon, sziklákon vagy más felületeken 

történő fel-le mászás.
• Ugrás (ÜGY×3): Magasra vagy akadályok fölött távolra 

ugrás, valamint a helyes esés és landolás.
• Úszás (15): A vízben fennmaradni és a kívánt irányban 

mozogni.

TUDÁS
• Becslés (10): Műtárgyak, javak és értékes természeti kincsek 

értékének becslése.
• Csata (10): Harcosok vezetése és túlélés tömegharcban.
• Elsősegély (10): Sérülések és sokkos áldozatok kezelése. A 

sérülésről bővebben a 18. oldalon olvashatsz.
• Gazdálkodás (10): Szántás, vetés, növényápolás, aratás, és a 

gyakori haszonállatok tenyésztése.
• Háztartásvezetés (10): Egy tanya, csorda, piac, műhely, 

templom vagy palota birtokainak és erőforrásainak igazga-
tása (javak, követők, ügynökök, rabszolgák).

• Ismeret (típus) (változó): Minden ismeret egy szakterületre 
specializálódik, pl. Állatismeret (05), Égboltismeret (05), 
Kultuszismeret (05), Sárkányismeret (00), (Ősi faj) ismerete 
(05), (Szülőföld) ismerete (saját 30 | más 00), Ásványismeret 
(05), Növényismeret (05).

• Írás/olvasás (nyelv) (00): Egy szöveg írása és olvasása. A 
Törött torony a következő írott nyelveket használja: téjalai, 
új-peloriai, ó-sárkány.

• Pásztorkodás (05): Az állatok egy csoportba terelése, ott 
tartása, a csoport átterelése másik helyre.

• Szokások (helyi 25, más 00): Egy csoport viselkedésének, 
etikettjének, törvényeinek, hagyományainak és elveinek 
ismerete.

• Túlélés (15): Vidéki és vadoni környezetben való túlélés, pl. 
ételgyűjtés, tűzgyújtás, menedéképítés.

HARC
Sok konfliktus torkollik – vagy fokozódik, attól függően, honnan 
nézzük – harcba. Glorantha sok lehetőséget kínál a harcra, ami 
lehet csoportok vagy személyek közötti hivatalos kihívás, kis cso-
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portok közötti összecsapás, vagy teljes csaták több tucatnyi, több 
száz vagy akár több ezer katona között.

A harc teljes valóságában brutális és zavaros esemény lehet, és 
minél többen vesznek benne részt, ez annál inkább érvényes. A 
harcosok összezárnak és visszavonulnak, oldalaznak és a kedvező 
csapáspozícióért manővereznek. A támadó és védekező egyaránt 
előre-hátra mozog, gyakran csúszós, vagy göröngyös talajon, amit 
tovább nehezít az elesettek földön fekvő teste. A látást a sisak 
korlátozza, a páncél pedig csökkenti a mozgási lehetőséget. A 
szandálos és csizmás lábak a halandóság és a sors őrült táncában 
rúgják a földet. Vannak, akik haboznak, míg mások a keményen 
megszerzett tapasztalatuk ösztönével rögtön reagálnak, cselekszenek.

Legfőképp a közelharci és távolsági fegyvereket használják. Ezek 
a fegyverek alapelvükben különböznek egymástól: a közelharci 
fegyvereket a támadás mellett hárításra is lehet használni, míg a 
távolsági fegyverekkel általában csak a fegyver hosszánál nagyobb 
távolságra támadnak, és hárításra alkalmatlanok.

A következő szabályok a teljes RuneQuest harci szabályainak 
egy egyszerűsített, áramvonalasított változata.

A HARCI KÖR
Amint a 7. oldalon tárgyaltuk, az egyéni és kiscsoportos harc 
időegysége a harci kör. Egy közelharc nagyon kaotikus, organikus 
és erősen helyzetfüggő dolog, de a dolgok szervezetten tartása 
érdekében minden harci kört négy fázisra bontunk: Szándék beje
lentése; A harcban nem lévők mozgása; Közelharc, lövedékek 
és varázslatok lebonyolítása; és Feljegyzések. Bár ezek a fázisok 
egymás után jönnek, a cselekvés általában egyidejű.

• Szándék bejelentése: A harci kör minden résztvevője beje-
lenti cselekvési szándékát. A bejelentésnek nem kell precíz-
nek lenniük, de egyértelműnek kell lenniük. Ha kérdéses, 
hogy ki jön előbb, akkor nézd meg az ütésrendet.

• A harcban nem lévők mozgása: Aki nem harcol, az a tel-
jes mozgási értékével mozoghat. Akik legfeljebb a mozgási 
értékük felével mozognak, részt vehetnek közelharcban, 
varázsolhatnak stb. Minden 3 méter mozgás 1-gyel növeli az 
ütésrendet.

• Közelharc, lövedékek és varázslatok lebonyolítása: 
Minden támadás az ütésrendi sorrendben történik, előbb 
a kisebb értékek. A lövedékek, varázslatok vagy közelharci 
fegyverek sebzései, ha másképp nem írjuk, azonnal megtör-
ténnek. Ha egy ellenfél mozgásképtelenné tesz egy másikat, 
mielőtt az támadhatna, az áldozat sehogyan sem támad, 
legyen az varázslat, lövedék vagy közelharci fegyver. Ha az 
ütésrendek megegyeznek, az ÜGY tulajdonságaikat hason-
lítjuk össze, és a gyorsabb harcoló üt előbb. Ha az ÜGY 
is megegyezik, akkor a csapások egyszerre történnek, és a 
sérülés akkor történik, amikor minkét támadásra dobtak, és 
a sérüléseket is megállapították.

• Feljegyzések: Miután minden támadás megtörtént, a játé-
kosok és a játékmester minden állapotváltozást feljegyeznek 
a kalandozólapokra. Ide tartozik az elköltött mágiapontok, a 
kapott sérülés, gyógyulás stb.

Ha a harc nem ér véget, a játék a következő harci körrel foly-
tatódik, és minden cselekvőképes résztvevő végigmegy ugyanezen 
a folyamaton.

TÁMADÁS
A kalandozó közelharci vagy távolsági fegyveres képzettsége adja a 
támadás sikerességének esélyét. Ha a játékos K100-on megdobja 
a kalandozó százalékát, akkor eltalálja az ellenfelet. A védekező 
még mindig elkerülheti a támadást ha hárítja az ütést, vagy kitér 
előle, esetleg bízik a páncéljában, vagy mágiát használ.

Minden fegyvernek van egy sebzési értéke, ami egy kockadobást 
jelent. Például egy hosszúkard sebzése 1K8+1, ami azt jelenti, hogy 
a támadó dob 1K8-at és az eredményhez hozzáad 1-et. A kalan-
dozó hozzáadhatja a sebzésbónuszát. A páncél és speciális mágia 
levonódik ebből a sebzésből. Az is lehetséges, hogy egy sikeres 
fegyveres támadás a célpont páncélja, vagy valami más védelem, 
például mágia miatt nem okoz semmilyen sérülést.

HARCI FOGALMAK

Páncélpont: A páncél és néhány varázslat csökkentheti a 
sebzést. A páncél a páncélpontokkal megegyező sebzést 
fog fel.
Okozott sebzés: Miután egy sebzésből levontuk a pán-
célpontokat és a hárításból eredő pontokat, a maradék 
sérülés a célpontot éri.
Sebzéspont: Amikor kockával kell dobni egy sebzés meg-
határozásához, akkor azok összege, plusz a fegyvertípusból 
vagy varázslatból eredő bónusz összege a sebzéspont.
Ütésrend módosítók: A kalandozó ÜGY, MRT értéke és 
fegyverhossza alapján állapítjuk meg azt a végleges 
ütésrend módosítót, ami a használt fegyverre érvényes. 
A távolsági fegyverek csak a kalandozó ÜGY értékét 
használják. A varázslatok ütésrendje általában a kalandozó 
ÜGY tulajdonságán és a varázslatot tápláló mágiapon-
tokon alapul.

A HARC MENETE

A harc legegyszerűbb menete, hogy a támadó dob K100-zal, 
megnézi, hogy sikerrel járt-e a támadása, aztán K20-szal 
dob a találati helyre. Ha a védekező hárítani szeretne, dob 
K100-zal, és kiderül, hogy sikeres volt-e.

A következő dolgok történhetnek:
1. Ha a támadás sikeres, a védekezés pedig nem, a 

védekező a K20-on dobott találati helyen sérülést 
szenved.

2. Ha a támadó és a védekező is sikerrel járt, a véde-
kező fegyvere vagy a pajzsa sérül.

3. Ha a támadó sikertelen, de a védekező sikerrel hárí-
tott a fegyverével, a támadó fegyvere sérül.

4. Ha egyik sem sikeres, semmi sem történik.
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Harmászt, Barantosz fia

• Kritikus siker: A támadás, amit nem hárítanak és nem tér-
nek ki előle, a maximális dobható sebzést okozza, és minden 
páncélon átmegy, még a természetes páncélokon is. Ha a 
kritikus támadást hárítják, a hárító fegyver vagy pajzs kapja 
a kritikus sebzést (a maximum okozhatót), a maradék sebzés 
pedig a védekezőt éri.

• Speciális siker: A támadás, amit nem hárítanak és nem tér-
nek ki előle, a sebzésre kétszer dob, és az eredmények össze-
adódnak. A célpont páncélja rendesen csökkenti a sebzést. 
Ha a speciális sikert sikeresen hárítják, akkor a sebzés a paj-
zsot vagy fegyvert éri, a maradék sebzés pedig a védekezőt éri.

• Siker: A támadás a rendes dobott sebzést okozza, amit a cél-
pont páncélja rendesen csökkent.

• Kudarc: Mellé.
• Ügyetlenség: A támadó elbaltázta a támadást, véletlenül 

1K3 méterre esik a kezéből a fegyver.

HÁRÍTÁS
A fegyverrel vagy pajzzsal felszerelt védekező a megfelelő fegyveres 
vagy pajzsos képzettségével háríthat egy támadást. Siker esetén a 
hárítást részben vagy egészen sikerült blokkolni. A hárításra min-
dig dobni kell, akár sikerült a támadás, akár nem, mert néhány 
sikeres hárítás egy sikertelen támadás fegyverére is hatással van. 
Általában csak pajzzsal lehet távolsági támadásokat hárítani, pl. 
nyilakat vagy gerelyeket.

A kalandozó megpróbálhat egy fegyverrel vagy pajzzsal bármely 
ütésrend támadását megpróbálhatja hárítani, ha akkor a védekező 
fegyver készenlétben van. A kalandozó a következő ütésrendekben 
további támadásokat is megpróbálhat hárítani, minden hárítás 
után egy halmozódó 20% büntetéssel.

A hárító fegyver csak annyi életpontnyi sebzést háríthat, ameny-
nyi nem nagyobb, mint a fegyver jelenlegi életpontja. Ha a sebzés 
ennél nagyobb, a maradék sebzés a védekező egy találati helyét éri.

• Kritikus siker: A hárító fegyver (és a védekező személy) 
nem szenved sérülést. Ha egy kritikus hárítással kritikus 
támadást védenek, akkor ezt úgy kell kezelni, mint rendes 
hárítást rendes támadás ellen. Kritikus hárítást speciális 
támadás ellen úgy kell kezelni, mint speciális hárítást rendes 
támadás ellen.

• Speciális siker: A támadást hárítja, és a hárító pajzs vagy 
fegyver és a védekező személy nem szenved sérülést. Ha 
a támadás kritikus találat volt, azt speciális sikerként kell 
kezelni. Ha a támadás speciális siker volt, akkor rendes siker-
ként kell kezelni.

• Siker: A támadást hárítja, de a hárító pajzs vagy fegyver 1 
életpont sérülést kap. Ha a támadás kudarc, a hárító fegyver 
vagy pajzs teljes sebzést okoz a támadó fegyvernek, akár el 
is törve azt, ha a sebzés meghaladja a fegyver jelenlegi élet-
pontját.

• Kudarc: A hárítás kudarc, és a támadás a támadási dobástól 
függően sikeres vagy sikertelen.

• Ügyetlenség: A védekező kezéből véletlenül 1K3 méterre 
esik a fegyver.

PAJZSOK
A pajzsokkal hárítani és támadni is lehet. Kétkezes fegyver, vagy 
parittyán kívül más távolsági fegyver forgatása mellett nem lehet 
pajzsot is fogni.

Amikor a pajzs sikeresen hárított egy sikeres támadást, a pajzs 
1 életpontnyi sebzést kap, és a többi sebzést teljesen felfogja. Ha a 
támadás speciális siker volt és a hárítás sikeres, akkor a pajzs elszen-
vedi a speciális siker sebzését (kétszer dobsz és összeadod). Ha a 
pajzs 0 életpontra csökkent, akkor teljesen szétesik és javíthatatlanul 
tönkremegy. Ha a támadás sebzése meghaladja a pajzs életpontjait, 
a maradék a védekező személyét éri (általában a pajzstartó karját).

Egy kis pajzsot távolsági fegyver ellen használva csak a pajzsos 
kezet védi, egy közepes pajzs a pajzstartó kezet és egy másik, a 
játékos által meghatározott találati helyet véd, egy nagy pajzs pedig 
a pajzstartó kezet és két egymás melletti találati helyet.

Ha valaki pajzzsal támad, a támadó abban a körben lemond 
minden hárítási lehetőségről. A támadás esélye ugyanannyi, mint 
a hárításé.

KITÉRÉS
A Kitérés képzettséget a támadás hárítása helyett az elkerülésére 
lehet használni. A Kitérést minden olyan támadás ellen lehet 
használni, ami a kalandozó számára ismert, de minden támadásra 
külön kell dobni. Egy rendes sikeres támadás elleni sikeres Kitérés 
azt jelenti, hogy a támadás nem sikerült. Speciális találat ellen 
speciális Kitérés dobásra van szükség, kritikus találat ellen pedig 
speciális Kitérés szükséges. Ha a Kitérés dobás ügyetlen, akkor a 
támadó automatikusan rendesen talál, hacsak a támadása magasabb 
sikerfokozatot nem ért el, mert akkor azt kell alkalmazni.

ELSZAKADÁS KÖZELHARCBÓL
A kalandozó néha elszakadna (távozna) a közelharcból, míg az 
ellenfele folytatná. Háromféleképpen lehet elszakadni a harctól: 
visszavonulással (egy kört az elszakadással tölt, amikor csak háríthat 
vagy Kitérhet), ellökhet (lásd 15. o.), és menekülhet (megfordul és 
elfut, míg a támadója rátámad, és ő nem háríthat és nem térhet ki)

HATÓTÁV
A közelharci fegyvereket olyan közel-
harcra szánták, ahol a harcosok fegyvertá-
von belül vannak. A távolsági fegyvereknek 
viszont több hatótávja is van, ahol a közepes 
hatótáv kb. a hatékony hatótáv fele. A 
kalandozó erre a távolságra a rendes találati 
esély felével lő. A hosszú táv a közepes táv és a 
hatékony hatótáv kétszerese közti távolság. Az 
erre a távolságra lövő kalandozó a 
rendes találati esélye 1/4 érté-
kével talál. A dobófegyverek 
hatékony távolsága legfel-
jebb 20 méter.
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EGYÉB SZABÁLYOK
A következő szabályok a harcra és más helyzetekre vonatkoznak:
• Célzott ütések: A támadó befolyásolhatja, hogy melyik 

találati helyet támadja, ha kivárja a megfelelő támadási 
lehetőséget. A kalandozó bejelenti a helyet és megvárja a 12. 
ütésrendet, és akkor a képzettsége felével, plusz a módosítók 
értékével támad. Ha sikeres a dobás, a támadás ott talál, 
ahol a játékos szerette volna. Ez csak a közelharci és távolsági 
támadásokra használható, varázslatokra nem.

• Védtelen vagy figyelmetlen ellenfelek: Mozgásképtelen 
vagy figyelmetlen célpontokra +40% bónusszal támadsz.

• Zuhanás: A karakter minden 3 méternyi zuhanás után 
1K6 sebzést kap egy véletlen találati helyre. Sikeres ÜGY×5 
dobással a zuhanó határozza meg a találati helyet. A harctól 
eltérően a találati hely életpontjain felüli sebzés is érvényes a 
zuhanó karakterre. A páncél adhat némi védelmet, a Véde-
lem és Pajzs varázslatok pedig mindig megvédik a zuhanó 
kalandozót. A játékmester a célterület viszonylagos puhasága 
alapján módosíthatja a sebzést.

• Támadás fekvő helyzetből: Egy fekvő támadó, támadási 
esélye feleződik, de a hárítási esélye változatlan. Nincs seb-
zésbónusza, hacsak nem természetes fegyverekkel támad, 
pl. ököl, rúgás, karmok. Fekvő emberre +20%-kal lehet 
támadni.

• Sötétség: Vaksötétben minden látáson alapuló képzettség-
ből, a támadásokból is vonj le 75%-ot. Ha az eredmény 
negatív, a siker esélye 01-05%. Fáklyát vagy lámpást csak 
akkor lehet a pajzstartó kézben fogni, ha a pajzsot nem hasz-
nálják hárításra. Részleges fénynél a játékmester enyhítheti 
a levonást.

• Tűz: A fáklya fegyverként használva kis buzogánynak tekint-
hető (15%, 1K6, ÉP 4, ÜR 5). Ellenséghez nyomva az első 
harci kör végén egy találati helyen 1K4 sebzést kap. Ha a 
célpont kioltaná a lángot (vagyis nem támad vagy védeke-
zik), erre AKR×5 esélye van. A Védelem és Pajzs varázslatok 
automatikusan védenek a láng ellen. Ha a célpont éghető, 
minden kör végén 1K6 sebzést kap, és tovább ég, a játék-
mester pedig megállapítja, hogy továbbterjed-e a tűz másik 
találati helyre. Egy tűz kioltásához vagy elfojtásához minden 
befolyásolt találati helyre dobj tűzsebzést, aztán 1K6-ot az 
oltásra. A nagyobb dobás győz. Minden égő találati helyre 
sikeres oltás dobást kell tenni.

• Birkózás: A sikeres Birkózás támadás azt jelenti, hogy a 
támadó megragadta a dobott találati helyet. Egy fegyveres 
hárítás azt jelenti, hogy ehelyett a fegyveres kezet sikerült 
megragadni; egy sikeres pajzsos hárítás azt jelenti, hogy a 
pajzsot ragadta meg. A kitérést is lehet használni a birkó-
zásos támadás ellen, és egy ököllel vagy Birkózással történő 
hárítás azt jelenti, hogy a megragadást sikerült blokkolni. 
A birkózó sikeres támadás után megpróbálhatja mozgás-
képtelenné tenni a megragadott végtagot, vagy az ellenséget 
átdobni a következő körben. Ehhez egy újabb sikeres Birkó-
zás támadást kell tennie. A kudarc azt jelenti, hogy kitörtek 
a lefogásból. A támadónak ahhoz, hogy egy végtagot moz-
gásképtelenné tegyen, sikeres ERŐ az ERŐ elleni dobást 
kell tennie. Ha a dobás nem sikerül, továbbra is tartja a 
végtagot, de az mozgásképes. Egy ellenfél átdobásához egy 

ERŐ+ÜGY az ellenfél MRT+ÜGY ellendobást kell tenni. 
Itt is a sikertelenség azt jelenti, hogy a kalandozó nem dobta 
át az ellenfelét, bár a szorítást fenntartja. Ha valakit átdob-
tak, akkor K100-on tennie kell egy sikeres ÜGY×5 dobást, 
különben egy véletlen találati helyen 1K6 sebzést szenved. A 
páncél nem véd az ilyen sérülés ellen. Ha két karakter meg-
próbál egymás ellen Birkózást használni, két sikeres támadás 
azt jelenti, hogy kölcsönösen megragadták egymást. Két 
sikeres lefogás (mindegyiknek egy) azt is jelentheti, hogy 
semmit sem sikerült elérni, vagy hogy mindkettő sikerrel 
járt. Két dobás kioltja egymást, és egyikőjüket sem dobták 
át. Ha egy karakter mozgásképtelenné tétellel próbálkozik, 
azt mindig előbb kell dobni, mint az ellenfél átdobási kísér-
letét. Miután a kezdeti Birkózás támadásnál (ha sikeres volt) 
az ütésrend csak az ÜGY értéken alapul, a MRT-t és a fegy-
verhosszt kihagyjuk a számításból.

• Védtelen ellenfél: Egy teljesen védtelen ellenfelet bármilyen 
fegyverrel azonnal meg lehet ölni, hacsak a támadó nem 
96-00-t dob. A támadó ügyetlenségi esélye ugyanannyi, 
mintha a fegyverrel rendesen támadna.

• Hátralökés: A hátralökési kísérletet a harci kör elején kell 
bejelenteni, legalább alternatív cselekvésként. Ezután táma-
dást tesz azzal a fegyverrel, pajzzsal vagy testrészével, amivel 
a hátralökést megkísérli. Ha a támadás sikeres, akkor egy 
ellendobást kell tenni a támadó ERŐ + MRT értékével a 
célpont MRT + ÜGY értékével szemben. Ha ez a hátra-
lökési kísérlet sikerrel jár, a célpont 1K3 méterrel hátrébb 
kerül. Ha a dobás speciális siker, a célpont elterül. Kritikus 
siker esetén a célpont eldob a kezéből minden fegyvert. A 
célpont egy esetben sem szenved sérülést a hátralökésből. 
Ha a hátralökési kísérlet sikertelen, a támadónak tennie kell 
egy sikeres ÜGY×5 dobást, különben elesik. Ha sikeres, 
lepattan a célról, és 1K3 méterrel hátrébb kerül. Ügyetlenség 
esetén a rendes ügyetlenségi szabályokat kell használni. A 
hátralökési kísérlet mindig a 12. ütésrendben történik. A 
támadó abban a körben másképp nem támadhat, de rende-
sen háríthat és kitérhet.

• Lövés fedezékben lévő célpontokra: Ha olyan célra lőnek, 
aki valami védelem mögött helyezkedik el, pl. egy fal lőnyí-
lásában, a találati esély ugyanaz marad. Azonban ha a kido-
bott találati hely nem látható az íjász számára, a lövedék a 
fedezéket éri, nem a célpontot. Egy kritikus találat mindig 
talál. Addig dobd újra a találati helyet, amíg egy felfedett 
rész nem jön ki. Ugyanez vonatkozik a korlátoknál, keríté-
seknél, kastélyfalaknál folyó közelharcra is.

• Lövés mozgó célokra: Ha a célpont a lövész felé, vagy tőle 
elfelé mozog, annak nincs hatása a találat esélyére. Az íjászra 
szögben mozgó célpont felére csökkenti a találat esélyét. A 
mozgás közben direkt elkerülő mozdulatokat végrehajtó 
célpont felére csökkenti a találat esélyét. Az elkerülő célpont 
csak a rendes mozgása felével mozoghat, és a mozgáson és 
elkerülésen kívül mást nem tehet. Ezek a hatások összeadó-
dóak.

• Közelharcba lövés: Amikor valaki közelharcba bonyolódott 
emberekre lő, nem lehet biztos benne, hogy nem barátot fog 
eltalálni. A közelharcban egy bizonyos ellenfél eltalálásának 
az esélye a lövész képzettségének értéke, elosztva a közelharc-
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A HARC TÚLÉLÉSE

A RuneQuest harcrendszere halálos, és minden résztve-
vőre nagy kockázatot jelent. A kalandozók könnyedén 
meghalhatnak, ezért sosem szabad könnyelműen harcba 
bocsátkozni. Íme pár tipp:

Harc előtt mindig készülj fel. Az okos kalandozók harc 
előtt védekező és fegyverjavító varázslatokkal készülnek.

A távolsági fegyverek halálosak. A lőfegyverek hihetetle-
nül hasznosak az ellenfelek ellen, mert azokat nem tudják 
hárítani, csak pajzzsal blokkolni (csak akkor, ha felkészültek 
a támadásra). Ez fordítva is igaz!

A páncél életeket menthet. Még a könnyű pikkely is 
nagyban megnöveli a kalandozó túlélési esélyeit. Ne 
feledd a védővarázslatokat. 3 pont Pajzs varázslat már a 
bronz lemezvérttel egyenértékű.

A mágia – főleg a Rúnamágia – nagyon erős harci tényező. 
A varázslatok, akár védekezésre, akár támadásra használják, 
megváltoztatják a harctéri körülményeket, kivonhatják az 
ellenfeleket, és nagyban erősíthetik a saját képességeket.

Majdnem mindenki élni akar. Nem kell minden harcnak 
halálig tartania. A legtöbb vadállat elmenekül, ha megse-
besül, az intelligens ellenfelek pedig megadják magukat. 
Egy ellenség után váltságdíjat kérni sokkal jövedelmezőbb, 
mint a hulláját kirabolni.

MEGTERHELÉS ÉS MOZGÁSI BÜNTETÉSEK

Egy kalandozó sem cipelhet magával mindent. A RuneQuest 
a Megterhelést – a cipelés mozgásra kifejtett hatását – a 
tárgyak egységes súlyrendszerében, a TEH pontban méri. 
Ám az ízelítő szabályai szempontjából nem használjuk a 

megterhelési szabályokat, bár a játékmester megfelelő 
büntetést adhat (-10% vagy nagyobb) a mozgást igénylő 
képzettségekre, mozgásra és fizikai tevékenységekre, ha 
valaki túl sok dolgot cipel.

ban résztvevők számával. Ha a játékos a rendes találati esélye 
és a kiszemelt célpont módosított találati esélye közé dob, 
a játékmester véletlenszerűen határozza meg, hogy melyik 
lehetséges célpontot találja el.

• Mozgás közben lőni: A kalandozó nem tud mozgás vagy 
kitérés közben lőni. Ez alól kivétel a lovasíjászat.

• Dobott tárgyak: Egy tenyérnyi méretű, dobásra kiegyen-
súlyozott tárgyat annyi méterre lehet dobni, amennyi a 
kalandoz ERŐ értéke. Ha a tárgy kiegyensúlyozatlan vagy 
ormótlan, akkor ez a távolság harmadolódik. Rögtönzött 
tárgynál a találati esély ÜGY×5, ami 1K3 sebzést okoz, plusz 
a támadó sebzésbónusza. 10 méter feletti dobásnál a 10 
méter feletti minden méter után vonj le 3%-ot. A tárgy min-
den 3 kilogrammja 1K8-at ad a sebzéséhez (lefelé kerekítve). 
A kalandozó legfeljebb annyi kilogrammnyi tárgyat dobhat, 
amennyi az ERŐ értéke.

• Két fegyver használata: Ha a karakter mindkét kezében 
más fegyvert forgat, akkor azokat használhatja két táma-
dásra, két hárításra, vagy egy támadásra és egy hárításra. 
Külön képzés nélkül a rosszabbik kézben tartott fegyver 
alapesélye a képzettségének 1/2 része. Amikor valaki két 
fegyverrel támad, a második támadás ütésrendje annyi, mint 
az első támadás ütésrendje, plusz a második fegyver rendes 
ütésrendje. Ha a két ütésrend összege meghaladja a 12-t, 
akkor egy körben nem támadhat a két fegyverrel.

HARC HÁTASRÓL
A kalandozó hátason ülve harcolhat fegyverrel és mágiát is használhat. 
Hatékonysága a hátasról való harc közben a Lovaglás képzettségével 
vagy a használt fegyveres képzettségével egyenlő: amelyik kisebb.

Lovas harc közben kétféle harci mód az igazán hasznos: roham 
(általában kopjával), ez legalább 20 méter nekifutást igényel, és a 
hátasállat sebzésbónuszát kell használni; és a lovasíjászat, aminek 
nincs büntetése, bár továbbra is korlátozza a lovaglás képzettsége.

Amikor a kalandozó egy csatára fel nem készített hátason 
lovagol, minden kör elején dobnia kell a Lovaglás képzettségre, 
és akkor is, amikor a hátas megsérül. Ha a dobás sikertelen, a 
kalandozónak a következő harci kört minden más helyett az állat 
lenyugtatásával kell töltenie úgy, hogy ehhez Lovaglás dobást tesz. 
Ha a kalandozó nem törődik a hátasával vagy elrontja a dobást, 
akkor az állat izgatottságában kitör. 

Egy betanított harci állat megvédi magát, és a lovasának csak 
ülnie kell, így nem kell Lovaglás dobásokat tenni, és aktív varázsla-
tokat is lehet használni. Egy hátason ülő harcos, aki lefelé suhint, a 
célpont felső részét találja el. Használd a találati helyek táblázatot, 
de ebben az esetben a meghatározáshoz K10+10 dobást használj. 
A gyalogos, aki lovasra támad, az átellenes oldal találata azt jelenti, 
hogy az állatot sikerült eltalálni.
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Vászana, Fárnan lánya

SÉRÜLÉS
A kalandozók sokféle sérülést szenvedhetnek: fegyverek vágásai és 
zúzódásai, tüzek égetései, zuhanások stb. Ezt sérülésnek hívjuk, 
és a sérülés pontjait az életpontokból kell levonni. A páncél úgy 
védi a viselőjét, hogy a páncélpontokat le kell vonni a sérülésből. 
A maradék sérülés átjut, és azt le kell vonni az eltalált találati 
hely életpontjaiból, valamint a kalandozó összes életpontjából. 
Az életpontok idővel visszatérnek, vagy mágiával, elsősegéllyel 
gyógyíthatók, ám amikor a összes vagy találati helyenkénti élet-
pontok elfogynak, rossz dolgok történnek.

PÁNCÉL
A páncél a kalandozó utolsó védvonala a támadó fegyverekkel, 
karmokkal és agyarakkal szemben. Elnyeli a sebzést, és remél-
hetőleg érintetlenül hagyja a kalandozót. A különböző találati 
helyek különböző páncélozottságúak lehetnek. A fegyverektől és 
pajzsoktól eltérően a páncél páncélpontjai ritkán változnak, még 
ha egy csapás túl is megy a találati helyen a páncél által elnyelhető 
pontokon. A sebzések hatására nem csökkennek a páncélpontjai.

TALÁLATI HELYEK
Minden élőlény testét néhány nagyobb területre osztjuk, amiket 
találati helynek nevezünk. Például az embereknek 7 találati helye 
van, amik a kalandozólapon is szerepelnek. A fizikai sérülések 
általában egy bizonyos találati helyen történnek; a sérülés pontjait 
levonjuk a találati hely életpontjaiból, valamint a kalandozó összes 
életpontjából is. A találati hely meghatározásához dobj K20-szal, 
és az eredményt olvasd le a karakter találati hely táblázatáról (vagy 
a kalandozólapon, vagy a leírásban szerepel).

A SEBZÉS EREDMÉNYEI
Amikor a kalandozót annyi sérülés érte, hogy az összes életpontja 
0 vagy kevesebb, akkor a kalandozó az aktuális harci kör végén 
meghal, hacsak meg nem gyógyítják, vagy más módon pozitív 
életpontba nem kerül. Az összes találati hely életpontjának összege 
nagyobb, mint az összes életpont, ami azt jelenti, hogy sok apró 
seb leterítheti vagy akár meg is ölheti a kalandozót. Ha a kalando-
zónak csak 1 vagy 2 életpontja maradt, eszméletlenül esik össze.

Egy személy adott találati helye több pontnyi sérülést is elszen-
vedhet, mint amennyi életpont az adott testrészen van. A sérülés 
súlyosságától, és a találati helytől függően ennek különböző 
hatásai vannak.

• A sérülés egyenlő vagy több, mint a találati hely élet
pontja: A végtagok használhatatlanná válnak. A kézben tar-
tott tárgyakat leejti. Láb vagy has esetén a karakter a földre 
rogy. Hasnál a karakter tovább harcolhat, de ha 10 percen 
belül nem gyógyítják meg vagy kezelik Elsősegéllyel, akkor 
elvérzik. Mellkasnál a karakter nem harcolhat tovább, és ha 
10 percen belül nem kezelik Elsősegéllyel, akkor elvérzik. 
Fej esetén a karakter eszméletét veszti és 5 percen belül meg 
kell gyógyítani, vagy elsősegéllyel kezelni, különben meghal.

• A sérülés egyenlő vagy több, mint a találati hely élet
pontjának kétszerese: A karakter egy ütéssel nem kaphat 
a találati hely kétszere-
sénél nagyobb sebzést: a 
maradéknak nincs hatása. 
A végtagot ért további 
találatok a karakter összes 
életpontját csökkentik. A 
karakter sokkos és mozgás-
képtelen, és gyógyítás nél-
kül képtelen tovább har-
colni. Megpróbálhatja 
magát meggyógyítani. 
Ha a fej, mellkas vagy 
has a találati hely két-
szeresénél több élet-
pontot veszít, akkor 
eszméletét veszti 
és harci körönként 
1 életpontot veszít, 
amíg meg nem gyó-
gyítják vagy Elsősegélyben nem részesítik. Sikeres FIZ dobás 
nem állítja meg az ilyen életpont-csökkenést.

• A sérülés egyenlő vagy több, mint a találati hely élet
pontjának háromszorosa: Ha egy végtagot egyetlen ütéssel 
háromszor annyi, vagy ennél több pontnyi találat ér, akkor 
azt levágják vagy véglegesen megnyomorítják. Ha a fejet, 
mellkast vagy hasat éri háromszor annyi vagy több pontnyi 
találat, akkor a kalandozó azonnal meghal.

CSONKOLT ÉS MEGNYOMORODOTT 
VÉGTAGOK

Csakis egy 6 pontos Gyógyítás varázslat (vagy azzal egyenér-
tékű, például egy 6 mágiapontos Sebgyógyítás) 10 percen belüli 
alkalmazása gyógyíthat meg egy csonkolt végtagot, feltéve hogy 
minden darabja megvan. Egyébként olyan varázslatokra van 
szükség, amiknek a leírásában szerepel, hogy képesek a végtagok 
újranövesztésére (pl. a Végtag újranövesztése Rúnavarázslat). 
Azonban minden gyógyító mágia, ami életpontokat ad vissza, 
meggyógyíthat egy megnyomorodott végtagot, ha az 10 percen 
belül minden életpontot meggyógyít. Ha ez nem történik meg, 
akkor a végtag használhatatlan, még akkor is, ha később az összes 
rajta lévő életpontot meggyógyítják. Ahhoz, hogy a kalandozó 
visszakapja a végtagját, olyan mágiát kell kapnia, ami képes erre.

HALÁL
Ha a kalandozó egy harci kör végén 0 életpontra kerül, akkor 
meghal. Halál esetén a lélek elválik a testtől. A lélek a következő 
hét napban átutazik az Alvilágon a Csendes Udvarhoz és a túlvilág 
kapujához. Ott a Holtak Bírája határozza meg a lélek sorsát, ezt 
követően a lélek távozik a neki kijelölt túlvilági lét helyszínére. 
Erős mágiával lehetséges, hogy a kalandozót a bírálat előtt újjá-
élesszék. Bírálat után csak egy hősi küldetéssel lehet a holtat 
visszahozni az életbe.
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VALAKI GYÓGYÍTSON MEG!
A kalandozód nagy eséllyel igényel gyógyítást egy csata 
után. Ilyen lehetőségeid vannak:

Sok gyógyítás gyorsan: Varázsolj egy Sebek gyógyítását 
(gyakori 1 pontos Rúnavarázslat), annyi pontból, amennyit 
erre szánsz. Vagy varázsolj Test gyógyítását (3 pontos 
Rúnavarázslat).

Kis gyógyítás gyorsan: Varázsold a szellemmágia Gyógyítás 
varázslatát. Lehet, hogy egy halálos sebre nem elég, de 
elég lehet egy roncsolt végtag helyreállítására. Vagy ha 
van, igyál egy gyógyitalt.

Kis gyógyítás lassan: Minden sebre használd az Elsőse-
gélyt. Ez 5 harci kört igényel, és potenciálisan csak kis 
mennyiségű életpontot állít vissza sebenként, de nincs 
mágikus költsége.

Gyógyítás kell, de nem sietsz: Használd a természetes 
gyógyulást, pihenj ágyban egy gyógyító felügyelete alatt.

GYÓGYULÁS
A sérülést gyógyító mágiával, Elsősegély képzettséggel vagy ter-
mészetes gyógyulással lehet eltörölni.
• Gyógyító mágia: Egy gyógyító varázslat többször is fel-

használható egy sérülés gyógyítására. Így ha egy kalandozó 
kapott egy 7 pontos sebet, és mágiával gyógyít 4 pontnyi 
sérülést gyógyítanak rajta, a következő harci körben a többi 
3 pontot is meggyógyíthatják.

• Elsősegély: Ezzel a képzettséggel elállítható egy kalandozó 
vérzése, elvesztett életpontokat térít vissza, az eszméletlen 
kalandozókat magukhoz téríti, stb. Az Elsősegélyt egy bizo-
nyos találati helyen sebenként egyszer kell használni. Ha 
egy kalandozónak két seb van a hasán, akkor az Elsősegélyt 
minden sebre külön kell használni. Ez egy teljes harci kör 
alatt állítja el a vérzést, és 5 teljes harci kör után gyógyít 
sérülést. Sikeres Elsősegély dobás 1K3 sérülést gyógyít egy 
sérült helyen. A speciális siker 2K3 sérülést, kritikus siker 
pedig 1K3+3-at gyógyít. A kapott sérülésnél nem lehet több 
életpontot visszanyerni. A sikertelen Elsősegély dobás azt 
jelenti, hogy nem gyógyított sérülést, és annál a sebnél nem 
is kísérelhetünk meg több Elsősegélyt alkalmazni. A segítő 
bekötözte és összevarrta a sebet, de a kezelésből nem szárma-
zik semmilyen előny. Egy ügyetlen Elsősegély dobás további 
1K3 sérülést okoz.

• Természetes gyógyulás: Idővel minden élőlény meggyó-
gyulhat. A kalandozó gyógyulási tempója szabja meg, hogy 
a találati helyeket mennyit gyógyul a játékbeli hét végén. A 
természetes gyógyulásnál a találati hely számít, nem a sebek 
száma. A kalandozó eközben nem végezhet megerőltető 
tevékenységet – a gyógyuláshoz pihenni kell! Amint a találati 
helyen az életpontok elkezdenek töltődni, a sérülés szintje 
is javul, és minden korábbi korlátozás az új állapot szerint 
módosul.

SZELLEMMÁGIA
Gloranthán a szellemmágia a legalapvetőbb és leggyakoribb mágia-
típus. A világ természetes energiaáramlataiban található szellemek 
és a halandók közti kommunikációval foglalkozik, és ennek megfe-
lelően – ilyen vagy olyan formában – majdnem minden gloranthai 
kultúrában és vallásban gyakorolják. Egy szellemmágikus varázslat 
létrehozásához a varázsló azokra a szellemekre koncentrál, amelyek 
a fókuszában állnak, és a hatás létrehozásához átmenetileg meg-
változtatja a spirituális energiaáramlatokat. Ezt az AKR átmeneti 
költésével tudja létrehozni, amit mágiapontokkal fejezünk ki. Ezért 
a szellemmágikus varázslatok (néha „csatamágiának” is nevezik) bár 
erősek, ám rövid időtartamúak – általában két percig tartanak – és 
a felhasználótól sok energiát igényelnek mágiapont formájában.

A kalandozó sikeres varázslási esélye az összes szellemmágikus 
varázslatra egyenlő az AKR×5 értékével. Ha a varázslás nem sike-
rül, akkor mágiapontot nem költ rá, és a következő harci körben 
újra próbálkozhat. Ha a varázshasználó koncentrációja megtörik, 
mielőtt a varázslatot elmondaná (pl. sérül), akkor a varázslat nem 
jön létre, és újra kell próbálkoznia. Azonban a kísérletben egy 
varázspont sem vész oda.

Minden szellemmágikus varázslat vagy azonnali, vagy passzív. 
A varázslónak a varázslás után nem kell tovább figyelnie ezekre a 
varázslatokra, a varázslatok pedig tovább végzik dolgukat.

A FÓKUSZ
A szellemmágikus varázslatok hatékony használatához fókuszra 
van szükség. A fókusszal való kapcsolat indítja be a varázslatot. 
Fókusz lehet tetoválás, rituális hegek, faragványok, csecsebecsék, 
ékszerek stb. Lehetséges fókusz nélkül is létrehozni bármilyen 
szellemmágikus varázslatot, de az két harci körbe telik. Az első 
kört a fókusz szimbólum gondos felidézésével kell tölteni, aztán 
a célpontot kell vizualizálni. Rúnákat a varázslat célpontjába, pl. 
fegyverbe is lehet faragni.

MÁGIAPONTOK
A mágiapont a kalandozó varázslásra használható életenergiájának 
mennyiségét jelenti. Ezt varázslással lehet költeni. Minden varázslat 
létrehozása bizonyos mágiapontot igényel, de néhány varázslatra 
további mágiapontokat is lehet költeni, hogy az Ellenvarázs vagy 
Pajzs varázslaton áthatoljon. A varázslathoz adott további pontok 
nem növelik a varázslat hatását, csak akkor számítanak, ha más 
varázslatokon kell felülkerekedni.

Amikor a kalandozó mágiapontja eléri a 0-t, eszméletlenül esik 
össze, amíg legalább 1 mágiapontot vissza nem nyer. A mágiapontok 
visszatérési üteme 6 óránként a karakter AKR értékének 1/4-e, 
de a Meditáció képzettséggel ezen lehet gyorsítani (lásd alább).

MÁGIAELLENÁLLÁS
A célpont mindig ellenáll egy varázslatnak, hacsak önként és 
tudatosan bele nem egyezik a varázslatba. Annak megállapítására, 
hogy kiderüljön, sikeres volt-e egy ellenálló célponttal szemben az 
adott varázslat, az ellenállás táblázaton kell összevetni a varázsló és 
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Varázslat Ár Típus Leírás

Demoralizálás 2 T, Á A célpont megpróbál visszavonulni, de ha nem tud, fele eséllyel támad.

Életérzékelés 1 T, P A legközelebbi 3 vagy nagyobb MRT élőlényre mutat.

Ellenség 
felderítése

1 T, P A legközelebbi támadó szándékú lényre mutat.

Ellenvarázs Vált. T, Á
Az Ellenvarázs minden pontjáért 1 pontnyi szellemmágiát blokkol, vagy 2 pont 
Ellenvarázsért 1 pont Rúnamágiát blokkol.

Erő 2 É, Á 8-cal növeli a célpont ERŐ értékét, egy fokozattal a sebzésbónuszát (0-t 1K4-re, 1K4-et 
1K6-ra, 1K6-ot 2K6-ra) és 10%-kal növeli a Mozgékonyság és Kézügyesség képzettségeket.

Fanatizálás 1 T, Á
A célpont másfélszeresére növeli a találati esélyét, de nem tud hárítani. Kitérés 
feleződik.

Figyelemelt-
erelés

1 T, P A célpont szellemet arra kényszeríti, hogy más helyett a varázslót támadja.

Fürgeség 1 T, Á Megduplázza a célpont mozgási sebességét, az ütésrendje pedig 1-gyel csökken.

Gyógyítás Vált. É, P
Minden mágiapont egy találati helyen 1 életpontot gyógyít. Többször is használ-
ható.

Lassítás 1 T, Á Felezi a célpont mozgási sebességét, és 1-gyel növeli az ütésrendjét.

Láthatóság 2 S, Á
Szellemet arra kényszerít, hogy öltsön testet ezen a világon, így lehet rá varázsol-
ni. Lásd alább a szellemharcot.

Mágiasem-
legesítés

1 T, P
A Mágiasemlegesítés minden pontjáért 1 pontnyi szellemmágiát kiolt, vagy 2 
pont Ellenvarázsért 1 pont Rúnamágiát olt ki.

Második látás 3 T, Á
A célpont látja az élőlények és szellemek AKR auráját, és felbecsülheti viszonyla-
tos erejüket.

Messzelátás Vált. T, Á Minden mágiapont felezi a távolságot, amit a varázsló az univerzumból lát.

Összezavarás 2 T, Á Célpont zavarodott, csak védekezni tud, ha direkt rá támadnak.

Pengeélezés Vált. É, Á 5%-ot ad a találatra, +1-et a sebzésre.

Szellemérzékelés 1 T, P A legközelebbi testetlen szellemre mutat.

Szellemoltalom Var. T, Á Minden mágiapont 1 pontnyi szellemsebzést felfog a szellemharcban.

Varázslatos 
szépség

2 É, Á
A KAR 8-cal nő. Egy fokozattal megnöveli a szellemharci sebzést, minden kommu-
nikációs és mágikus képzettség 10%-kal nő.

Védelem Vált. T, Á Minden mágiapont 1 páncélpontot ad a teljes testre.

Típus: É (Érintés), T (Távolsági), P (Pillanatnyi), Á (Átmeneti, 5 percig tart)

SZELLEMMÁGIA ÖSSZEFOGLALÓ

SZELLEMHARC

A szellemharc nagy szerepet játszik a gloranthai kalando-
zásokban, de túl összetett ahhoz, hogy az ízelítő szabályaiban 
ezt le tudnánk írni. Az opcionálisan letölthető sámánsegéd 
kalandozónál részletesebb szabályokat lehet olvasni a 
szellemvilágról és szellemharcról, de ott is csak rövidített 
szabályok találhatók.

Csak testetlen lények kezdeményezhetnek szellemharcot. 
A szellemharc mindig a 12. ütésrendben történik, amit egy 
Szellemharc képzettség ellendobás jelképez.

A siker azt jelenti, hogy a vesztes a mágiapontjaiból 
elszenvedi a szellemharci sebzést. Döntetlen esetén mindkét 

fél sebződik. A speciális és kritikus sikereket úgy kell kezelni, 
mint a fegyvereknél.

A szellemharc akkor ér véget, amikor az egyik fél 0 mágia-
pontra csökken, vagy a Szellemtánc képzettséget használva 
elmenekül.

A fizikai világból a szellemek támadása a rendes ütésrend-
ben történik. A szellemharcon kívül csak varázslatokkal vagy 
fegyverekre tett mágikus hatásokkal lehet őket megsebezni, 
életpontok helyett mágiapontokat sebezve.
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MEDITÁCIÓ

A kalandozónak, hogy gyorsítsa az elköltött mágiapontokat, 
1 órán keresztül sikeresen kell meditálnia háborítatlanul, s ez 
idő alatt nem tehet más képzettségdobást, nem mozoghat, 
vagy kommunikálhat másokkal. Nem próbálhat varázsolni, és 
ha a játékmester szerint elég durván megzavarják, egy sikeres 
AKR×3 dobást kell tennie ahhoz, hogy az adott esemény ne 
zökkentse ki nyugalmából, elesve így a Meditáció előnyeitől. 
Egy sikeres Meditáció dobás a pihenésből származó pontokon 
felül 1 további mágiapontot ad. Speciális siker további 1K3 
mágiapontot, a kritikus siker 1K3+1 mágiapontot ad. Ha a 
dobás nem sikerül, a kalandozó nem kap további mágiapontot, 
ügyetlenség esetén pedig 1K3 mágiapontot veszít.

Vosztor, Pizsem fia

a célpont AKR értékét. A kalandozó megnövelheti egy varázslat 
létrehozásának, vagy mágikus ellenállási dobásának esélyét: medi-
tációval vagy rituális gyakorlatokkal; Tánccal, Énekléssel, mágikus 
nyelven történő beszéddel vagy más megfelelő képzettséggel feljavítva.

VARÁZSLAT ÜTÉSRENDJE
Egy varázslat ütésrendjének meghatározásához add össze a varázsló 
ÜGY ütésrendjét, a varázslat mágiapontját és az esetleges erősítő 
mágiapontokat. Az összeg a varázslat ütésrendje.

HATÓTÁV
A szellemmágiának két hatótávja van: érintés (a varázslónak hozzá 
kell érnie a célponthoz) és távolsági (50 méter). Az érintéses 
varázslatoknál a célpont ruhájának vagy páncéljának megérintése 
is elég, ha a varázslat leírása másképp nem mondja.

IDŐTARTAM
Annak az ideje, hogy a varázslat a létrehozás ütésrendjétől mennyi 
ideig tart. Minden átmeneti varázslat 5 percig tart (25 harci kör). 
Az azonnali varázslatok csak a létrehozásuk ütésrend-
jében hatnak. Bizonyos varázslatoknak maradandó 
hatásuk van.

RÚNAMÁGIA
Egy kultusz beavatottja a kultusz számára ismert 
varázslatokat varázsolhatja. A varázsló az isten 
erejére támaszkodik varázslás közben. Amikor a 
kalandozó Rúnavarázslatot hoz létre, úgy cse-
lekszik, mint az isten. A varázsló az isten 
tetteit utánozza, ezáltal mágikusan 
az isten hatalmának részévé válik. 
A varázslón mindig megnyilvánul 
valahogy a felhasznált mágikus 
energia lenyomata. Lehet, hogy 

a varázsló nagyobbnak tűnik, ragyogás veszi körül, ujjain szikrák 
táncolnak, vagy kinézete az istenére kezd hasonlítani. Minél több 
Rúnamágiát varázsol, annál inkább megnyilvánul az isten a világon.

RÚNAPONTOK
A karakterek az istenüknek áldozott AKR pontok után birto-
kolnak Rúnapontokat, ami által hozzáférést kapnak kultuszuk 
Rúnamágiájához. A Rúnapontokat vissza kell szerezni, mielőtt 
újra felhasználhatók lennének. Ezeket csak a szent napokon és a 
kultusz rítusain való részvétel közben az isten imádatán keresztül 
lehet feltölteni.

RÚNAVARÁZSLATOK LÉTREHOZÁSA
Egy Rúnavarázslat létrehozásához a játékosnak a szándékbejelentés 
közben kell mondania, hogy melyik varázslatot milyen célpontra 
varázsolja. A kalandozónak elegendő Rúnaponttal kell rendelkeznie 
– minden varázslat ára a varázslatok leírásánál szerepel (alább). A 
varázsló hangosan vagy magában az istenéhez fohászkodik, aztán a 
varázslat létrejön. A Rúnamágia mindig az 1. ütésrendben jön létre.

A kalandozónak ezután dobnia kell a varázslat Rúnaaffinitására. 
Ha a dobás sikeres, a varázslat létrejön, és a Rúnapontokat elkölti. 
Ha a dobás kritikus, a varázslat nem kerül Rúnapontokba.

Ha a varázslás dobása a Rúnaaffinitásnál nagyobb, a varázslat 
nem jön létre, és nem használ fel Rúnapontot. Ha a kalandozó 
további mágiapontokkal is erősíti a varázslatot, akkor 1 mágiapontot 
veszít. Ügyetlenség esetén a varázslat besül, és a kalandozó elveszti 
a varázslat Rúnapontjait.

Egy Rúnavarázslat varázslása után abban a körben nem lehet 
más Rúnamágikus vagy szellemmágikus varázslatot elmondani. Ez 
alól kivétel a Hosszabbítás, amit a meghosszabbítandó varázslattal 
együtt mondanak el, valamint az illúzió varázslatok. Bővebben 
lásd a varázslatok leírásait.

ELLENÁLLÁS-DOBÁS
Sok varázslat igényli, hogy a varázsló egy ellenállás-dobással 
kerekedjen felül a célpont AKR értékén (lásd 6. o.). A kalandozó 
a dobás sikerszázalékát megpróbálhatja feljavítani egy megfelelő 
varázslattal vagy meditációval.

VARÁZSLATOK ERŐSÍTÉSE
A varázsló mindig adhat további mágiapontokat, hogy 
azzal egy varázslatot felerősítsen, függetlenül annak 
típusától. Erre általában azért van szükség, hogy felül-
kerekedjen egy Ellenvarázs vagy Pajzs varázslaton, vagy 
más mágikus védelmen.

FOKOZHATÓ RÚNAMÁGIA
Minden Rúnavarázslatnak van egy kezdeti Rúnapont-költ-

sége, ami a varázslat létrehozásához szükséges. Ha a varázs-
lat leírásában szerepel, hogy fokozható, akkor azokat 

erősíteni is lehet (több varázslást egybegyúrva). Ez 
az eredetinél erősebb hatást eredményez. Lehet, 

hogy van egy plafonja is, hogy meddig 
lehet fokozni. Az összes Rúnapontot 
egy célpontra varázsolják, és ez az 
1-es ütésrendben érvényesül.
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GLORANTHÁRÓL ÉS A RUNEQUESTRŐL

A RuneQuest először 1978-ban jelent meg a Chaosium 
első kiadott szerepjátékaként, ami egy fura háromszemélyes 
vállalkozásként indult  a San Francisco-öbölben. A RuneQuest 
fogadtatása viharos volt a fiatal szerepjátékos világban; sok 
olyan megközelítést söpört félre, amit a többi játék magáénak 
vallott. A RuneQuestben nincsenek karakterosztályok, sem 
tapasztalati pontok, nincsenek szintek és sokkal kevesebb 
megkötés van a fegyverek, páncélok és varázslatok haszná-
latára. Százalék alapú K100 rendszert használ a húszoldalú 
K20 helyett. Ám ennél is fontosabb, hogy a középkori Európa 
utánzata, vagy J.R.R. Tolkien történeteinek helyszíne helyett, 
a RuneQuest Gloranthán játszódik: a mítoszok bronzkori 
fantasy-környezetében.

Glorantha egy bronzkori világ, ahol az emberek egy tör-
zshöz, városhoz és kultuszhoz hűek, s nem elvont jellemek 
vagy irányultságok szabják meg tetteiket. Bár az emberi faj  
a domináns, dominanciájuk csakis a világ nagy részét még 
mindig uraló ősi fajok közti ellenségeskedésnek köszönhető.

Glorantha fő témája a vallás, és az ember istenhez fűződő 
mágikus kapcsolata. Glorantha egy teljes univerzum. Önálló, 
mítoszaitól a molekulákig terjedő, saját fogalmakkal ren-
delkező világ. Itt nem találod meg Zeusz és Allah köve-
tőit. Nincsenek rómaiak, vikingek vagy hunok; bár vannak 
birodalmak, kalózok és nomádok. A fantasy-környezethez 
erősen kötődő lények közül soknak nincs itteni megfelelője. 

MAXIMÁLIS JÁTÉKÉLVEZET

Amikor Glorantha világán játszol, vagy arról írsz és gon-
dolkozol, mindig tedd fel magadnak a kérdést: „Ebben a 
helyzetben mi a legélvezetesebb?” – és ezt hajtsd végre. 
Ez a Maximális Játékélvezet (MJ). Mindig ezt tartsd szem 
előtt, amikor bármilyen helyzetre alkalmazod a RuneQuest 
szabályait.

RÚNAVARÁZSLATOK ÉRTÉKEI
Ha a varázslat leírása másképp nem írja, akkor minden Rúnava-
rázslat passzív, 15 perces időtartama és 160 méteres hatótávja van. 
Egy Rúnavarázslat mindig kétszer olyan erős, mint egy azonos 
költségű szellemmágikus varázslat. Így egy 1 pontos Rúnavarázslat 
megszüntetéséhez 2 pontos Mágiasemlegesítés kell.

VARÁZSLÁSI SIKER ESÉLYÉNEK 

NÖVELÉSE
Egy varázslat létrehozási esélyét többféleképpen lehet 

növelni, legyen az Rúna- vagy szellemmágia. A legfontosabb a 
meditáció, rituális gyakorlatok és feljavítás képzettségekkel.

• Meditáció: A meditáció egyetlen célja a varázslat létreho-
zása, és nem ad vissza további mágiapontot. A kalandozó 
meditáció közben nem tehet más cselekvést, nem háríthat, 
és nem térhet ki. Ha a kalandozó a Meditációs kísérlet 
közben sérülést kap, akkor tennie kell egy INT×3 dobást, 
különben kizökken a koncentrációból. A bónusz megszerzé-
séért újra kell kezdenie a folyamatot.

• Rituális gyakorlatok: A kalandozó bármilyen varázslat 
sikeres létrehozásának esélyét (rituális varázslatét is) megnö-
velheti egy Rúna használatával, egy mágikus képzettség (pl. 
Imádat) rituális gyakorlaton keresztüli használatával. Bár a 
kalandozó a rituáléra készülés közben ehet is és alhat is, eze-
ken az alaptevékenységeken kívül mást nem nagyon tehet. 
Ha valami miatt el kell szakadnia a rituális gyakorlattól, azt 
az időt le kell vonni a rituáléval töltött időből. A Rituális 
felkészülés táblázaton az ennek megfelelő sort kell használni 
(lefelé kerekítve), így a bónusz is csökken. A varázslatra a 
rituálé végén kell dobni. Ha a dobás sikeres, a varázslat létre-
jön, és a Rúnapontok és mágiapontok elköltésre kerülnek.

• Feljavítás képzettségekkel: A kalandozó a Tánc, Éneklés, 
mágikus nyelven szólás vagy valamilyen más, a játékmester 
által meghatározott képzettségének használatával feljavít-
hatja a saját vagy másvalaki varázslási esélyét vagy mágikus 

ellenállás-dobását. A feljavítás a Játékrendszer fejezetben 
olvasható. Ha a kalandozó a varázslat létrehozása előtt csak 
egy harci kört tölt a feljavító képzettség végrehajtásával, a 
siker esélye a képzettség felével növekszik. Ha a kalandozó 
a varázslat létrehozása előtt két harci kört tölt a feljavító 
képzettség végrehajtásával, a siker esélye a képzettség rendes 
értékével növekszik.

VARÁZSLÁS SIKERÉNEK NÖVELÉSE
Bónusz Meditáció Rituálé

+5% 1 harci kör —

+10% 2 harci kör —

+15% 5 harci kör —

+20% 25 harci kör —

+25% 50 harci kör —

+30% — 30 perc

+35% — 1 óra

+40% — 5 óra

+45% — 10 óra

+50% — 1 nap
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RÚNAVARÁZSLATOK LEÍRÁSA 
Az ízelítő kalandozói számára a következő Rúnavarázslatok állnak rendelkezésére. Ennél sokkal több is létezik. Minden varázslat leírása 
a következő formátumot követi:

• Rúna: A varázslathoz társított Rúna. Varázsláshoz dobj a Rúnaaffinitásra. „Speciális” azt jelenti, hogy a varázslat a kultusztól füg-
gően többféle Rúnát használ. 

• Név: A varázslat neve. 
• (Isten): Az isten, akitől a kultusz a varázslatot tanulta. „Gyakori” azt jelenti, hogy minden kultusz ismeri a varázslatot.
• Leírás: A varázslat hatása, lehetséges célpontjai és más információk.
• Ár: A varázslat leírása után következik a varázslat Rúnapont-költsége. „Vált.” = változó. 
• Típus: É=Érintés, T=Távolság 160 méter, P=Pillanatnyi, Á=Átmeneti: 15 percig tart, A=Aktív

Rúna Varázslat

s 
Árnyjárás (Órlánt) – A felhasználó sötétben és árnyékban teljesen láthatatlanná válik mindenki számára. 1, 
T, Á

s 
Átjáró (Isszariás) – A Lakattal együtt kell varázsolni. Minden pont a varázslón kívül újabb személy számára 
enged bebocsátást. 1, Spec.

Speciális
Elementál idézése (Ernálda/föld, Órlánt/levegő, Hét Anya/levegőn kívül mind, Waha/föld) – A varázsló 
megkéri istenét, hogy küldje el jellemző elementálját. Az elementálok mérete a varázslatot fokozó Rúna-
pontoktól függ (és a kultusztól is függ a maximális méret). Az elementál idézés után addig szolgálja az 
idézőt, amíg meg nem semmisül vagy le nem telik a varázslat 15 perces időtartama, amelyik hamarabb 
bekövetkezik. Vált., T, Á

Speciális
Elementál űzése (Ernálda/föld, Órlánt/levegő, Hét Anya/levegőn kívül mind, Waha/föld) – A meghatározott 
elementált elűzi. 1 Rúnaponttal kis elementált lehet megpróbálni elűzni 2 Rúnaponttal egy közepes vagy 
kis elementált, 3 Rúnaponttal nagy, közepes vagy kis elementált lehet megpróbálni elűzni. A sikerhez a 
varázslónak felül kell kerekednie az elementál AKR értékén. T, A

Gyakori Ellenség keresése (gyakori) – A varázslót figyelmezteti az őt megsérteni kívánó személyekre. 1, T, Á

/
Elmezúzás (Hét Anya) – Ha az AKR ellenpróba sikerül, megsemmisíti a célpont INT értékét. A hatás a 
varázsló AKR/2 napig tart (felfelé kerekítve), és nem lehet semlegesíteni. Ha a varázsló az AKR ellendo-
básban speciális sikert ért el, a támadás 1K6+2 sebzést is okoz a célpont fején. Páncél nem véd a támadás 
ellen, de mágikus védelem véd. 2, T, P

e 
Elnyelés (Ernálda) – Minden pont 1 pontnyi Rúnamágiát vagy 2 pontnyi szellemmágiát nyel el, és azt 
mágiapontokká alakítja. Vált. T. Á

y 
Fordítás (Lankór Mál) – Az írott szöveget rendes olvasási sebességgel fordítja le, és varázslat után is meg-
jegyzi a benyomásokat. 1, É, Á

g Földpajzs (Órlánt) – Az időtartamig egy végtelen páncélpontú pajzsot ad. 3, É, T

y 
Gondolatolvasás (Lankór Mál) – A varázsló olvas a célpont gondolataiban, bár a célpont tudni fogja, hogy 
betolakodó van az elméjében. A varázslónak sikeres AKR ellendobást kell tennie. 2, T, Á

Gyakori Hosszabbítás (gyakori) – Egy másik varázslat időtartamát befolyásolja. A másik varázslat 1 pontért egy 
óráig tart. 2 pontért egy napig. 3 pontért egy hétig. 1, Spec.

y 
Igazmondás (Lankór Mál) – A célpontot arra kényszeríti, hogy az időtartam alatt csak az igazat mondja, szó 
szerint válaszolva a kérdésekre. A varázslónak minden kérdésnél sikeres AKR ellendobást kell tennie. 2, T, Á

y Igazság érzékelése (Lankór Mál) – A varázsló 5 méteres körben bárkiről megmondja, hogy hazudik-e. 1 T, Á

Gyakori Isteni jóslat (gyakori) – A varázsló egy egyszerű kérdést tehet fel istenének, és egy legfeljebb 7 szavas 
választ kap. 1 óra varázslás. 1

x 
Karizma (Ernálda) – Megduplázza a célpont KAR értékét és 20%-ot ad a kommunikációs és mágia képzett-
ségekre. 1. T, Á
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Rúna Varázslat

Gyakori
Kombivarázs (gyakori) – A felhasználó két szellemmágikus varázslatot kombinálhat, és egyszerre mond-
hatja el azokat. A varázslat az időtartam alatt minden varázslatra hat: a varázsló így minden körben két 
szellemmágikus varázslatot hozhat létre. 1, Önmaga, Á

g 
Ködgomolyag (Órlánt) – A varázslat minden Rúnapontja után 2 méter átmérőben természetesnek kinéző 
ködöt teremt. A látótávolság 1 méter. Vált. T, Á

Speciális Kultuszszellem utasítása (gyakori) – A varázsló sikeres AKR ellendobással a kultuszának szellemeinek 
parancsolhat. 2, T, Á

ls 
Lakat (Isszariás) – A varázslat akkora ERŐ-vel zár le egy ajtót vagy más nyílást, ahány mágiapontot hasz-
náltak. Egy óra varázslás, 8 hétig tart. 1, Spec.

Any
Léleklátás (gyakori) – A varázsló látja az élőlények és mágikus tárgyak AKR auráját, megtudja a többi dolog 
és lény jelenlegi mágiapontját, és hogy mennyit fektetett be most is aktív varázslatokba. 1, T, Á

y
Mágiaelemzés (Lankór Mál) – Egy igaz állítást közöl egy mágikus tárgy, lény vagy anyag legalább egy 
funkciójáról. 1, É, P

Speciális Mágiaűzés (gyakori) – Minden pont 2 pont szellemmágiát vagy 1 pont Rúnamágiát semlegesít. Vált., T, P

e Mentő föld (Ernálda) – 1 AKR és 1K8 mágiapontot nyer a földből. 3, Önmaga, P, Á

/
Őrület (Hét Anya) – Ha a célpont AKR értékét legyőzték, a célpont a siker mértékétől függően szenved: 
Kritikus: A célpont 30 mínusz AKR napig megőrül. Speciális siker: A célpont 30-AKR percig a legközelebbi 
célpontra támad, mintha Fanatizálva lenne. Siker: Az áldozat 30-AKR percig eszméletét veszti és nem lehet 
felébreszteni. Kudarc/ügyetlenség: Nincs hatás. 2, T, P

gt 
Pajzs (Órlánt, Waha) – A Pajzs minden pontja 2 pontnyi mágikus páncélt és 2 pontnyi Ellenvarázst ad (lásd 
a 19. oldalon a szellemmágikus varázslatot). A hatások összeadódnak a Védelemmel és Ellenvarázzsal. 
Vált., T, Á

gs 
Repülés (Órlánt, Isszariás) – Egy legfeljebb 6 MRT tárgyat (a varázslót is) a levegőben mozgatja. Minden 
extra pont +6 MRT-t ad. A repülő tárgyak mozgása 12. Vált, T, Á

Gyakori Sebgyógyítás (gyakori) – Az elköltött mágiapontokkal egyenlő életpontot gyógyít. 1, É, P

ex 
Sérthetetlenség (Ernálda) – A varázsló körüli 3 méterben Ernálda és Órlánt kultistáira hat. Semlegesíti a 
Demoralizálás, Fanatizálás és más érzelembefolyásoló varázslatokat. A célpontok higgadtak maradnak, és 
ha lehet, kerülik az erőszakot. 1, Önmaga, Á

l 
Széf (Isszariás) – Ezt egy tárolóra vagy nyílásra varázsolják, hogy megakadályozzák az illetéktelen behato-
lást. Egy vagy több mágiaponttal erősíthető. Amikor a varázslón kívül valaki más megpróbálja kinyitni a 
bebiztosított tárolót, vagy átmegy egy ajtón, akkor rátámadnak a varázslat mágiapontjai. Ha sikerül felül-
kerekedni a behatoló AKR értékén, akkor 1K6 általános életpont sebzést kap, és visszalökődik. 8 hétig tart. 
2, É, Spec.

gs
Szélbeszéd (Órlánt) – A szél úgy viszi a beszélgetések hangját a varázsló füléhez, mintha mellette beszélné-
nek. 1, T, Á

Gyakori Szellemgát (gyakori) – A varázslót megvédi a szellemek támadásától. A varázslat minden pontja spirituális 
páncélként működik, és 2 mágiapontnyi támadást felfog a szellemharcban. Vált., T, Á

e 
Szenvedélynövelés (Ernálda) – +20%-ot ad a célpont egy szenvedélyéhez, átmenetileg új szenvedélyt ad neki 
20%-on. Minden pont +20%-ot ad. Vált. T, Á

y 
Távolbalátás (Lankór Mál) – A varázsló 5 km-es körzetben bárhová elláthat, mintha ott lenne. A varázslónak 
előzetesen ismernie kell a helyszínt. 2, T (5 km), Á

s 
Teleportáció (Órlánt) – A varázsló egy látható helyre teleportálhat, amit a saját szemével vagy őrszellemen 
keresztül is láthat. Minden további Rúnapont után egy plusz személyt vihet magával, aki a varázslóval 
érintkezik. 3+, É, P

ex Test gyógyítása (Ernálda) – A karakter minden sebét begyógyítja. 3, É, P

y Tudás (Lankór Mál) – A varázsló egy tárgy múltjában olvashat. 2, É, Á
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/ 
Tükrözés (Hét Anya) –  Visszatükrözi azokat a varázslatokat, amik nem kerekednek felül a védett lény AKR 
értékén. A visszavert varázslatok a következő körben a varázslójukat érik. A visszavert támadás AKR értéke 
a Tükrözés varázslójának AKR értéke. A varázslat minden Rúnapontja 2 pontnyi szellemmágiát vagy 1 pont-
nyi Rúnamágiát ver vissza. A Tükrözés nem működik, ha az érkező varázslat túl erős. Vált., T, Á

s 
Ugrás (Órlánt) – A célpont 6 méter magasra vagy 6 méter távolra ugorhat a varázslat idejéig. Minden 
további pont 6 métert ad a távolsághoz. Vált, T, Á

s
Útfürkész (Isszariás) – A varázsló által járt ismert vagy látható útra kell varázsolni. A felhasználót figyel-
mezteti a 100 méteres sugárban lévő csapdák és ellenségek számára (típusára nem). Az út végéig vagy a 
varázsló ébrenlétéig tart. 2, Spec, Á

l 
Varázscsere (Isszariás) – A varázsló egy Rúnavarázslat egyszeri használatát (ezen kívül) elcserélheti egy 
másik kultusz papja által ismert varázslatra. 2, É, P

/x Végtag újranövesztése (Ernálda, Hét Anya) – Csonkolt vagy nyomorék végtagot újranöveszt. 2, É, P

g 
Villám (Órlánt) – Egy villámcsapást idéz, ami a célpont AKR értékének leküzdése után pontonként 1K6-ot 
sebez egy találati helyen. Páncél nem véd. Vált., T, P

y 
Visszaemlékezés (Lankór Mál) – A varázsló 15 perces visszajátszást él meg érzékeivel, ami régebben az 
adott helyszínen történt. Meg kell határozni a visszajátszás pontos idejét. 3, T, Á
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Hősháborúknak nevezett apokaliptikus eseménysorozat 
színtere. Az elnyomó Lunár Birodalom elleni lázadás 
Sárkányhágó sok városát lerombolta. Nemesek, kultuszok 
és klánok vetélkednek nyomában járó hatalmi üresedés 
miatt, a felszabadítók pedig azért küszködnek, hogy 
újjáépítsék és újra megszerezzék az elveszett dolgokat.

NYITÓJELENET
A következő részt olvasd fel a játékosoknak:

Pár napja már úton vagytok, s azoknak a tolvajok-
nak a nyomában lovagoltok, akik a törzsetek marháinak 
jó részét ellopták – ez törzsetek legfőbb jövedelemforrása. 
Szörnyű tettük közben két rokonotokat megölték, és 
egyiküket megsebesítették. Egyszerű pásztorok voltak, még 
csak nem is a törzs harcosai. Zara, a klánfőnök felesége 
hozzátok fordult, mint legmerészebb és legrátermettebb 
szövetségeseihez, hogy a nyomokat követve szerezzétek 
vissza a marhákat, és vegyetek elégtételt a sérelemért.

Az esetben megsérült rokonotok a támadás közben 
felismerte a Szürke Kutya klán tagjait, legfőképp egy 
Danakosz nevű nagyravágyó és marcona férfit. A 
rablók nyoma a Liszmelder törzsi terület felé vezet, 
pontosabban a Szürke Kutyák faluja felé.

Ezen a ponton hasznos, ha a játékosok bemutatják 
a kalandozójukat, ha eddig még nem tették meg. 
Minden előre elkészített kalandozólapon szerepel egy 
rövid bemutatkozás, ami a kalandozó saját szavaival 
tartalmazza a főbb információkat. A játékosok ezt fel 
is olvashatják, hogy még jobban beleéljék magukat 
a szerepükbe.

Néhány előre elkészített kalandozólap a többi 
kalandozóval való meglévő kapcsolatokra hivatkozik, 
és a játékmester megkérheti a játékosokat, hogy ezt 
fejtsék ki bővebben, hogy mindenki bele tudjon 
helyezkedni a szerepébe. Nem kell mindenkivel jóban 
lenni, a barátságos versengés és bizonytalan hűség 
további szerepjátszási lehetőségeket ad.

A kalandozókról feltételezzük, hogy van pár 
napi ellátmányuk, ételük, italuk, plusz a személyes 
felszerelésük.

A TÖRÖTT
TORONY

A Törött torony bemu-
tatókaland megismerteti 
Glorantha világát és a 

RuneQuest rendszerét, 
s ezt egy 3-5 játékosból 

és egy játékmesterből álló 
csapatnak ajánljuk. Az 
ízelítőt azzal a szándék-
kal írtuk, hogy a játé-
kosok és a játékmester 
is azonnal bele tudják 

vetni magukat Glorant-
hába és a RuneQuest 

szabályrendszerébe, ezért 
ott és annyi szabályt 

mutatunk be, amennyire 
tényleg szükség van.

Ha úgy szeretnétek, 
később egy sámánsegéd 

kalandozó és a vele 
kapcsolatos szabályok is 

elérhetővé válnak.

INDULÁS
A játékmesternek a kaland indulása előtt tetszés 
szerint ki kell osztania az előre elkészített karak-
terlapokat (42-47. oldalak). Legalább egy készlet 
kockára is szükség van, amit az 1. oldal ismertet, és 
kell egy íróeszköz is. A 22-24. oldal varázslatlistái 
is hasznosak. A 27. oldal térképe szintén hasznos 
játékosi segítség, bár nem létfontosságú.

GLORANTHA BEMUTATÁSA
Ha a játékosok nem ismerik Gloranthát, akkor olvasd 
fel nekik a következő szöveget, ami egy áttekintést 
nyújt Glorantháról és az őket körülvevő világrészről.

Legyetek üdvözölve Gloranthán, a hősök és iste-
nek hősies és mitikus világán, ahol az emberek egy 
törzshöz, városhoz és kultuszhoz hűek, s nem elvont 
jellemek vagy irányultságok szabják meg tetteiket. 
Bár az emberi faj a domináns, dominanciájuk csakis 
a világ nagy részén még mindig jelen lévő ősi fajok 
közti ellenségeskedésnek köszönhető.

Gloranthán valósak az istenek és istennők, köve-
tőiken és kultuszaikon keresztül aktívan részt vesznek 
és fontos szerepet játszanak a nagyobb eseményekben. 
A Nap, Föld, Levegő, Víz, Sötétség és Hold egyaránt 
rendelkeznek a hozzájuk kötődő erős istenekkel, csakúgy, 
mint a Halál, Termékenység, Változás, Nyugalom, 
Illúzió, Igazság, Zűrzavar és Harmónia, amiknek 
mindnek megvan a maga Rúnája. A kalandozók az 
istenük kultuszához csatlakoznak, ahonnan mágiát 
és segítséget kapnak.

A kalandozók a társadalom aktív és hasznos tagjai, 
ami lehet klán, törzs, város vagy egyéb közösség. Nem 
csupán martalócok, hanem kötelességeik, fogadalmaik és 
konfliktusaik vannak, amik legbelsőbb lényüknél fogva 
Glorantha világához és a Rúnákhoz köti őket. Ahogy 
a kalandozók előrelépnek a kultuszukban, megerősítik 
a Rúnákkal való kapcsolatukat, hatalmat szereznek, 
és kezdenek igazi Hősökké válni.

Egész Glorantha egyik legfontosabb helyszíne a 
Genertela nagy kontinensének szívében lévő Sár-
kányhágó. Ez a föld a konfliktusok, nagy lehetőségek, 
hatalmas mágiák, a világ nagy mítoszainak, és a 
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MI VAN A HÁTTÉRBEN?

Ez az információ a játékmesterekre tartozik, és a játéko-
soknak nem szabad elolvasniuk.

A Szürke Kutya klán a Liszmelder törzs része, a Kolimár 
törzs (amihez a kalandozók is tartoznak) ádáz ellenségei. A 
Szürke Kutyák egyike egy különösen nagyravágyó harcos, 
akinek a neve Danakosz, Egroszt fia, aki régóta keseríti a 
Kolimár törzs életét. Amikor a törzsének klánfőnökei és 
nemesei a Napboltozat Templomhoz mentek a törzsek közötti 
nagyvásárra, Danakosz úgy döntött, hogy itt a lehetőség, 
hogy a Kolimár törzstől elvegyen némi marhát, amit nem 
hajtottak el a vásárra. Danakosz parancsoló zsarnokként 
hamar meggyőzte törzse csavargóit, hogy tartsanak vele 
a rajtaütésben.

A Szürke Kutyák átkeltek a pusztán, belopóztak a Kolimár 
földre, és megtalálták a csordát és pásztorait. Szövetségesei 
azt hitték, hogy csak lopni jöttek, és feldühödtek, amint látták, 
hogy Danakosz nem csak megkötözi vagy leüti őket, hanem 
meg is gyilkolja a pásztorokat. Rövid vita után elhajtották a 
Kolimár törzs 60 marháját, mert innen már nem volt visszaút, 
és üres kézzel nem távozhattak. Azzal nem számoltak, hogy 
az egyik pásztor, Berra túlélte a támadást.

Veszekedve és mogorván tartottak hazafelé, amikor a 
lopott marhákat hajtva megszálltak este, és találkoztak egy 
rejtélyes nővel, amint a pusztát rótta. A marhatolvajok sze-

rencsétlenségére nem hétköznapi nő volt, hanem Ildrima, 
az Első Kor egy ősi démonistennőjének szellemkivetülése, 
akinek sírja a szomszédos erdő mélyén lévő romok alatt 
volt. A környéken az ő totembálványai vannak elszórva, 
bár legtöbbjük elkopott, vagy a később érkezők rongálták 
meg és döntötték le.

Ildrima továbbra is nyugalomban volt, évezredes álmát 
aludta, ám a marhák dübörgése és a rengeteg hús és vér 
ígérete félálomba ébresztette. Kiküldte álom-kivetülését, egy 
éteri szellemanyagból lévő lényt, tudatát pedig a környéken 
lévő még álló bálványokhoz kötötte. Megtalálta a Szürke 
Kutyák táborát és a csordát, és Danakoszt a szolgájává tette, 
aki minden parancsát teljesíti.

Danakosz Ildrima elbűvölt szolgájaként az ellopott mar-
hákat Ildrimához akarta hajtani, hogy ott feláldozza azokat. 
Egyik követője megmakacsolta magát, ezért megölte őt, a 
többieket ezzel is engedelmességre kényszerítve. Tábort 
bontottak és a romokhoz lovagoltak, ott beistállózták a 
marhákat, és elbűvölt társuk vezetésével beléptek az ősi 
sírba. Szörnyű véget értek.

Danakoszon kívül csak egy Szürke Kutya élte túl, aki 
megháborodva elrejtőzött klántársa elől. Eközben Danakosz 
előkészít egy rituálét, amivel feléleszti az ősi démonistennőt, 
a Kolimár törzs marháinak felajánlásával táplálva őt.

A CSILLAGTŰZ-HÁTSÁG PUSZTASÁGA
Azt a helyet, ahol a kalandozók vannak, a Kolimár és a Liszmelder 
törzs is a „pusztaság”-ként ismeri, és a Csillagtűz-hátság legdélibb 
részén van, ahol egy település sincs a közelben. Göröngyös, kavicsos 
földje van, foltokban csenevész fű nő, és ez a puszta szemhatárig 
nyújtózkodik, amit csak néha tör meg egy-egy alacsony domb, 
kiszáradt facsoport, olvashatatlan, erősen kopott feliratokkal faragott 
éles szikladarab, és ihatatlan, zavaros vizű pocsolya. A dombok 
végül beleolvadnak a Csillagtűz-hegység lábába. Félig eltemetett 
falak és rég letűnt civilizációk hirdetik egy egykor lakhatóbb kor 
emlékét. Régi sírdombok, kőhalmok és dolmenek (kőtömbökből 
épített sírkamrák) vannak elszórva csoportosan vagy magányosan 
a területen, legtöbbjük régóta kifosztva. Állókövek, menhirek, és 
törött és újrafaragott útjelzők vannak sokfelé.

Sárkányhágó többi gazdag és életteli földjétől eltérően itt a 
pusztákon alig terem valami, több ezer hold föld hever itt elha-
gyatottan. A kalandozók közül senki sem járt itt. Gloranthán sok 
helyet hívnak pusztaságnak, ez csak egy közülük.

Amit a kalandozók tudnak
A játékmesternek hagynia kell, hogy a játékosok feltegyék a nyil-
vánvaló kérdéseket, és meg kell válaszolnia a köztudomású dol-
gokra vonatkozó kérdéseket (ezt az alábbi felsorolásban találod), 
és bizonyos információkért képzettségdobásokat is kérhet. Jobb, 
ha csak azokat az információkat közlöd velük, amire rákérdeznek, 
így elkerülheted az olyan információ-túladagolást, ami egyébként 
nem is fontos számukra.

• A klánfőnök Barantosz, Esztávosz fia (Harmászt kalandor 
apja), aki most több más nemes és földtulajdonos társaságá-
ban távol van a Napboltozat Templomnál tartott nagyvásá-
ron, és biztosításul harcosok is tartottak velük. Távollétében 
felesége, Zara a főnök, és ő kért meg titeket a feladatra. Ha 
Harmászt a kalandozók között van, fiaként kötelessége engedel-
meskedni.

• Amikor a pásztorok nem tértek vissza a marhákkal, Zara 
küldöncöt menesztett értük. A küldönc kiment a legelőkre, 
és a pásztorokat ott látta sorban feküdni, kettő közülük meg-
halt, a harmadik is közel állt hozzá.

• A sebesült pásztort Berrának hívják. Azt mondta, hogy amíg 
a falutól pár kilométerre legelő csordára vigyázott, rajtuk 
ütöttek. Pásztortársait (Endácsot és Dácsát) megölték, őt 
pedig sorsára hagyták. Felismerte Danakoszt, Ergroszt fiát, 
aki őt lándzsával hasba szúrta, és azt mondta, hogy a többi 
Szürke Kutya meglepődött Danakosz tettén.

• A Szürke Kutya klán a Liszmelder törzs része, a Kolimár 
törzs régi ellensége (aminek a kalandozók is tagjai). A Szürke 
Kutyák a Csillagtűz-hátság fölötti uralomért vetélkednek 
a Kolimár törzs klánjaival. A Szürke Kutyák valószínűleg a 
nagyvásár idejét használták ki, hogy távoli szomszédaikkal 
ujjat húzzanak, ami nyilvánvalóan valami régi sérelem tör-
lesztése.
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A fentiekkel mindenki tisztában 
van. A játékmester a tett gonoszságának 
kihangsúlyozása érdekében megkérdezheti 
a kalandozókat, hogy barátaik voltak-e a 
pásztorok. Egy ilyen gaztett hatására a 
kalandozó előhívhatja a Hűség (Kolimár 
törzs) szenvedélyét, hogy az elkövetkezendő 
tetteit feljavítsa vele.

Ha a kalandozók többet szeretnének 
tudni, a játékmester a megfelelő képzett-
ségeikre kérhet egy dobást.

• Sikeres Területismeret (Sárkány
hágó) dobás felfedi, hogy a Dana-
kosz nevű Szürke Kutya egy bajke-
verő. Speciális siker felfedi, hogy a 
Kolimár törzzsel már korábban is 
összetűzésbe keveredett a fesztivá-
lokon, és több verekedésben is részt 
vett. Kritikus sikerre a kalandozó 
emlékezhet, hogy házasságon keresz-
tül volt egy unokatestvére a Kolimár 
törzsben, akit egy ittas verekedés 
során megölt. Danakosz tönkre-
ment, ahogy a Liszmelder törzs, a 
saját törzse, a váltságdíj megfizeté-
sére kényszerítette. Danakosz ezért 
meggyűlölte a Kolimár törzset és 
őket okolta szerencsétlenségéért.

• Ha egy kalandozó azt mondja, hogy 
indulás előtt megvizsgálja a legelőt, 
és sikeres Nyomkövetés dobást tesz, 
akkor megtudja, hogy a nyomok 
alapján féltucat Szürke kutya vitte 
el a marhákat. Speciális siker felfedi, 
hogy valami oknál fogva dulakodás 
tört ki a holttestek körül, aztán 
távoztak. Kritikus siker hatására a 
nyomkereső később képes lesz azo-
nosítani a gyilkos lábnyomát.

Amikor a játékosok készek az indulásra, a játékmester felol-
vashatja a következő részt:

A banditákat könnyű követni – hatvan marha nyomát lehetetlen-
ség eltüntetni – ám furcsa kitérőt tettek északra, a pusztákra, ahová 
egyik klán sem szokott merészkedni. A szürke és fakó égbolt nem teszi 
kellemesebbé ezt a kihalt tájat, és már nincs lehetőségetek, hogy jó 
időben hazaérjetek. Időnként esőcseppek koppannak rajtatok, és az 
északról hallatszó dörgés közelgő vihart jelez.

A marhatolvajok útját követve felkavaró látvány tárul elétek...

A játékmester megkérheti a játékosokat, hogy tegyenek egy 
Megfigyelés dobást. Siker esetén a kalandozók pár száz méterrel 
előttük megpillantanak egy emberalakot arccal a földre borulva, 
amint a marhák által felvágott göröngyök között hever. Speciális 
vagy kritikus siker esetén egy kisebb varjúcsapatot is megpillan-

tanak, amint a fedetlen bőrt csipkedik, ami azt jelzi, hogy az alak 
már halott. Ha senkinek sem sikerül a Megfigyelés dobás, akkor 
a marhák csapását követve véletlenül bukkannak rá.

AKI ROKONGYILKOS VOLT...
A testet közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy egy fekete hajú, 
barna szemű ember nő. A Fekete Kutya klán tagjaként a rájuk jel-
lemző, kékkel szegett gyapjútunikát viseli. A kalandozók a varjakat 
odébbhessegetve közelebbről is megvizsgálhatják a holttestet. Ha 
ezt teszik, megtudhatják, hogy a nő torkát elvágták, nincs nála 
semmi értékes, pénztartó erszényét levágták, és fegyvereit elvették. 
Csak az övére erősített kiskése maradt nála. A holttestéhez közel 
van egy kőkör, aminek a közepében tűzrakás maradéka található.

Sikeres Nyomkövetés dobással kiderül, hogy valószínűleg akkor 
ölték meg, amikor a tűz körül ült, onnan elvonszolták és magára 
hagyták. A marhák nyomai szinte elfedik a vonszolás nyomait, ami 
azt jelzi, hogy még azelőtt ölték meg, hogy a marhákat elhajtották. 
Speciális vagy kritikus sikerre felfedi, hogy a gyilkosa lábnyomai 
Danakoszé, a Kolimár pásztorok gyilkosáé.
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HELYEK

A térképen a következő helyszínek szerepelnek, ám ezek 
kívül esnek a kalandon.

• Nymie-völgy: A Kolimár törzs által kis tanyákkal, sző-
lőskertekkel és marha- és birkalegelőkkel betelepített 
terület.

• Tisztabor Erőd: A Kolimár törzs fő települése, és az 
Ernáldori klán faluja. Itt él a törzs királya. Hetente 
vásárt tartanak, a törzsi istenek templomai itt vannak, 
és északra és keletre sok szőlőskertje van.

• Szent földek: A Földtemplom szőlőskertjei és termő-
földjei.

• Földtemplom: A régió legfőbb Föld Temploma: főpap-
nője legalább olyan jelentős, mint a törzs királya.

• Árnori falu: A Kolimár törzs Árnori klánjának otthona.
• Récegázló: Ez a vásártelepülés a Száltar herceg által 

kőből építtetett Száltar-híd a Folyó fő átkelőhelye. Az 
innen induló hajók egész Eszróliába viszik innen az 
árukat.

• Régi torony: Ősi erőd, amit a Kolimár és a Liszmelder 
törzs is magának követelt, de most üresen áll.

• Teli Tányér Fogadó: A Patak és a Folyó közti utazók itt 
ételt, italt, szállást kaphatnak.

• Dombmenedék: A Liszmelder törzs Dombmenedék 
klánjának otthona.

• Szürke Kutya falu: A Liszmelder törzs Szürke Kutya 
klánjának otthona, aminek nevezetessége a Szürke 
Kutya Fogadó, ahol az utazók ételt, italt, szállást kap-
hatnak.

• Kis Csillagtűz-hátság: Órlántnak szentelt meredek szik-
lák az Órlmárt klán földjén.

• Pusztaság: A Csillagtűz-dombságnak ezt a részét a 
Kolimár és a Liszmelder törzs is uralja. Lakatlan, csak 
birkalegeltetésre alkalmas terület.

• Törött torony: Régi rom a Csillagtűz-dombság puszta-
ságán.

Sikeres Szokások dobás felfedi, hogy nagyon nem vall a Szürke 
Kutya klánra (és a Kolimárra sem), hogy megölik egy emberü-
ket, és arccal a homokban fekve a varjak martalékának hagyják, 
anélkül hogy sírt ásnának neki, vagy tiszteletteljesen elrendeznék 
a tagjait. A sikeresen dobó karakter azt is felismerheti, hogy az 
lenne az illendő cselekedet, ha ők eltemetnék a Fekete Kutya klán 
tagjának holttestét. A talaj túl sziklás ahhoz, hogy kézzel ássanak 
sírt – a kalandozóknak pedig túl kevés eszközük van ehhez – de elég 
követ tudnak összegyűjteni ahhoz, hogy egy negyedóra munkával 
kellőképp elfedjék a holttestet.

Ha Jázmin a kalandozók között van, a megidézett földelementálja 
is elvégezheti ezt a feladatot.

A FÁKNAK IS SZEMÜK VAN
Amíg a kalandozók a gyilkosság helyszíne körül sürgölődnek, a 
játékmester kérjen újabb Megfigyelés dobást. Aki sikerrel járt, 
mozgásra lesz figyelmes a távolban: valaki figyeli őket a marhacsa-
pástól nyugatra lévő kiszáradt faligetből. Ha a kalandozók kiáltanak 
neki, hívogatják, vagy egyéb jelét adják, hogy észrevették, az alak 
eszeveszett sebességgel keres fedezéket a liget túloldalán egy köves 
vízmosásban.

Az üldözés nem ütközik akadályba, mert hamar nyilvánvalóvá 
válik, hogy az alak egy ágyékkötőbe és toprongyos, foltozott 
köpenybe öltözött öregember. Az előző Megfigyelés dobás speciális 
sikere ezt a távolból is felfedi. Az öregember egy göcsörtös fabotra 
támaszkodik, haja zsíros és gubancos, és ahogy a kalandozók 
felbukkannak, folyamatosan félve hátratekintget.

Ha a kalandozók úgy döntenek, hogy nem járnak utána, vagy 
nem követik az öregembert, akkor a játékmester nézze meg a 31. 
oldalon az Úton a romokhoz részt. Az öreg a kalandozók távozá-
sáig a vízmosásban rejtőzik, így többet nem látják. Amint tiszta 
a levegő, kimerészkedik, és odamegy a halott Szürke Kutyához. 

Ott megpróbálja a szellemét nyugalomra helyezni, és visszatér 
a kunyhójába (lásd Menedék a vihar elől, 30. o.), ahol folytatja 
remete életét amíg évekkel később csendesen és szerényen távozik 
az élők sorából.

Beszéd az öreggel
Ha a kalandozók üldözőbe veszik az öregembert, akkor jobban is 
megnézhetik maguknak (lásd a fenti leírást). Ahogy a kalandozók 
közelítenek hozzá, hátát a vízmosás sziklás falának veti, és a botjával 
hadonászik, azzal próbálva védeni magát az esetleges támadók ellen.

• Sikeres Intelligenciapróba tisztázza, hogy majdnem vak, 
egyik szeme tejfehér, a másikkal pedig hunyorog az erőlkö-
déstől. Hallgatózva követi nyomon a kalandozók mozgását a 
sziklás talajon, hogy tudja, merre járnak.

• Sikeres Területismeret (Sárkányhágó) dobás felfedi, hogy 
az öreg egy Kartalo nevű guberáló, aki mindenféle tárgyakat 
szedeget össze a sírdombokból, és azokat a kereskedőállo-
másokon árulja. Sok éve elkergették a kalandozók falujából, 
és azóta nem hallottak róla. Speciális siker felfedi, hogy 
Kartalo évtizedekkel ezelőtt egy elég erős sámán és Daka Fal 
kultista volt a Kolimár területen. Ám egy szellemmel vívott 
csatározás közben eszét vesztette, és már nem volt ugyanaz 
az ember.

• Sikeres Rábeszélés hatására gyorsan le lehet nyugtatni, bár 
a Szónoklást is lehet használni, ha a kalandozók bírják 
türelemmel. A játékmester azt is megengedheti, hogy a 
játékosok szerepjátékkal oldják meg a találkozást, és annak 
az eredménye döntse el, hogy Kartalo hogyan viszonyul a 
kalandozókhoz.
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KARTALO

Daka Fal sámán
Kartalo egy kis termetű, szikár ember, gyakran beszél 
és motyog olyan személyekhez, akik nincsenek jelen. 
Számtalan tetoválás borítja bőrét, és ágyékkötőjén és 
toprongyos köpenyén kívül ritkán visel más öltözetet.

Kartalo megszállottan retteg attól, hogy számtalan 
dolog figyeli őt és kémkedik utána, például a Kőasszony 
bálványai, őseivel összetűzésbe került rég elhunyt sze-
mélyek szellemei, baglyok és egy beszélő mosómedve.

ERŐ 11 FIZ 13 MRT 11

INT 15 ÜGY 12 KAR 16

AKR 18 Mágiapont 18

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 01–04 0/5

Bal láb 05–08 0/5

Has 09–11 0/5

Mellkas 12 0/6

Jobb kéz 13–15 0/4

Bal kéz 16–18 0/4

Fej 19–20 0/5

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Hosszú bot 75 1K8 5 8

Rúnák: Hold 60%, Ember 90%, Halál 75%. 
Rúnapont: 6 (Daka Fal)
Szenvedélyek: Hűség (ősszellemek) 80%.
Mozgás: 8
Életpont: 14
Páncél: Nincs.
Képzettségek: Mászás 60%, Ugrás 50%, Elsősegély 70%, 

Szellemismeret, Meditáció 65%, Halott előkészítése 
85%, Szellemharc 95%, Keresés 60%, Hallgatózás 50%, 
Rejtőzés 50%, Csendes mozgás 50%.

Nyelvek: Hörtföldi 65%, Szellemnyelv 70%, Kereskedő 
nyelv 25%

Szellemmágia: Szellemoltalom 6, Gyógyítás 5, Ellenség 
felderítése 6, a varázslat folyamatos hatású.

Szellemharci sebzés: 1K6+3
Váltságdíj: 500 L.
Sámánképességek: Kartalo a Szellemoltalom 6 varázslatot 

gyakorlatilag a végtelenségig képes fenntartani.
Tabu: Sosem visel páncélt.
Mágikus tárgyak: AKR tárolókristály 11 mágiaponttal.

Őrszellem: INT 13, AKR 16, KAR 14
Képzettségek: Szellemharc 80%
Szellemharci sebzés: 1K6+2
Szellemmágia: Ellenvarázs 4, Védelem 3, Láthatóság 2, 

Mágiasemlegesítés 4

Ha az egyik kalandozó rátámad, vagy megpróbálja lefegyverezni, 
gyorsan eldobja a botját, és a szellemekhez fohászkodik, hogy 
üdvözöljék őt. Nem egy harcos lélek, és megölése semmi becsületet 
nem hoz arra, aki ilyesmire vetemedik. Pont ellenkezőleg, mert 
képes lehet néhány szellemet a segítségére hívni, hogy segítsenek 
neki megbosszulni a halálát.

A PUSZTÁK REMETÉJE
Amint a kalandozók lenyugtatták, és meggyőzték róla, hogy ők 
nem azok, akik korábban itt jártak, elkezd beszélni. A játékmes-
tert itt arra biztatjuk, hogy a Kartalóval való beszéd legyen egy 
kicsit kihívás, mert félkegyelmű, és nem sokat szokott emberek-
kel beszélni. Leginkább a szellemekkel, istenével, Daka Fallal, a 
környezetével, és önmagával szokott társalogni, így híján van a 
szociális képzettségeknek, nem ismeri fel a társadalmi és viselkedési 
jelzéseket. Viszont éhes, és imádja a fényes dolgokat, mert azok jó 
felajánlások a puszták szellemeinek.

Kartalo ismeri a Szürke Kutyákat, a Liszmelder és Kolimár 
klánokat, mert egész életében a két klán területe között élt. A 
játékmester a területről származó karakterektől kérhet egy-egy 
Hírnév dobást: siker esetén Kartalo hallott már róluk. Még a 
kalandozó gyermekkorára is emlékezhet.

Kartalo meggyőzése nem igényel nagy erőfeszítést, és megosztja 
velük az információit.

• Kartalo félve említi a „Kőasszonyt”, akit a kalandozóknak 
messzire kell kerülniük, néha még hátra is tekint, hogy 
nincs-e a közelben (nincs). „Néha a pusztán kószál, és ha meg-
látjátok, jobb, ha elfutottok.”

• Gyökereket keresgélt, amikor látta a közeledő csordát, és 
távolról hallgatta, ahogy a Szürke Kutyák letáboroztak. A 
Kőasszony odament az egyik Szürke Kutyához, és elvará-
zsolta.

• Az ember visszament a táborba, és kijelentette, hogy hol-
nap északnak fognak menni, nem vissza Talavaldisba, a 
falujukba. Amikor tiltakozni kezdtek, megölte egyiküket. A 
többi erre összepakolt, és még éjjel ellovagolt. „Mindez alig 
fél napja, éjfél körül történt.”

• A Szürke Kutyák valószínűleg a Kőasszony romjaihoz hajtot-
ták a marhákat, egy ősi templomkomplexumhoz egy domb-
tetőn, mélyen a gyér erdőben, az északi hegység tövénél.

• Nem tudja pontosan, hogy a Kőasszony valójában kicsoda, 
de messze kerüli, mert megrémiszti. Azért nevezi így, mert 
úgy néz ki, mint az itt-ott a területen elszórt kőbálványok.

Szürke Kutya szellem
A táborhelyet megvizsgálva egy sikeres Nyomkövetés dobás fel-
fedi, hogy a Kőasszonynak semmi nyoma. A Szürke Kutyákon és 
Kartalón kívül senki másnak nem látszik a nyoma. Dobás nélkül 
is meg lehet állapítani, hogy merre mentek. A patanyomok olyan 
csapást hagytak, amit egy vak is képes lenne követni.

Ahogy a kalandozók Kartalóval beszélgetnek, nyilvánvalóvá válik, 
hogy az időjárás egyre cudarabb lesz. A felhők egyre sötétebbek 
lesznek, enyhe eső kezd szitálni – nem annyira, hogy mindent 
eláztasson, de eléggé ahhoz, hogy kellemetlen legyen.

Kartalo azt mondja, hogy a halott Szürke Kutya nő lelkét nyu-
galomra kell helyezni, mert nem akarja, hogy egy újabb szellem 

kóboroljon elveszve a pusztákon, pláne, hogy a Kőasszony őt is 
elkaphatja. Ezt mondja a kalandozóknak: „A pusztákon mindenféle 
szellemek nyüzsögnek. Legtöbbjük ugyanúgy éhezik valamire, mint 
bármi másra.”
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A KŐASSZONY TÖRTÉNETE

Kartalo megnyugtatja a kalandozókat, hogy a kunyhójában 
biztonságban lesznek a Kőasszonytól. A puszták szellemei 
tiszteletben tartják szándékát, hogy egyedül kíván maradni, 
és a területet megtisztította az asszony állóköveitől és 
bálványaitól.

Kérdésre elmondja, hogy a Kőasszony egyfajta pusztító 
istennő, aki a Földdel van kapcsolatban. Nagyon idős, még 
az Istenháborúk idején született. Nem a Káosz szülötte, 

valójában még segített is azt kiűzni a területről. A régi téjalai 
nép – a terület eredeti lakói, akiknek a nyelve ma is tovább 
él – egyfajta földistennőként, vagy – szerinte – a csordák 
istennőjeként tisztelték őt.

Kartalo azt mondja, hogy régóta alszik vagy halott, 
egyedül egy szellemi emlék maradt utána. Lehet, hogy több 
ilyen Kőasszony is kószál a pusztákon... egy istennőnek az 
évszázadok alatt sok álma lehet.

Ha a kalandozók részt akarnak venni ebben, akkor segíthetnek 
Karthalónak. Megkéri őket, hogy segítsenek a test felkészítésében 
a rituáléra, ami egy sikeres Halott előkészítése dobást igényel. 
Ha a kalandozók ezt nem tudják megtenni, akkor Karthalo segít 
nekik (vagy maga csinálja). Láthatóan szétszórt elméje ellenére elég 
szakértőnek tűnik, amikor a halál és a szellemvilág dolgairól van szó.

A halottat hamar elő lehet készíteni, és Kartalo megkéri a 
kalandozókat, hogy őrködjenek, amíg ő a Szürke Kutya szellemét 
hívja. Kartalo a szellemidézéshez a földre telepszik, és rituális kán-
tálásba kezd, hogy elkezdje az idéző varázslatokat. A kalandozók 
is segíthetnek neki, ami történhet mágikusan, vagy akár sima 
kántálással: még egy sikeres Tánc vagy Éneklés is feljavíthatja 
sikerének esélyét.

Siker esetén a Szürke Kutya szelleme egy órán belül feltűnik. 
Speciális sikernél 10 percen belül jelenik meg, kritikus sikernél 
pedig majdnem azonnal, és egyből szívélyes lesz Kartalóval és 
az őt segítő kalandozókkal. Sikertelenség esetén a szellem nem 
jelenik meg. Ha a dobás ügyetlenség, akkor dühösen jelenik meg, 
és hamarosan követi őt a Kőasszony (lásd A Kőasszony álma részt 
a 33. oldalon).

Amikor a Szürke Kutya szelleme megjelenik, mindenki számára 
látható lesz, és emberi kinézetét ölti magára. Még nem távozott a 
szellemvilágba, és itt ragadt a pusztákon. A szellemekkel nehézkes 
a beszéd, ő pedig még a halála hirtelensége által okozott sokkban 
van, és a puszta furcsa, nyomasztó jellege is ront a helyzetén. Annak 
ellenére, hogy még mindig dühös korábbi vezetőjére, a Kolimár 
törzs tagjait továbbra sem kedveli, és lehet, hogy a szóra bírása 
érdekében Szokások, Rábeszélés vagy Szónoklás dobást kell tenni.

Lannike beszél
Ha sikerül szóra bírni, elárulja, hogy ő Lannike, Leika lánya, 

és elárulja a kalandozóknak, hogy mélységesen sajnálja a történ-
teket. Bár mindig is követte Danakosz parancsait, ő maga nem 
gyilkos, és el sem tudta volna képzelni, hogy Danakosz megöli a 
pásztorokat. Ha szóba kerül, hogy egyikük túlélte, megkönnyeb-
bülésének ad hangot.

Ha megkérik Lannikét, hogy mondja el, mi történt, elmondja, 
hogy Danakosz, Ergoszt fia, ő, és négy másik Szürke Kutya – 
Mitrolár, Dezonil, Déjdinna és Varanik – abban a reményben 
határozták el ezt a cselszövést, hogy egy ilyen merész rajtaütéssel 
hírnevet és megbecsülést szereznek maguknak klánjuk körében. 
Úgy gondolták, hogy egyszerűen rajtaütnek a kolimár pásztoro-
kon és megkötözik őket, de Danakosz mindenki meglepetésére 
megölte a foglyokat. Tiltakoztak ellene, de már késő volt. Nem 

tudtak mit tenni, csak hazatérni a marhákkal. Ő és a többiek 
megegyeztek abban, hogy miután a klánfőnökük megjutalmazta 
őket, visszatérnek a Kolimár törzshöz, és a megölt pásztorok élete 
árának (váltságdíjának) dupláját fizetik vissza.

Mielőtt nyugovóra tértek volna, a többi Szürke Kutya össze-
szólalkozott Danakosszal a terv miatt, mire Danakosz azt monda, 
hogy ellenőrzi a marhákat, és gondolkozik rajta. Pár órával később 
felébresztette őket, és azt mondta, hogy a marhákat északra kell 
hajtaniuk az erdőbe, ami kitérőt jelentett a viszonylag könnyű 
hazaútról. Lannike és a többiek tiltakoztak, és a következő dolog, 
amire emlékezett, az az volt, hogy vért köhög fel, és rájött, hogy 
megölték.

A következő pár pillanat homályos, és amikor újból fel tudta 
fogni környezetét, a marháknak már hűlt helye volt. Megpróbált 
visszatérni szülőfalujába, de a puszta jellege összezavarta, elvesztette 
irányérzékét, és azóta is népét keresi. Lannike könyörög Kartalónak, 
és a kalandozóknak, hogy helyezzék szellemét nyugovóra.

A kalandozók legyinthetnek rá, vagy beleegyezhetnek, hogy 
megoldják a gondját, ami ehhez a világhoz köti őt – elégtételt 
vesznek Danakoszon, megmentik társait, és visszaszerzik a kolimár 
marhákat. Ha megegyeztek, Kartalo megmutatja neki, hogy milyen 
úton kell végighaladnia, amint az őt ehhez a világhoz kötő dolgok 
megoldódtak. Lannike azt mondja, hogy megvárja őket a kapu-
nál, de egy kis kődarabra mutat a földön, ami a vérétől sötét. Azt 
mondja, dobják a követ a földre, és ő ott terem.

Ha megegyeznek, Kartalo szívesen felajánlja, hogy segít a 
kalandozóknak. Ha nem egyeznek meg, és valahogy akadályozzák, 
hogy Kartalo a magasabb világok felé irányítsa Lannikét, akkor 
elkeseredett üvöltésben tör ki, és megtámadja azt, aki megtagadja 
megszabadítását. AKR 12, és 1K6 pontot sebez Szellemharccal 
(lásd 19. o.). Kartalo elszörnyed az ilyen érzéketlenség láttán, 
és megtagadja, hogy a továbbiakban bármiben is köze legyen a 
kalandozókhoz, és azt motyogja, hogy nagyon megváltoztak a 
dolgok a Kolimár törzsben.

A véres kődarab úgy tojás méretű, de egyébként jelentéktelen.

Menedék a vihar elől
Kartalo, miután a szellemrituálét befejezte, készen áll a távozásra, 

és hazaindul. Függetlenül attól, hogy a kalandozók hogyan kezelték, 
nem kíván a Kőasszony otthona felé menni az erdőn keresztül, ezért 
itt elválnak útjaik. Sikeres Rábeszélés vagy Szónoklás dobással 
meggyőzhető, ám a gond első jelére is meggondolhatja magát. 
Speciális vagy kritikus sikerek úgy meggyőzhetik Kartalót, hogy 
bármi történjék, a végsőkig kitart a kalandozók mellett.
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Ha a kalandozók sikeresen meggyőzték Kartalót – ami történ-
het Meggyőzés vagy Szónoklás dobással –, a közelgő vihar miatt 
felkínálhatja nekik szerény hajlékát menedékül. Elvezeti őket a 
lakhelyére – egy domb tövében lévő huzatos, de biztonságos kőfalú 
kunyhójához, ami egy viszonylag kis barlanghoz kapcsolódik. A 
kalandozók útközben mindenféle védőrúnákat és régi írásjeleket 
fedezhetnek fel a földre, sziklákra, tuskókra és a kevés környékbeli 
fa törzsére mázolva. Valamint Daka Fal hitére utaló nyomok is 
látszanak: kis totemek alakzatokba rendezve, amikről egy Intelli
genciapróba felfedi, hogy szellemek elleni védelmek.

A kunyhóban mindenféle cserépedény, korhadék, állatcsont és 
koponya, rúnákkal vésett kövek, szárított és száradó gyógynövények 
összevisszasága fogadja őket. Spárgával és bőrszíjakkal felerősített 
dolgok lógnak a mennyezetről, ám a káosz ellenére viszonylag 
tisztaság van. A kunyhót egy nagy tűzgödör fűti. Kartalo megkéri 
a kalandozókat, hogy rakják meg a tüzet, amíg ő előkészíti az ételt. 
Amint letelepedtek, ételt kínál nekik: pár csík sóval és fűszerekkel 
ízesített szárított gyíkhús és helyi gyökérnövényekből készített 
sovány leves. El lesz ragadtatva, ha a kalandozók megosztják vele 
ízletesebb ellátmányukat.

Átvonuló vihar
Amikor felerősödik a gyülekező vihar, és elkezdi elárasztani a 

környéket, Kartalo megkéri őket, hogy meséljenek eddigi kaland-
jaikról. Nincs társasága, és nem szokott hozzá, így sok kérdése van.

Amikor eljön az alvás ideje, Kartalónak nincs egyebe, mint a 
saját priccse, de azt is felkínálja, ha megkérik. Mindenki találhat 
magának egy helyet a padlón, ahová leülhet vagy lefekhet – és 
alhat –, amíg a vihar odakint tombol. Az állatokat a kunyhó elé 
kötik ki szokás szerint. Álomtalan éjszakát töltenek itt, amíg az eső 
zuhog, közvetlenül felettük pedig villám és mennydörgés dübörög.

Kartalo másnap hajnalban kelti őket. A vihar épp pihenőt tart, 
de az ég még mindig borult, enyhe eső csepereg, és a dombok fölött 
távoli mennydörgés morajlik, ami további vihart ígér.

Ha a kalandozók megpróbálták Kartalót befolyásolni, például 
egy sikeres Meggyőzés képzettséggel, a vén remetét meg tudják 
győzni, hogy velük tartson. Azonban elborzasztja a Kőasszony, és 
ha belebotlanak egy kőbálványába, amivel tiszteletlenül bánnak, 
elhagyja társaságukat.

ÚTON A ROMOK FELÉ
Akár megtalálták a kalandozók a Szürke Kutya holt-
testét, akár Kartalo kunyhójában töltötték az estét, 
előbb-utóbb északnak veszik útjukat a marhák 
nyomában, a Csillagtűz-hegység ormai felé. Ha 
úgy döntöttek, hogy azonnal nekivágnak, a vihar 
egyre hevesebbé válik, ahogy északnak tartanak, 
az égbolt egyre sötétebb lesz, és nem sokkal rá 
heves eső zúdul le. Az elrabolt csorda nyomát 
továbbra is könnyű követni, és pár órán át a 
hegyek lábáig követik, ahol egyre sűrűbben 
nőnek a fák. Ha a kalandozók megvárják a reggelt, 
észreveszik, hogy az eső úgy elmosta a nyomo-
kat, hogy a rendes esély kétszeresére tett sikeres 
Nyomkövetés dobással tudják követni a nyomokat.

Ha nem találják a nyomokat, tovább próbálkozhatnak, minden 
próbálkozás egy órát vesz igénybe. Ha másodjára sem sikerül, 
a játékmester kijelentheti, hogy végül a sárban történő pár óra 
keresgélés után megtalálják a nyomokat.

Ahogy a pusztáról a sziklás előhegységbe érnek, látják, amint 
a nyom végül egy ősi, régóta elhagyatott útra vezet, aminek az 
útkövei széttöredeztek, évszázados elhanyagoltságuk alatt elmoz-
dultak, vízmosások és egyéb csapások szaggatták, ám kétségkívül 
egy egykori civilizáció jele. Szemmel látható, hogy sok törött és 
meggyalázott menhir hever az út mellett. Mindegyiket ledöntötték, 
széttörték, darabjaik szerteszét hevernek.

Egyik sem elég ép ahhoz, hogy felismerjék a vésetét, de ha egy 
kalandozó sikeres Intelligenciapróbával elegendő figyelmet szentel 
nekik, akkor felfedezheti, hogy mindegyik ugyanazt ábrázolja: a 
durván megmunkált menhireken egy kövér nő van, arc nélküli 
fejét szalagok fedik, és egykor úgy állt, mintha az utat figyelné. A 
legmagasabb úgy másfél méter magas lehetett. Közelebbi vizsgálatra 
vagy egy Mágiaérzékelés varázslatra meg lehet állapítani, hogy ezek 
nem mágikusak, de valamikor a múltban valószínűleg azok voltak. 
Az obeliszkeken lévő vésetek (Írás/olvasás (téjalai) speciális sikere, 
vagy a Fordítás Rúnavarázslat használata) felfedik, hogy ezek szent 
kövek, az istennő „szemei”, amikkel a csordákat figyelte.

Ha a kalandozók meg szeretnék találni a Kőasszony egy érin-
tetlen menhirét, akkor elég nagy területet kell átfésülniük, és 
sikeres Keresés dobást kell tenniük. Ez jelentősen lelassítja őket, 
és az elrabolt csorda nyomai is tovább halványulnak. Ha találnak 
egy ilyen menhirt, az a mágiaérzékelés minden formájára mágiát 
sugároz. Ha a kalandozók megpróbálják megsérteni vagy babrálni 
a sértetlen menhirt, minden kalandozónak tennie kell egy AKR×1 
dobást. Siker esetén a Kőasszony álomkivetülése testet ölt 30 
méterre az 5. ÜR-ben.

Bővebb információkért nézd meg a Kőasszony álmát a 33. oldalon.

RÉMÜLT BŐGÉS
Ahogy a kalandozók az egyre vastagabb felhők alatt átvágnak a 
tüskés erdőn, a játékmester a felderítő kalandozótól kérhet egy 
Hallgatózás vagy Megfigyelés dobást (a játékosok választhatnak). 
Sikerre jelét veszik az elrabolt marháknak, amint rémült bőgést 

hallanak, és paták kattogását a köves talajon (Hallgatózásnál), 
vagy meglátják, ahogy egy fiatal bika tör előre a fák között, 

miközben egy hét szürke bőrű gyíklényből álló csapat 
üldözi a hátsóját marva és a hátára ugrálva. 70 méter 
távolságra mindenki számára láthatóvá válik.

Sikeres Intelligenciapróba a lényeket kövigyí-
kokként azonosítja, amik megpróbálják leteríteni 
a bikát, ám eddig csak részleges sikert értek el. A 
marha oldalán hosszú vércsíkok kígyóznak az eddigi 
harapások és karmolások nyomán. Kezd kifogyni 
az energiájából, rohanása közben botladozik, és az 
üldözés a vége felé közeledni látszik.

Ha a kalandozók sokáig tétováznak, a kövigyí-
kok két körön belül leterítik a bikát, és a következő 
két körben eleget sebeznek rajta, hogy megöljék. 
Ha a kalandozók beavatkoznak az üldözésbe, 
akkor egyből harcba keverednek, mert a lények 
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KÖVIGYÍKOK

Ezek a súlyos gyíkok gyakran napoznak a puszták sziklás 
síkságainak reggeli fényében. Bár ragadozók, túl lassúak 
ahhoz, hogy a legtöbb prédát elkapják, így leginkább 
dögevők. Általában tucatnyi egyedből álló csoportokba 
gyűlnek. A kövigyíkok palaszürke bőre elég vastag, és 
amikor mozdulatlanok, könnyen szikladaraboknak lehet 
őket nézni.

ERŐ 13 FIZ 13 MRT 14

INT nincs ÜGY 13 KAR nincs

AKR 10 Mágiapont 10

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Farok 01–03 3/4

Jobb hátsó láb 04–05 3/4

Bal hátsó láb 06–07 3/4

Hátsó fertály 08–11 3/6

Mellső fertály 12–15 3/6

Jobb első láb 16 3/4

Bal első láb 17 3/4

Fej 18–20 3/5

Fegyver % Sebzés ÜR

Karmok 25 1K6+1K4 8

Harapás 25 1K10+1K4 8

Harc: A kövigyíkok mindkét karmos mancsukkal egyszerre 
támadnak (kétszer dobj), amíg valamelyik nem talál, akkor 
azt belemélyesztik, ütnek a másikkal, majd a következő 
körökben harapnak.
Mozgás: 4
Életpont: 14
Alap ÜR: 4
Páncél: 3 pont bőr
Képzettségek: Préda kiszaglása 50%, Rejtőzés 50%.

borzasztó éhesek, és addig harcolnak, amíg fele életpontra nem 
csökkennek – amikor is elfutnak –, vagy el nem ijesztik őket.

Ha ez a harc túl könnyű lenne a kalandozóknak, a játékmester 
további kövigyíkokat hozhat be – a falka többi tagja, amiket a 
kiáltások csalogattak ide –, és egy pár kör múlva újabb tucatnyi 
csatlakozik.

Ha a bika megmenekül, a kalandozók megpróbálhatják gondját 
viselni: egy Pásztorkodás lenyugtatja, Elsősegély és Gyógyítás 
varázslatok visszaállíthatják az életpontjait. A kalandozók most 
folytathatják útjukat a nyomon, egy marhával mögöttük. Már 
csak 59 marhát kell megkeresniük.

Ahogy folytatják útjukat, nyilvánvalóvá válik a Szürke Kutyák 
úticélja: egy meredek dombon lévő régi rom, ami kiemelkedik 
a sziklás dombokból, és messze a fák koronája fölé nyúlik. A 
kalandozók sikeres Intelligenciapróba után rájönnek, hogy már 
nem hallanak madárcsicsergést, és az erdő furcsamód csendes, csak 

az eső csepergése és a szél zúgása a lombok között hallható. Ha 
Megfigyelés vagy Hallgatózás dobásokat akarnak tenni, megte-
hetik, de semmi különöset nem látnak és nem hallanak, esetleg 
egy Kőasszony menhirt, amikből már egyre több van a környéken.

A csorda és a rablók nyoma közvetlenül egy enyhe emelkedőre 
vezet a régi romok felé.

A RÉGI ROMOK
A kalandozók itt lehet, hogy felderítőútra indulnak, hogy kide-
rítsék, mi folyik a romok között. A távolból annyi látszik, hogy 
ez valamiféle fallal körülvett épületegyüttes a dombtetőn, amit 
kisebb épületek vesznek körül. Nagyrészt romosak, bár egy zömök, 
hengeres építmény jóval a falak fölé magasodik, és a környéket 
ez uralja, mert ez az egyetlen építmény, ami nem egyszintes. A 
teteje beomlott vagy leszakadt, így fedél nélkül tátong az ég felé.

• Sikeres Megfigyelés dobással a falaknál meg lehet pillantani 
egy kikukucskáló fejet. Ha a kalandozók jelét adják, hogy 
észrevették a megfigyelőt, az visszahúzódik és nem tér vissza. 
Speciális vagy kritikus siker felfedi, hogy ez egy ember feje 
volt, aki olyan nyílt sisakot viselt, mint Lanneke, így való-
színűleg egy Szürke Kutya lehet.

• Hallgatózás dobással gyors léptek hangját lehet hallani az 
erődben, valószínűleg egy csizmás emberi lábat. Speciális 
sikerrel marhabőgést is lehet hallani, kritikus siker pedig fel-
fedi, hogy a marhák a központi épület közelében vannak.

• Ha a kalandozóknak van Területismeret (Sárkányhágó) 
képzettségük, egy sikeres dobás felfedi, hogy a régi romok és 
a torony feltehetőleg a Másodkornál is régebbi lehet, több 
mint 15 évszázados. Az itt imádott isten vagy istennő már 
régóta feledésbe merült.

• Sikeres Csata dobás arról tájékoztatja a kalandozót, hogy bár 
a hely elég jól védhető, a falak nem erődítések, és nem kife-
jezetten védelmi célból építették.

• Pásztorkodás vagy Állatismeret felfedi, hogy a dombtetőre 
vezető lejtő kifejezetten lábasjószág számára készült. Lépcsők 
helyett enyhe emelkedő (bár omladozó és gazos), és inkább 
földes, mint köves.

Közelebbről megnézve a kalandozók látják, hogy a széles, lejtős 
út a domb tetején lévő romokhoz vezet. Ha valaki megkerüli a 
dombot, akkor láthatja, hogy egy földcsuszamlásban eltűnt a romok 
egy része, a kövek a domb aljában hevernek szétszórva, így teljes 
rálátás nyílik a középen álló zömök toronyra.

A RÉGI ROMOK FELFEDEZÉSE
Ha a kalandozók elhatározzák, hogy átkutatják a romokat, akkor 
sok látnivaló fogadja őket. Bár az épületek készítői több mint egy 
évszázada eltűntek, a történelem folyamán több törzsi csoport, sőt 
banditák bázisául is szolgált, akik közül néhányan Idrimát szolgálták, 
másokat az oltárhoz rángattak, hogy ott felfalja őket az istennő. 

A romok félig tető nélküliek, törmelék torlaszol el minden 
szűk utat, tölt el kis fülkéket, és csak kevés épületbelső maradt 
meg épségben.

Az építészet feltűnő módon más, mint amit a kalandozók 
ismernek: a falak alakja, az utcák elrendezése azt a nyugtalanító 
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A KŐASSZONY ÁLMA

Ha a kalandozók szerencsétlenségükre felhívják magukra a 
Kőasszony figyelmét, ami történhet a Szürke Kutya nyugal-
mát biztosító rituálé közben, vagy valamelyik ép menhirének 
megsértésével, akkor Idrima részleges éberségbe keveredik 
a törött toronyban lévő nyughelyén, és egy álomkivetülést 
küld előre, ami a fizikai világban ölt testet.

Az álomkivetülése megegyezik a bálványain lévő Kőasz-
szony-ábrázolásokkal: egy kövér nő szürke, rongyos, hullámzó 
csuklyás köpenyben, arcát laza szövetcsíkok fedik (mintha 
kötés lenne), és egyetlen csillámló fény sugárzik elő a köté-
sek mögül. Kezeit elöl összekulcsolja, hosszú, laza ruhaujjak 
fedik el a teljes bőrét. A köpeny természetellenesen mozog, 
ami elfedi felkavaró alakját.

Mély, igéző hangja van, és ugyanazok a képzettségekkel és 
nyelvtudással rendelkezik, mint fizikai alakjában. A Kőasszony 
nem próbálja meg a szellemharcban vele szembekerülő 

embereket elpusztítani, hanem egyszerűen azt szeretné, ha 
istenként imádnák őt – és végső soron táplálják őt – ezért 
áldozatait a tornyába csalogatja.

A képességeit és a nyelveket Idrima leírásánál találod a 
39. oldalon. Azonban az álomkivetülések egyszerűbb lények, 
alig többek, mint éteri, homályos alakú entitások, amik 
képesek kommunikálni, szellemharcolni, és használhatják 
a Rabul ejtés képességet. Az álomkivetülések INT és ÜGY 
értéke megegyezik Idrimáéval, míg az AKR csupán 1K6+6, 
mágiapontja pedig egyenlő az AKR értékével.

Az álomkivetülések, ha fenyegetve érzik magukat, szel-
lemharcot kezdenek. Bővebben lásd a 39. oldalon. Könnyen 
megsemmisülnek, ám inkább visszamenekülnek a bálványba, 
ahonnan előjöttek, mintsem kitartsanak egy elhúzódó össze-
csapásban. Idrima az álomkivetüléseit hírnökként, kémként 
és csaliként használja, a harcot inkább kerüli.

érzést keltik bennük, hogy ezt nem emberek építették. A területen 
egyenletesen elszórva, a lejtőn pedig rendszeres távolságokra a 31. 
oldalon ismertetett ép bálványok láthatók, mindegyik egy kövér 
nőt ábrázol eltúlzott hajlatokkal, szalagokkal vagy ékszercsíkokkal 
a feje körül. Az épületek kövei durván megmunkáltak, akárcsak a 
Kőasszony menhirjei: a kivágott köveket szorosan egymás mellé 
helyezték, és nem használtak habarcsot. Más falak sokkal régebbiek 
– kavics és kőrétegek váltják egymást.

A marhák utáni keresgélés Nyomkövetés vagy Hallgatózás 
dobást igényel: a siker felfedi, hogy a templom épületegyüttesének 
középpontja környékén vannak, amit egy rövid, ötperces sétával 
el lehet érni. Ha a dobás sikertelen, a kalandozók eltévednek a 
romok útvesztőjében, és sikeres Intelligenciapróbát kell tenniük, 
hogy rendesen tudjanak tájékozódni. A torony közelében sikeres 
Hallgatózás dobással fel lehet fedezni egy kántáló hangot (egy 
hang, férfi) a Felajánlás termében (lásd 34. o.). Egyébként egyenesen 
odamehetnek a marhákhoz, amik egy nagy szertartási karámhoz 
vannak nyűgözve (lásd 38. o.).

Marhák, bölények, lovak, kecskék, antilopok, szarvasok és 
impalák koponyái hevernek szerteszét a földön, és még a falakba is 
akkurátusan beépítették. Sikeres Pásztorkodás dobás felfedi, hogy 
az állatok közül jó néhány nem őshonos a régióban, és egy sikeres 
Állatismeret dobás néhány egzotikusabb fajt pézsmaszarvasként 
és őstulokként azonosíthat.

A régi romok változatos helyein szemmagasságban a ó-téjalai 
képek és rúnák vésetei vannak a falakon. Ezek egy Idrima nevű 
démonistennő születését ábrázolják, aki a földből emelkedik ki, 
mégis abba burkolózik. A romos épületegyüttesben elszórt képek 
Idrima szerepeit úgy ábrázolják, mint a terület védelmezőjét 
a Káosz ellen. A vésetek embereket mutatnak (valószínűleg a 
téjalai törzsből), amint állatok hosszú sorát vezetik Idrimához, 
amint azt az Úton a romok felé című részben lehetett olvasni (31. 
o.). Valószínűleg ez lehetett az oka, hogy Kartalo szerint egyfajta 
csordaistennő lehetett. Azonban egy sikeres Intelligenciapróba 
azt sugallja, hogy a csordákat közvetlenül hozzá vezették, és nem 
ő vigyázott rájuk.

A keskeny, omladékkal teli utcákon nehéz lovakkal manő-
verezni. Minden harci helyzetben tett Lovaglás próbára -20% 
jár a romok között. A sikertelen dobás azt jelzi, hogy a hátas 
leblokkolt, vagy nem tud az utasításoknak megfelelően mozogni, 
és abban a körben nem támadhat vagy mozoghat. Ügyetlenség 
azt jelenti, hogy a hátas elbotlik, a kalandozót leveti magáról, és 
a sérülés elkerülése érdekében egy sikeres ÜGY próbát kell tenni, 
különben a kalandozó 1K6 pont sérülést szenved.

Figyelők a falakban
Bár a kalandozók akkor még nem tudják, de amint a romok 
közé léptek, azóta figyelik őket. Idrima az álomkivetüléseivel 
testet ölt a menhireknél, és minden arra járót megfigyel, bár 
ezt a képességgel csínján bánik, mert sok mágiapontjába kerül. 
Egyszerre csak néhánnyal tud testet ölteni, bár a romok területe 
elég kicsi ahhoz, hogy megtestesüljenek és szabadon kószáljanak 
a dombtető falai közt.

Az ősi romok között sokkal veszélyesebbek az ősi védelmezők: 
a földszolgák, a sprul-pa nevű elementállények, amik az állatko-
ponyát „viselve” pattannak elő, amikkel teremtették őket. Ezek 
a lények régóta nyugszanak, és most kezdenek eszméletre térni, 
és figyelnek, miközben továbbra is a földbe vannak temetve. Ha 
felriasztják őket, akkor testet öltenek, ami úgy látszik, mintha 
előmásznának a földből egy állatkoponya alatt, ami a fejükké válik. 
Ha egy koponyával babrálnak, akkor 50% esély van rá, hogy ott 
terem a legközelebbi sprul-pa. Ha a kalandozók a menhirekkel 
babrálnak, a Kőasszony 1K4 spru-pa segítségét kéri, amik a követ-
kező körben érkeznek meg. A közelben lévőket mágiapont nélkül 
tudja hívni, míg a távolabbikat szolgánként 1 mágiapontért idézi.

A sprul-pa a földben mozog, enyhe hullámot gerjeszt mozgása 
közben, mintha víz alatt mozogna, és a földfalak között is át tud 
mozogni, amikből rengeteg van erre. A sprul-páról bővebben 
lásd A földistennő szolgálói részt. Eddig csak néhány kolimár 
marhát változtattak sprul-pává. A játékmester jelezheti, hogy 
bár legtöbbjüknek koszos-sáros irhája és öreg, sárgálló csontja 
van, néhánynak „friss” véres koponyája és irhája van, talán még 
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a szarvuk is meg van jelölve, ami a kalandozók számára nyilván-
valóvá teszi eredetüket.

A romok közötti másik potenciális találkozás Varanikkal történ-
het, aki Danakosz egyik követője, a Lannike által említett utolsó 
Szürke Kutya. Idrima megpróbálta rabul ejteni, és balszerencséjére 
megőrjítette. Most megpróbálja elkerülni a figyelmét, az épületek 
falai közt lopakodik, és abban reménykedik, hogy egyik atyafija 
rátalál és biztonságba viszi. Varanik részt vett abban, ahogy Dana-
kosz feláldozta barátait, és ez az élmény eszét vette. Most öltözéke 
száradt vérrel borított, ide-oda rohangál az épületek között, és 
mindentől megretten. Minden öt percben, amíg a kalandozók a 
falak között vannak, a játékmester dobjon a legalacsonyabb AKR 
értékű kalandozó AKR×1 értékére. Ha a dobás sikeres, Varanik 
megpróbálja célba venni azt a kalandozót, és vagy közvetlenül 
támad rá egy rajtaütési kísérlettel, követ vagy lándzsát dobva rá, vagy 
egy kőfal darabját ejti rá. Varanik leírása a 35. oldalon található.

A romok felfedezése
Ha a kalandozók bejelentik, hogy 
megpróbálnak valami értékes dolgot 
keresni, a játékmesternek minden 
kalandozó számára engednie kell ötper-
cenként egy Keresés dobást. A dobás 
kudarca azt jelenti, hogy a kalandozó 
semmit sem talált. A siker azt jelenti, 
hogy dobhat K20-at a Zsákmány táb-
lázatban (lásd 41. o.). Speciális sikerre 
1K10-zel, kritikus sikerre 1K6-tal kell 
dobni a táblázaton. Amikor egy tárgyat 
felfedeznek, a játékmester utána a 20-as 
értéket kell, hogy használja.

A Felajánlás terme
A törött torony központi terme egy 
ferde falú kerek szoba, a falak mentén 
mély alkóvokkal. Csak egy ajtó vezet a 
szobába: ahol a kalandozók is vannak. 
A torony teteje már régóta beomlott, a 
törmelékhalmokat pedig az oldalfalak-
nál vagy az épületen kívül halmozták 
fel. Bármilyen fény is van, (napszaktól 
függően, az közvetlenül lesugárzik a 
terem közepén lévő alacsony kőoltárra, 
aminek a közepén egy megnyúzott, 
véres szarvú bikakoponya hever, alatta 
vöröses csontok furcsa mintázata, és 
egy véres marhabőr van elrendezve. 
Eső csepeg be, ami mindent csillámló 
nedvességgel borít be.

Az oltár mögött egy óriási, három 
méter magas meztelen nő okkerszínű 
kőszobra van, aminek nőies vonásait 
groteszk módon eltúlozták. Az oltár 
már vérrel és belsőségekkel szennyezett, 
a fémes vérszag mindent áthat. Az oltár 
tüzetesebb vizsgálata kideríti, hogy ez 

gyakorlatilag egy kútgyűrűre hasonlító nyitott henger, amit csurig 
töltöttek földdel. Az oltár mellett az egyik kegyetlenül lemészárolt 
kolimár bika maradványai hevernek.

A közelben az egyik falrészhez támasztva látható a három Szürke 
Kutya, akivel még nem találkoztak – Mitrolár, Dezonil és Déjdinna 
(ha a kalandozók nem találkoztak Varanikkal, akkor észreveszik, 
hogy a negyedik Szürke Kutya hiányzik. A Szürke Kutyák torka 
át van vágva, mellkasuk vérben ázik, ruházatuk dulakodásról 
árulkodik. Nyilvánvaló, hogy őket is feláldozták, és aki jártas az 
áldozatokban, az sejti, hogy a mágiapontjuk valahová eltávozott.

Az oltártól furcsán kanyargó vérrel teli csatornák vezetnek a 
szoba padlóján elszórt lyukakhoz. A szobában a padló széleinél 
mindenféle formájú és méretű, magas és alacsony kőedények 
találhatók. Néhányuk kiszáradt, felismerhetetlen eredetű anyagot 
tartalmaz, mások üresek, megint mások tele vannak az oltáron 
lévő koponyáról levágott véres hússal és marhabőrrel. Állatkopo-
nyák hevernek a padlón, mindegyik Idrima sprul-pa szolgáinak 
lehetséges kikelő helye.
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SPRUL-PA

A földistennő szolgálói
Idrima az évszázadok alatt lélektelen szolgák tucatjait 
készítette, amiket a földből idézett meg, és kombinálta a 
neki áldozott állatok csontjaival, bőrével és koponyájával. 
Egy sprul-pa nagyjából emberméretű dolognak tűnik, 
amit véres indák borítanak, egy halott szarvasmarha feje 
van, és az egészet indák és botok tartják össze. A sprul-pa 
nem élőholt, és inkább hasonlít a földelementálokhoz. A 
sprul-pa név ősi eredetű, azt jelenti, hogy „megidézett 
lény”, és nem kizárólag ezekre a lényekre használják.

Ezeknek a szolgáknak nincs FIZ értéke, így összes élet-
pontjuk sincs. Ha egy végtag eltörik, a szolga a legjobb 
tudása szerint tovább küzd. Ha a feje megsemmisül, a 
sprul-pa nem cselekszik tovább.

ERŐ 15 FIZ N/A MRT 11

INT nincs ÜGY 11 KAR nincs

AKR 7 Mágiapont 7

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 01–04 1/1

Bal láb 05–09 1/1

Has 09–11 1/1

Mellkas 12 1/1

Jobb alkar 13 1/1

Bal alkar 14 1/1

Jobb felkar 15–16 1/1

Bal felkar 17–18 1/1

Fej 19–20 4/4

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Jobb karom 55 1K6+1+1K4 9 —

Bal karom 55 1K6+1+1K4 9 —

Harci megjegyzések: A sprul-pa karma egy harci körben 
kétszer tudja ugyanazt a célpontot megkarmolni. A 
sprul-pa először a felső karjával támad. Ha egy felső 
karja megsemmisült, folytatja az alsó karjával.

Mozgás: 8
Alap ÜR: 5
Páncél: A végtagokon és testen 1 pont irha, a fejen 4 pont 

csont és szarv.
Képzettségek: Kitérés 33% (annyi, mint ÜGY×3)
Földjárás: A sprul-pa 5 ÜR-ben 1 mágiapont elköltésével 

egészen a koponyájáig a földbe süllyedhet, ami akkor 
elválik tőle, és a sprul-pa elmozog, vagy a felszínnél 
mélyebbre megy. Eltemetve a rendes MOZ értékével 
mozog. Ugyanezt a földfalakon keresztül is megteheti, 
ahol a koponya szintén a földre esik. Mint ahogy a 
remeterákok is váltják a csigaházukat, a következő kör 
5. Ütésrendjében ez is újra kiemelkedhet a földből egy 
koponyába – ami lehet a sajátja, vagy egy másik is. A 
mozgáshoz körönként 1 mágiapontot kell költenie, de 
a mozdulatlansághoz nem kell mágiapontot költenie. A 
régi romok között a koponyák legtöbbjét valamikor egy 
sprul-pa viselte, és egy adott helyen egy kalandozó körüli 
10 méteres sugárban 1K6-1 használható koponya van.

VARANIK

Szürke Kutya marhatolvaj
Varanik az Idrima rabszolgájává vált Daranoszon kívül a 
marhatolvaj banda egyetlen megmaradt élő tagja. Elméje 
meghasadt, amikor Idrima rabul ejtés képességének meg-
próbált ellenállni, most pedig a romok között rohangál űzött 
tekintettel és magában beszélve, és megrémíti a Kőasszony 
jelenléte. Lehet, hogy ő is segített Danakosznak a többi 
Szürke Kutya megölésében: a fegyverein és páncélján 
lévő vér határozottan azt sugallja, hogy valamennyire 
benne volt. Lecsökkent INT és KAR értékei a zavarodott, 
paranoid állapotának köszönhető.

Varanik nem küzd halálig, és inkább élni akar. Súlyos 
sebesülés esetén inkább feladja magát. Egy Megérzés 
(ember) dobás felfedi, hogy bűntudat gyötri, és átmenetileg 
megőrült, és egy Rábeszélés dobás jó eséllyel elég ideig 
lefoglalja őt, hogy valamiképp gyógyítani lehessen rajta.

ERŐ 14 FIZ 14 MRT 14

INT 13 (6) ÜGY 11 KAR 12 (6)

AKR 12 Mágiapont 12

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 01–04 3/5

Bal láb 05–08 3/5

Has 09–11 3/5

Mellkas 12 3/6

Jobb kéz 13–15 3/4

Bal kéz 16–18 3/4

Fej 19–20 4/5

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Csatabárd 60 1K8+2+1K4 8 8

Közepes pajzs 55 1K4+1K4 8 12

Gerely 50 1K8+1K2 3 8

Rúnák: Levegő 75%, Mozgás 70%.
Rúnapont: 3 (Órlánt a Kalandor)
Szenvedélyek: Hűség (Szürke Kutya klán) 60%.
Mozgás: 8
Életpont: 15
Páncél: Főzött bőr mellvért (3 pont), bőr karvédő és láb-

szárvédő (3 pont), nyitott sisak (4 pont).
Képzettségek: Lovaglás 25%, Mászás 50%, Ugrás 50%, 

Csata 30%, Elsősegély 40%, Pásztorkodás 65%, Gaz-
dálkodás 60%, Szellemharc 50%, Megfigyelés 40%, 
Hallgatózás 50%, Rejtőzés 45%.

Nyelvek: Hörtföldi 65%, Kereskedő nyelv 25%. 
Szellemmágia: Pengeélezés 2, Erő 2, Gyógyítás 3, Védelem 2.
Kincs: Talavaldiszban van 1 ekealja földje és többet akar.
Váltságdíj: 500 L.
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KÖVEK ÉS ROMOK

Ha valamelyik kalandozó felvette Lannike meggyilkolá-
sának színhelyéről a véres követ, és emlékszik rá ezen a 
ponton, akkor lehet, hogy itt a földhöz vágja, mire Lan-
nike szelleme ott helyben testet ölt. Hirtelen megjelent 
szellemalakja átmenetileg lecsillapíthatja Varanikot, és a 
Szürke Kutya klán iránti hűségére apellál, vagy a meg-
testesülést potenciális félrevezetésként is lehet használni, 
hogy Danakosszal szembesítse, és tovább taszítsa a 
bűnbánatba, vagy elterelésként, hogy lehetőség nyíljon 
egy gyilkos csapásra.

Azt ajánljuk, hogy a játékmester használja ki a kínál-
kozó improvizációs lehetőségeket, hogy a szembeszállás 
megfelelő érzelmi súlyt kapjon.

Danakos urges his goddess to manifest.

Az oltár és a döglött bika mögött magasodik a szobor, a Kőasz-
szony igazi alakja, ezúttal a testét takaró köpeny nélkül. A szobor 
karjai keresztbe fontak, a túlméretezett fej arcvonások nélküli, csak 
a kidudorodó szalagok futnak rajta keresztül. A lábujjakból gyö-
kérszerű hajtások állnak ki, és a kőfelület teljesen vörös okkerszínű.

A kalandozók számára nem ismeretlen az állatáldozat, mert ezt 
gyakran művelik a falujukban is, de ezt a fajta rituális felajánlást 
mindig sok szem kíséri figyelemmel és vesznek részt benne, és az 
egész sokkal ünnepélyesebb. Úgy érzik, hogy ez egy sokkal primi-
tívebb, ősibb dolog, és maga a terem is nyugtalanítóbb.

Végre itt az áruló
A játékmesternek dobnia kell Danakosz Rejtőzés képzettségére. 
Amint meghallotta a marhafejű sprul-pa és a kalandozók csatáro-
zását és a lépteik közeledését, gyorsan egy törmelékhalom mögé 
húzódott. A játékmesternek meg kell kérnie a kalandozókat, 
hogy tegyenek Hallgatózás vagy Megfigyelés dobásokat (a játékos 
választ), amiket Danakosz Rejtőzés dobásával állít szembe. Ha ez a 
Rejtőzés dobás sikeres, és a kalandozók nem veszik őt észre, akkor 
megpróbál rajtuk ütni, és a Csendes mozgás felhasználásával 
megpróbál lesből támadni arra, akit a legveszélyesebbnek ítél. 
Ha a kalandozók megpróbálják megbabrálni az oltárra helyezett 
munkáját – amivel egy Ildrima egy új sprul-pa őrzőjének készítését 
készítette elő – akkor támadásba lendül, és vértől és belsőségektől 
mocskos kinézetével rájuk ijeszt.

Danakoszt nem érdekli semmi tárgyalás a kalandozókkal. 
Tudja, hogy fogolyként vinnék őt vissza, és élete megpecsételődött. 
Hidegvérrel megölte a Kolimár és Szürke Kutya klántagokat, amit 
már semmi megbánással vagy váltságdíjjal nem lehet helyrehozni. 
Legjobb esetben száműzik szülőföldjéről, de valószínűbb, hogy 
kivégzik bűneiért. Amíg harcol, Idrimát sürgeti, hogy gerjedjen 
haragra, neki ígéri a kolimár marhákat, a kalandozókat, és meg-
annyi mást.
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DANAKOSZ, EGROSZT FIA

Szürke Kutya marhatolvaj
Danakosz a Szürke Kutya klán nagyravágyó harcosa, aki 
más klánok fosztogatásával szerzett magának hírnevet. 
Danakosz képzett harcosként önjelölt zsarnok is. Megszállta 
Idrima, és most az elmeirányítása alatt áll, hűsége pedig a 
Rabul ejtés képességének köszönhető. Danakosz meghá-
borodott az Idrima befolyása alatt elkövetett bűnök miatt.

Danakosz harcban először megpróbálja Demoralizálni 
ellenfelét, aztán védőmágiát varázsol magára, majd 
Fanatizálást. Vakmerő módon harcol, mert nincs remé-
nye a túlélésre, ezért annyi támadó varázslatot használ, 
amennyit csak bír, és csak annyi védekező cselekvést tesz, 
ami ahhoz szükséges, hogy tovább harcolhasson. Nem 
kegyelmez, és ő sem kér ilyet. Idrima befolyása miatt 
nem varázsol Rúnavarázslatot. 

ERŐ 15 FIZ 14 MRT 15

INT 13 ÜGY 12 KAR 14

AKR 14 Mágiapont 14

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 01–04 3/5

Bal láb 05–08 3/5

Has 09–11 3/5

Mellkas 12 3/6

Jobb kéz 13–15 3/4

Bal kéz 16–18 3/4

Fej 19–20 4/5

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Hosszúkard 75 1K8+1+1K4 8 12

Közepes pajzs 55 1K4+1K4 8 12

Gerely 50 1K8+1K2 3 8

Rúnák: Levegő 85%, Mozgás 75%, Zűrzavar 85%.
Rúnapontok: 4 (Órlánt a Kalandor)
Szenvedélyek: Hűség (Idrima) 90%, Hűség (Szürke Kutya 

Klán) 60%, Becsület 60%, Gyűlölet (Kolimár törzs) 60%.
Mozgás: 8
Életpont: 15
Páncél: Főzött bőr mellvért (3 pont), bőr karvédő és láb-

szárvédő (3 pont), nyitott sisak (4 pont).
Képzettségek: Lovaglás 45%, Mászás 60%, Ugrás 60%, 

Csata 40%, Elsősegély 50%, Pásztorkodás 60%, Meg-
figyelés 60%, Hallgatózás 50%, Rejtőzés 50%, Csendes 
mozgás 50%.

Nyelvek: Hörtföldi 65%, Kereskedő nyelv 25%. 
Szellemmágia: Pengeélezés 3, Demoralizálás 2, Gyógyítás 

3, Fanatizálás 1, Védelem 2.
Váltságdíj: Ismeretlen (rendes esetben 500 L).

A KŐ IS FELKEL
A kívülállók jelenléte a teremben egy szerencsétlen fejlemény 
Idrima felkeltése közben, aki azonnal elkezd 6 mágiapontot költeni 
a Danakosz által előkészített új sprul-pa felélesztésére. Ez a 11. 
ütésrendben fog megjelenni. A szolga úgy tűnik, mintha a földből 
mászna ki a csontok, bőr és koponya mentén, és indák nőnek köré 
gyorsan, hogy összefogják. Ám nem lesz egyből ellenséges, és csak 
figyeli a kalandozókat, miközben újabb sprul-pa kezd feléledni és 
megjelenni a Felajánlás termén kívül a közelben.

A Kőasszony elkezd megmoccanni, ami elárulja a kalandozóknak, 
hogy a nagy, groteszk oltár nem az istennő egy ábrázolása, hanem 
maga az istennő. Először földnyelven szólal meg, mély hangon 
bejelentve, mintha egyszerre több szájból hallatszana: „Felébredtem. 
Éhezem. Túl sokáig aludtam! Vérre és áldozatra szomjazom! Hoztok 
nekem többet?”

Ha a kalandozók ezt nem értik, vagy válaszolnak neki, ugyanezt 
az üzenetet megismétli ó-téjalai majd hörtföldi nyelven. Nem lendül 
támadásba, inkább úgy viselkedik, mintha áldozatokat várna, és 
leróják előtte tiszteletüket. A kalandozók elkerülhetik a véres össze-
csapást, ha tárgyalnak vele. Idrimát alvilági lényként nem érdekli 
a harc, és semmire sincs szüksége, ami tárgy a kalandozóknál van. 
Danakosz jó szolgálatot tett neki az utóbbi egy napon, de nem 
szenvedhet hiányt hűséges szolgákban, ha képes a Rabul ejtésre.

Ha Kartalo jelen van, felismeri erejét és jellegét, és óvatosságra 
int. Beismeri, hogy fél attól, hogy Idrima felébredt és aktív, de ha 
az istennő kész a Káoszt kordában tartani, akkor el tudja fogadni 
létét a világon. Ha az istennő kéri, ő kész ígéretet tenni, hogy 
most és rendszeresen áldozatot hoz neki, hogy békés maradjon.

A démonistennő
Hogy a kalandozók hogyan kezelik Idrimát és a helyzetet, az 
teljesen rajtuk múlik, mivel az ő célja kizárólag annyi, hogy őt 
jól tartsák, és nem kifejezetten agresszív vagy rosszindulatú. Nem 
a Káosz szülötte, és annak ellenére, hogy „démon”, nem érdekli 
semmi rosszindulatú ármánykodás, pusztán az önzőség, ha a 
túléléséről van szó.

• Harc: Ha a kalandozók merészek, megküzdhetnek Idrimá-
val, ami egy hatalmas csatához vezet, ahogy a megtestesülését 
és hatalmas erejét beveti ellenük, sprul-pa szolgákat idéz, 
álomkivetüléseket hoz létre. A démonistennő kemény, de 
nem legyőzhetetlen ellenfél. Ő is eggyé tud válni a földdel, 
és sprul-pa szolgák tucatjai állnak rendelkezésére. Az álomki-
vetülések viszonylag gyengék, de jó elterelések. Fizikai ereje, 
fölrengető képessége és félelmetes pillantása elképesztő ellen-
féllé teszi, de ügyes taktikával, szerencsével és találékonyság-
gal legyőzhető.

• Menekülés a marhákkal: A kalandozók megpróbálhatják 
csak kivágni magukat és elfutni, megölve Danakoszt, Ergoszt 
fiát, megölve Idrima eléjük kerülő szolgáit, és megpróbál-
hatják kihajtani a megmaradt marhákat, mielőtt a lények 
mindet szétszaggatnák. Ez a megoldás véres és kaotikus, még 
Idrima is kitör a törött toronyból, hogy a végsőkig küzdjön a 
megállításukért.

• Menekülés a marhák nélkül: Ha a kalandozók úgy dönte-
nek, hogy elmenekülnek anélkül, hogy megmentenék a mar-
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Idrima the Stone Woman summoning her Earthquake Stomp.

hákat, ezt nyugodtan megtehetik. Idrima és követői kiker-
getik őket a dombtető romjai közül, és nem próbálják meg 
őket túlságosan marasztalni. Amint távoztak, Danakosz több 
marhát is áldoz, hogy új sprul-pa készülhessen belőlük, és 
végül az istennőtől engedélyt kap, hogy fáradozásáért cserébe 
a marhák harmadával távozhasson szülőfalujába. Eközben a 
kalandozók otthon hűvös fogadtatásra találnak, és rájönnek, 
hogy sok kegytől elestek.

• Alkudozás: Végül, és talán a legértelmesebb módon a kalan-
dozók alkudozhatnak a démonistennővel, hogy neki adják 
a marhák egy részét (a felét követeli, de kiegyezik a harma-
dával). Esetleg meggyőzhető, hogy cserébe valaki más mar-
háját vegye el, ami a marhatolvajlás és megtorlás egy újabb 
körét indítja el. Az emberáldozat nem kifejezetten érdekli, 
legfeljebb mágiapont-forrásként. Lehet, hogy ennél többet 
akar, esetleg valamit helyre kell állítani? Végül a kalandozók 
rájöhetnek, hogy nem is kifejezetten gonosz... ő csak éhes, 
és hozzászokott ahhoz, hogy amit kér, azt megkapja. Lehet, 
hogy a kalandozóknak meg kell esküdniük, hogy biztosítsák, 
minden törzs távol marad Idrima területétől, vagy Varani-
kon vagy Danikoszon keresztül tárgyalnak, ha bármelyikük 
is életben maradt, és felszabadultak az őrület vagy megszál-
lás alól. Jázmin, Ernálda papja még tiltakozhat is Idrima 
megölése ellen, mert a földistennő természetéből kifolyólag 
Ernálda lehetséges szövetségesévé válna. Idrima nem kötődik 
különösen álomkivetüléseihez és szolgáihoz, és nem veszi 
rossz néven az elpusztításukat.

Ennek a kalandnak nincs egyetlen megoldása, Idrimával kapcso-
latban sincs „helyes” megoldás. A kalandozók megsemmisíthetik őt, 
ezzel dicsőséget szereznek maguknak, és megnövelik a Hírnevüket, 
vagy engedhetnek neki, hogy felajánlják neki a békés egymás mel-
lett élést. Szövetségre is léphetnek vele, amivel a Kolimár törzs egy 
hatalmas szövetségesre tesz szert az eljövendő Hősháborúkban, 
és jelentős előnyhöz jutnának a gyűlölt Liszmelder klánnal 
szemben. Mindegyiknek megvan az előnye és hátránya, 
de a kalandozók, függetlenül attól, hogy melyik utat 
követik, részt vettek a területi erőviszonyok epikusan 
új megváltoztatásában, és érdekes adalékkal bővítették 
a hőssé válás felé vezető útjukat.

A SZERTARTÁSI KARÁM
Most, hogy a kalandozók letudták Danakosz és Idrima dolgát, 
biztos meg akarják keresni az elveszett marhákat. Azokat egy gazzal 
felvert nagy karámba zárták, és egy évezreden át épségben álló 
kőkapuval zárták le. A karámban pontosan 54 állat maradt, mert 
egy elveszett, és a kalandozók korábban már találkoztak vele, ötöt 
pedig Idrimának áldoztak, és sprul-pa lett belőlük (lásd 35. o.).

Sikeres Pásztorkodás dobással lehet őket összeterelni és kihaj-
tani a karámból, át a templomegyüttesen, le a dombról, ami nehéz 
feladat, ha a kalandozókat a sprul-pa támadások, vagy maga a 
démonistennő is hátráltatja.

JUTALMAK ÉS TAPASZTALAT
A marhák visszajuttatása a Kolimár klánhoz +3% bónuszt jelent 
a Hírnévhez, amit a következők módosítanak:

• +1% Hírnév Idrima megöléséért.
• +2% Hírnév, ha szövetséget kötnek az istennővel.
• +1% Hírnév Danakosz és/vagy Varanik elfogásáért a Szürke 

Kutyáktól való váltságdíj fejében.

A kalandozók a szociális jutalmakon kívül megtarthatnak minden 
kincset, amit a régi romokban találtak, és megtarthatják Danakosz 
és/vagy Varanik váltságdíját is. Zara, a kolimár törzsfőnök felesége 
mindenkinek 200 L-t, vagy azzal egyenértékű marhát vagy egyéb 
javakat adományoz köszönetképpen. 
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ERŐ 25 FIZ 13 MRT 25

INT 13 ÜGY 13 KAR 19

AKR 25 Mágiapont: 36 (rendesen 25)

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 01–03 6/8

Bal láb 04–06 6/8

Has 07–10 6/9

Mellkas 11–15 6/10

Jobb kéz 16–17 6/7

Bal kéz 18–19 6/7

Fej 20 6/7

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Megragadás 80% 2K3 + 
(lásd alább)

7 12

Zúzó ölelés Auto 2K6/kör 1 12

Földrengés taposás Auto Lásd alább 3 –

Arc nélküli pillantás Auto Lásd alább 3

Rabul ejtés AKR 
ellen-
dobás

Lásd alább 3

Mozgás: 7
Életpont: 23
Alap ÜR: 3
Páncél: 6 pont kőbőr
Rúnák: Föld 100%, Zűrzavar 90%. 
Képzettségek: Szellemharc 90%, Ó-téjalai beszéd 90%, Hört - 

földi beszéd 45%, Földnyelv beszéd 100%, Szellemnyelv 
beszéd 50%.

Szellemharci sebzés: 2K6+3

Harc: Idrima minden körben megpróbál vagy Megragadni 
egy kalandozót, vagy használni a Földrengés taposás vagy 
Arc nélküli pillantás támadását. Ha sikeresen Megragad 
egy kalandozót, akkor a kalandozó ellen minden körben 
tehet egy Zúzó ölelés támadást. Ha egy kalandozót sem 
ragadt meg, és nincs is a hatókörben, akkor a Földrengés 
taposás vagy Arc nélküli pillantás támadását használja. 

Megragadás: Idrima körönként egyszer megpróbálhat meg-
ragadni egy kalandozót. Ha ez sikerült, a kalandozónak a 
szabaduláshoz ellendobást kell tennie Idrima ERŐ értéke 
ellen (vagy valahogy lebénítani jobb karját). Idrima egy-
szerre csak egy kalandozót ragadhat meg. A kalandozó a 
következő körben elszenvedi a Zúzó ölelést.

Zúzó ölelés: A Zúzó ölelés egy körrel azután kezdődik, hogy 
Idrima megragadta a kalandozót. A kalandozó minden 
körben 2K6 sebzést szenved a mellkasára. A páncél addig 
véd, amíg azt le nem gyűrte. Idrima tovább folytatja a 
kalandozó összezúzását, amíg vagy a kalandozó le nem 
gyűri Idrima ERŐ értékét, vagy megbénítja Idrima karját, 
vagy meggyőzik a Idrimát, hogy engedje el a kalandozót, 
vagy a kalandozó 2 vagy kevesebb életpontra nem csökken.

Földrengés taposás: Ha egy körben Idrima nem tesz Megra-
gadás vagy Arc nélküli pillantás támadást, akkor lábával 
a földre toppanthat, amivel egy kisebb földrengést okoz. 
A Földrengés taposás az Idrima körüli 9 négyzetméter 
területet befolyásolja. A területen a következő 5 körben 
mindenkinek 15%-ot le kell vonnia minden Kézügyesség 
és Mozgékonyság képzettségéből, és ÜGY dobásából. 
Mindenki, aki álló helyzetben van, vagy fel akar állni, 
körönként tennie kell egy sikeres ÜGY×5 dobást (a bün-
tetéssel), különben elesik.

Arc nélküli pillantás: Ha egy körben Idrima nem tesz Meg-
ragadás vagy Földrengés taposás támadást, akkor egy 
kalandozó ellen fordíthatja Arc nélküli pillantását: hatal-
mas bámuló szeme elől felvonja a húscsíkokat. Ha saját 
AKR értékével felülkerekedik az áldozaton, az a következő 
10 percben minden tekintetben úgy cselekszik, mintha 
Demoralizált lenne. Ha Idrima speciális sikert ért el, az 
áldozat nem csupán összerogy, mint fent, hanem tennie 
kell egy FIZ×5 dobást, különben azonnal szörnyethal a 
sokk és rémület hatására. Az Arc nélküli pillantás a mágia-
ellenállás szempontjából egy 1 pontos Rúnavarázslattal 
egyenértékű.

Álomkivetülések: 1 mágiapontot költhet egy álomkivetülésre. 
Mindegyik létrehozása egy teljes kört vesz igénybe, és 
az oltárból szivárognak elő szürkés, okkercsíkos ködként, 
hogy aztán összeálljanak Idrima köpenyes Kőasszony 
alakjába. Az álomkivetülés aztán a földbe száll, és újra 
felemelkedik az egyik menhirből. Az álomkivetülésekről 
bővebben a 33. oldalon olvashatsz.

Sprul-pa: Idrima 1 mágiapont és 5 ütésrend áron idézhet 
egy sprul-pa szolgálót a régi romok területén bárhol, és 
a szolga az egyik koponyánál ölt testet. Ha a lény már 

Démoni földistennő
Idrima Maran Gor, a Földrengető sok lányának egyike, aki akkor született, amikor az Istenháborúban először ontottak vért 
a Földre. Idrima a Föld ellenségeivel, a Káosszal és trollokkal harcolt, és másokkal is, akik feldühítették a földistennő-
ket. Idrimát vérrel lehet lecsillapítani – ez származhat áldozataitól, vagy a neki áldozott lényektől. A Nagy Sötétség alatt 
segített abban, hogy a Káoszt távol tartsák a területtől. Hajnalban a helyi téjalaiak Idrimát védelmezőként tisztelték, és 
állatokat és embereket áldoztak neki, ám ahogy a Hajnal áldásai növekedtek, úgy halt ki a kultusza. Elhanyagoltságában 
visszatért a Földbe aludni. Amikor újra felébredt, vérre szomjazott. Idrima a Föld istennőinek kultuszszelleme (így Jázmin 
Kultuszszellem irányítása varázslatának alanya is lehet), és akár Maran Gor egy alkultuszaként is lehet imádni.

Idrima egy hatalmas, kőből faragott és vörös okkerrel borított nőalakként jelenik meg. Nyilvánvalóan nő, eltúlzott 
csípővel, combokkal, pocakkal és mellekkel. Karjai vastag, ízelt csápok, ami kisebb ágakra oszlik, a lábán hasonlóképp 
gyökérszerű nyúlványok vannak. Feje aránytalanul kicsi és arctalan; inkább vízszintesen tekert csíkok borítják, ám amikor 
feldühítik, a csíkok széthúzódnak, és felfedik az egész fejét kitevő hatalmas bámuló szemét. Mozdulatlan állapotában 
könnyen összetéveszthető egy valódi szoborral.

Mágiapontjai a három Szürke Kutya friss áldozatának köszönhetően magasabbak, és ezekből már költött az új sprul-pa 
létrehozására.

IDRIMA, A KŐASSZONY



40 RUNEQUEST ÍZELÍTŐ

jelen van, és testet öltött (50% eséllyel hallótávolsá-
gon belül), akkor egyszerűen Földnyelven hívja, 
és nem kell rá mágiapontot költenie. Ez 5 
ütésrendet igényel, és a következő körben 
1K4 sprul-pa érkezik a hívásra.

Rabul ejtés: Amikor Idrima nem harcol, 
6 mágiapontot költhet egy lehetsé-
ges célpont rabul ejtésére, hogy az 
áldozat szolgálja és védje őt. Ehhez 
Idrima egy AKR ellendobást tesz az 
áldozattal szemben, bár ezt nem 
tudja olyan célpontokkal tenni, 
akik nyíltan ellenségesek vele 
szemben. Siker esetén a célpontot 
rabul ejti, átmenetileg ad neki 
egy Hűség (Idrima) 90% Szen-
vedélyt, és egy teljes napon át 
szolgálja őt. Speciális sikernél 
az idő 1K3+3 napra nő, kritikus 
siker pedig egy teljes évszak-
nyi szolgálatot jelent. Ha a rabul 
ejtett áldozatot olyasvalamire 
kéri, ami teljesen ellentétes az 
elveivel (pl. barátok ellen harcolni, 
hűségesküt elárulni), akkor egy 
sikeres AKR×3 dobással kiszaba-
dulhat a rabságából. Ezt a dobást 
a megfelelő Szenvedéllyel is fel 
lehet javítani (a játékmester jóvá-
hagyásával). Ha a rabul ejtés meg-
törik, a Hűség (Idrina) is vele távozik. 
Az Ellenvarázs és Mágiasemlegesítés 

varázslatok megakadályozhatják a Rabul ejtést, vala-
mint az Elnyelés, Mágiaűzés és Sérthetetlenség is 

semlegesítheti a Rabul ejtés hatásait.

Mágia: Idrima minden kör 3. ütésrendjében 
a környező földbe és sziklába olvadhat, ami 
talaj vagy fal is lehet. Amikor így beolvadt, 
nem lehet fizikailag támadni, és ő sem 
támadhat, csak a szellemharcot vagy Arc 
nélküli pillantást használhat. A folyamat 
közben testének nagy részétől megválik, 
és egy okkerszínű folt és egy kellemetlen 
szagú nyálka marad utána. Teste újrafor-
málása egy teljes napot és éjszakát vesz 
igénybe (akkor is, ha megsemmisült).
Idrima minden kör 3. ütésrendjében 
Testetlenné válhat, ha nem cselekszik 
mást, és szellemét támadásra küldheti, 
hogy Szellemharccal vagy Arc nélküli 
pillantással támadjon. A Testetlenség 
alatt teste kiszolgáltatott, hacsak nem 
merült el környezetébe.
És mivel Idrima egy alvilági földis-
tennő, képes a neki tett élőáldozatok-
ból mágiapontokat nyerni, és nem 
támadnak rá a Föld teremtményei, pl. 
a földelementál sem. Ha egy ilyennel 
találkozik, földnyelven beszél hozzá, 
és egy AKR ellendobással uralmat 
nyerhet fölötte, úgy irányítva, hogy 

onnantól az ő utasításait követi.

A KŐASSZONY (FOLYTATÁS)

RUNEQUEST VETERÁNOK?

Ha a játékosok már ismerik a RuneQuest korábbi vál-
tozatait, ezt a kalandot gond nélkül lehet használni az 
azokban készült karakterekkel. A kaland szabályokkal 
foglalkozó része elég információt tartalmaz, hogy kifejtse 
a Szenvedélyeket, Rúnákat és más szabálymódosításokat, 
és a RuneQuest rendszere elég rugalmas ahhoz, hogy 
a karaktereket gyorsan át lehessen alakítani ezekhez a 
szabályokhoz, vagy akár el is lehet hagyni ezeket. Egy 
HeroQuest csapatnak még kevesebb gondja lehet a kaland 
átalakításával az ottani szabályokra.

Az a fontos, hogy ez a kaland viszonylag tapasztalatlan 
kalandozók számára készült – Rúnaurak vagy Rúnapapok 
már valószínűleg túl erősek hozzá – és hogy a kalandozók 
valami okból a Sárkányhágó régióban legyenek.

Esetleg a kaland helyszínei és eseményei elég elszi-
geteltek ahhoz, hogy Genertelán, vagy akár Gloranthán 
is akárhová lehessen helyezni.

Idrimát, a Kőasszonyt
ábrázoló menhir
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LOOT TABLE

Dobás Eredmény

1
Egy ismeretlen isten kis aranyfigurája. Sikeres Becslés dobással kiderül, hogy legalább 150 L értékű. 
Egy ismeret képzettség sem tudja az istent beazonosítani. Néha fontos elfogadni az ismeretlent.

2

Kis zárt fém- és kristályfiola, benne szürke porral. A por borba keverve és elfogyasztva bármilyen beteg-
séget, még a mágikusakat is képes eltávolítani, hatásához fél nap szükséges. A porból 1K6 adag van, és 
sikeres Orvoslás vagy Alkímia dobás azonosítja ezeket a jellemzőket, de egy ilyen elemzés felemészti 
az egyik adagot.

3
A Kőasszony ökölnyi méretű bálványa, amit fakószürke sziklából faragtak (Idrima leírását lásd a 39. oldalon). 
Ez mágiapont-tároló kristályként is szolgál, 8 mágiapont kapacitással. Jelenleg üres.

4
Márványos vörös és zöld kőből faragott, fényesre polírozott kiskés, pengéje még mindig borotvaéles. 
Ásványismeret jáspisként azonosítja. Markolatát egykor betekerték valamivel, mintha bőrzsineg lenne, 
de kiszáradt, érintésre elporlad. Legalább 50 L értékű.

5
Bronz köpenytű nagy négyzetes kék jádekő berakással, származása ismeretlen. Ezt az egzotikus emlék-
tárgyat viselve a kalandozó Hírneve 1%-ot nő.

6
Több áttetsző tejkvarc, amikre furcsa jeleket véstek. Ezeket össze lehet illeszteni, és sikeres Írás/olvasás 
téjalai dobással meg lehet fejteni a jelentésüket. A jelek megfejtése egy teljes napot igényel, és a kalan-
dozónak egy egyszeri +1K3%-ot jelent az ó-téjalai nyelvhez.

7-8
Állkapocscsont, amiben a fogakat a csontba vert féldrágakő berakásos ezüstszögekre cserélték. Haszná-
lati értéke nincs, egyébként 250 L értékű.

9-10

Elrohadt bőrzacskó, benne majdnem egy tucatnyi színes ékkő, mindegyik úgy körömnyi nagyságú 
figura, amiket férfiak, nők, gyerekek és sárkánygyíkok formájára faragtak. Sikeres Sárkánybarátok 
Szövetsége ismeret dobás ezt egy népszerű táblás gyerekjátékként azonosítja. A tábla egy rongyda-
rab volt, ami mára elrohadt. Kritikus sikerre a kalandozó emlékezhet a szabályokra. A készlet úgy 200 L-t 
érhet egy gyűjtő számára, a kövek értéke egyébként úgy 50 L.

11-13 Fekete márványból faragott gyűrű. Értéke 75 L.

14-16
Egykor bőrből és fából készült tegez volt, mára egy hosszú, pépes folt, aminek a végénél egy tucat nyílhegy 
van. A nyílhegyeket obszidiánból pattintották, és nem sokat érnek, de még mindig használhatók.

17-19
Egy elég friss, vörös viasszal lezárt kis agyagedény, benne olajos szürke anyag. Ez egykor egy gyógybal-
zsam volt, de mostanra megromlott. Ha sebre kenik, 1 héttel meghosszabbítja a gyógyulási folyamatot, 
veszettül viszket, a mágikus gyógyulást pedig sebenként 1 ponttal csökkenti.

20
Törött cserépedények szokatlan színű mázzal, vagy patinásodott bronz porló halma, aminek nincs lát-
ható funkciója. Régészeken kívül másnak nem jelentenek értéket.

ZSÁKMÁNY



42 RUNEQUEST ÍZELÍTŐ

g y s t

ERŐ 16 FIZ 12 MRT 10

INT 15 ÜGY 11 KAR 19

AKR 14 Mágiapont: 14

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 1-4 5/4

Bal láb 5-8 5/4

Has 9-11 3/4

Mellkas 12 5/5

Jobb kéz 13-15 5/3

Bal kéz 16-18 5/3

Fej 19-20 5/4

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Csatabárd 55 1K8+2+1K4 7 10

Hosszúkard 90 1K8+1+1K4 7 12

Kopja 70 1K10+1+3K6 6 10

Összetett íj 45 1K8+1 3 7

Közepes pajzs 55 1K4+1K4 7 12

Rúnák: Levegő 90%, Halál 75%, Föld 20%, Hold 50%, Mozgás 
75%, Igazság 70%.

Szenvedélyek: Elhivatottság (Órlánt) 80%, Gyűlölet (Lunár 
Birodalom) 90%, Becsület 70%, Hűség (Argrász) 70%, 
Hűség (Kolimár törzs) 70%, Hűség (Ernáldori klán) 60%, 
Hűség (Száltar) 70%.

Hírnév: 20%
Váltságdíj: 500 L.
Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1K4

Szellemharci sebzés: 1K6+3
Ütésrend: ÜGY 3, MRT 2
Életpont: 12
Páncél: Bronz lemezkorongos mellvért (5 pont), bronz láb-

szár- és alkarvédő (5 pont), keményített bőrszoknya (3 
pont), zárt sisak (5 pont). 

Képzettségek: Érzékelés (+5%): Hallgatózás 40%, Megfigye-
lés 50%. Kézügyesség (+5%): 1K balta (csatabárd) 55%, 
Gerely 25%, hosszúkard 90%, 1K lándzsa (kopja) 70%, 
Összetett íj 45%, Közepes pajzs 55%, Nagy pajzs 30%, 
Tőr 30%. Kommunikáció (+10%): Éneklés 50%, Szónok-
lás 45%, Tánc 25%. Lopakodás (+5%): Csendes mozgás 
15%, Rejtőzés 15%. Mágia (+10%): Imádat (Órlánt) 35%, 
Meditáció 25%, Szellemharc 45%. Mozgékonyság (+0%): 
Lovaglás (bölény) 70%. Tudás (+5%): Csata 75%, Elsőse-
gély 25%, Földművelés 35%. Kultuszismeret (Órlánt) 25%, 
Pásztorkodás 20%, Szokások (hörtföldi) 35%, Szülőföld 
(Száltar) 35%. 

Nyelvek: Hörtföldi beszéd 60%, Viharnyelv beszéde 30%, 
Kereskedő nyelv beszéde 20%, Írás/olvasás (új pelóri) 
15%, Írás/olvasás (téjalai) 30%.

Rúnapont: 3 (Vinga Kalandor)
Rúnavarázslatok: Árnyjárás (1), Ellenség észlelése (1), Fel-

szentelés (1), Földpajzs (3), Hosszabbítás (1), Isteni jóslat 
(1), Kerítés (1), Kombivarázs (1), Légelementál idézése, 
űzése (lásd külön írás), Léleklátás (1), Mágiaűzés (1), Repü-
lés (vált.), Sebgyógyítás (1), Szélbeszéd (1), Szellemgát 
(1), Teleportáció (1), Ugrás (1), Utasítás (kultuszszellem) 
(2), Villám (vált).

Szellemmágia: Demoralizálás (2 p), Gyógyítás (2 p), Fürgeség (1 p).
Mágikus tárgyak: 10 pont mágikus tárolókristály, Órlánt 

bronzmása, ami 10%-ot ad az Imádat (Órlánt)-hoz.
Kincsek: 20 L érme van nála, páncél, sisak, közepes pajzs, 

hosszúkard, kopja, összetett íj 20 nyílvesszővel, bölény 
hátas (lásd külön írás).

Órlánt Vinga Kalandor alkultuszának beavatottja. 
21 éves nő. Veterán nehézlovas a Kolimár törzs Ernáldori klánjából.
Bemutatkozás: Csillaghomlok felkelésének hőse, a Karmazsin Denevér által megölt és 
felfalt Fárnan lánya vagyok. A Lunár Birodalom ellen viselt bosszúhadjáratomban a 
Tollas-gázlói csatában felkeltettem Argrász figyelmét. Holdkatlan második csatájában 
súlyosan megsebesültem, az arcom bal felén egy csúnya heg maradt. Visszatértem 
édesanyám tanyájára lábadozni, és most már készen állok a kalandra.
A barátaim félelmetes bölénylovasként ismernek, aki jól forgatja a kardot. Órlánt a 
Kalandor őszinte hívője vagyok, legnagyobb erősségem a becsületem. 

Vászana kis termetű, de atletikus testfelépítésű nő vörös hajjal és az arca bal felén szörnyű 
sebhellyel. Kis termete ellenére bölényen lovagol, valamint tehetséges a nála sokkal idősebb 
harcosok és papok vezénylésében.

Vászana nagyanyja a száltari herceg szolgálatában álló írnok volt, aki nagy dicsőségben esett 
el Merészhon csatájában. Vászana apja, Fárnan, templomi árva volt, aki Varénát, Ernaldának 
az Enaldori klánból származó papnőjét vette nőül. Fárnan csatlakozott Csillaghomlok fel-
keléséhez, később pedig személyesen is segítette Csillaghomlok Kallírt, amikor Száltarból 
menekülni kényszerült. 1620-ban halt meg Fehérfalnál, ahol a Karmazsin Denevér felfalta. 
Fárnan lelke megsemmisült, lánya, Vászana pedig tinédzserként bosszút esküdött apjáért.

Amint felnőtté avatták, elhagyta anyja tanyáját, hogy a Lunár Birodalom ellen vonulva 
elégtételt vegyen apja haláláért. 1623-ban követte Broján királyt Nocsét metropoliszába, 
és féltestvére, Jázmin is vele tartott. A Tollas-gázlói csatában nagy dicsőséggel harcolt, és 
kivívta Argrász figyelmét. Vászana Praxba is követte Argrászt, és Pávis felszabadításában 
csatlakozott a Fehér Bika seregéhez. A Holdkráter második csatájánál újra nagy dicsőség-
gel harcolt, ám majdnem megölték, miközben végeztek egy lunár papnővel (egy csúnya 
sebhely maradt az arcán). A Sárkánykelés után visszatért lábadozni anyja tanyájára.

VÁSZANA, FÁRNAN LÁNYA
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ERŐ 11 FIZ 12 MRT 15

INT 16 ÜGY 15 KAR 17

AKR 15 Mágiapont: 15

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 1-4 0/4

Bal láb 5-8 0/4

Has 9-11 0/4

Mellkas 12 0/5

Jobb kéz 13-15 0/3

Bal kéz 16-18 0/3

Fej 19-20 0/4

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Csatabárd 55 1K8+2+1K4 5 10

Tőr 35 1K4+2+1K4 6 6

Összetett íj 45 1K8+1 2 7

Közepes pajzs 65 1K4+1K4 6 12

Rúnák: Levegő 30%, Bestia 85, Sötétség 40, Föld 90, Ter-
mékenység 85.

Szenvedélyek: Elhivatottság (Ernálda) 80%, Gyűlölet (Lunár 
Birodalom) 60%, Szeretet (család) 70%, Hűség (Argrász) 
60%, Hűség (Kolimár törzs) 70%, Hűség (Ernáldori klán) 
70%, Hűség (Tollas Lókirálynő) 60%, Hűség (Száltar) 60%.

Hírnév: 26%
Váltságdíj: 1000 L.
Mozgás: 8

Sebzésbónusz: +1K4
Szellemharci sebzés: 1K6+1
Ütésrend: ÜGY 2, MRT 1
Életpont: 13
Páncél: Eszróliai mellény és ruha (0 pont).
Képzettségek: Érzékelés (+5%): Hallgatózás 30%, Keresés 

30%, Megérzés (ember) 35%, Megfigyelés 30%, Nyomkö-
vetés 10%. Kézügyesség (+10%) Fegyveres képzettségek. 
Kommunikáció (+10%): Éneklés 70%, Szónoklás 60%, Tánc 
65%. Lopakodás (+10%): Csendes mozgás 15%, Rejtőzés 
15%. Mágia (+10%): Imádat (Ernálda) 70%, Meditáció 35%, 
Szellemharc 70% Szülőföld (Száltar) 35%. Mozgékony-
ság (+5%): Kitérés 35%, Úszás 40%. Tudás (+5%): Csata 
35%, Elsősegély 50%, Földművelés 30%. Kultuszismeret 
(Ernálda) 40%, Növényismeret 25%, Pásztorkodás 20%, 
Szokások (hörtföldi) 30%.

Nyelvek: Hörtföldi beszéd 60%, Földnyelv beszéde 30%, 
Kereskedő nyelv beszéde 20%, Írás/olvasás (téjalai) 10%. 

Rúnapontok: 4 (Ernálda)
Rúnavarázslatok: Ellenség észlelése (1), Elnyelés (vált.), 

Földelementál idézése (méret szerint, lásd külön írás), 
Földelementál űzése (méret szerint), Hosszabbítás (1), 
Isteni jóslat (1), Karizma (1), Kultuszszellem irányítása 
(2), Mágiaűzés (vált.), Mentő föld (3), Multivarázs (1), 
Rettenthetetlen (1), Sebgyógyítás (1), Szellemgát (vált.), 
Szellemlátás (1), Szenvedélynövelés (1), Test gyógyítása 
(3), Végtag újranövesztése (2).

Szellemmágia: Lassítás (1 p), Összezavarás (2 p), Gyógyítás (3 p).
Mágikus tárgyak: 10 pont mágikus tárolókristály,
Kincsek: Nocsétben Szamasztina királynő gazdagon meg-

jutalmazta, ezért 640 L érmével kezd, valamint van nála  
egy összetett íj 20 nyílvesszővel, csatabárd, tőr, közepes 
pajzs. Otthon 1780 L ékszere és luxuscikke van.

Ernálda beavatottja, 23 éves nő. Ernálda papnövendéke a Kolimár törzs Ernáldori klánjából. 
Bemutatkozás: Jázmin vagyok, Varéna lánya, és anyámhoz hasonlóan engem is Ernálda 
papnőjeként ismerhetsz. Legyen áldott a Föld és minden titka! Ismerem az élet és a vágy 
titkos táncait, valamint a születés és megújulás rítusait. A magasabb világok és a föld szel-
lemeivel beszélek, és ismerem a csontok és a hús összeforrasztásának módjait. Vászana 
féltestvéremmel Nocsétbe utaztam, ahol elnyertem Szamasztina királynő áldását és kegyét. 
Most Vászanával utazok, követve az istennőm által kijelölt utamat.

Jázmin érzéki nő, akinek copfokba fogott barna tincsei kígyókként tekergőznek körülötte. 
Az Ernálda papnők hagyományos talárját viseli. Hangszínét a fennkölttől az érzékiig bárhogyan 
képes változtatni. Barátaival segítőkész és nagylelkű, ellenségeivel viszont könyörtelen.

Vászana féltestvére, akivel közös az anyjuk, ám más apától származnak. Jázmin nagyanyja a 
Grizzly-csúcsnál halt meg a Tollas Lókirálynő védelmében, anyja pedig (Varéna, Ernálda pap-
nője) teljesen kimaradt az azt követő húsz évnyi konfliktusból.

Anyját lesújtotta, hogy Jázmin is csatlakozott húgához nocséti útján, ahol elnyerte Sza-
masztina királynő áldását és kegyét. Jázmin részt vett a Tollas-gázlói csatában, ahol Ar-
grászt támogatta Jáldon megidézésében, és segített Csillaghomlok Kallír herceggé vá-
lasztásában.

JÁZMIN, VARÉNA LÁNYA
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A Hét Anya beavatottja, 21 éves férfi. Dungát nehézgyalogságának katonája.
Bemutatkozás: Hátrébb az agarakkal, bátor kalandorok! Való igaz, hogy lunár vagyok a társhi 
Dungátból, de visszavontam a Lunár Birodalomnak tett eskümet, és úgy döntöttem, hogy 
nem a megszálló sorsát követem. Vosztor a nevem. Dezertőr vagyok, de nem közönséges 
áruló! Kopis kardomat és pajzsomat Nocsétben a Vörös Császár seregében forgattam 
Tollas-gázló csatájában, és az ő nevében majdnem megnyomorodtam Harrek a Berzerk 
brutális támadásától. Lábadozásom közben az új rezsim tisztogatásakor az életemre törtek, 
és nem volt más választásom, mennem kellett – máskülönben börtönbe vetettek volna, 
vagy ami még rosszabb, orgyilkosság áldozatává válok. Egykori ellenségeim befogadtak 
és barátokra leltem, most pedig a magam ura vagyok, a saját utamat járom a világon.

Vosztor, Pizsem fia a dungáti lunár társhi katonák régi vérvonalából származik. Sűrű, 
gyapjas fekete haja, átható tekintete és erőteljes testfelépítése van, de legfeltűnőbb 
vonása az arca jobb oldalán és a jobb karján lévő félelmetes sebhelyek sora, egy 
szörnyű sérülés nyomai, amik már begyógyultak.

Vosztor nagyapja a Vörös Császár alatt harcolt és halt meg a Grizzly-csúcs 
csatájában. Pizsem nevű fia Bölcs Fazzur alatt szolgált, dicsőséges halált 
halt a hendrikföldi hadjáratban, amikor Vosztor még gyerek volt.

Vosztor felnőttként csatlakozott a Dungáti Gyalogosokhoz, és megdöb-
bent, amikor a Vörös Császár a Sárkányhágón megfosztotta hatalmától 
Bölcs Fazzurt. Ettől függetlenül követte Eszróliába az ezredét és vitézül küz-
dött Nocsét ostromában. A Császár azonban nem tudta bevenni a várost. A 
Tollas-gázlói csatában Harrek a Berzerk majdnem megölte Vosztort, és szörnyű sebeket kapott, amelyek az arcán és jobb karján azóta 
is látszanak. Vosztor visszatért lábadozni a Sárkányhágóhoz, de a Száltarból történő kivonulása alatt Falandrosz király partizánjai a 
Fazzurhoz hű tisztek leszámolása alatt megpróbálták orvul megölni.

Vosztor inkább a dezertálást választotta, és egykori ellenségei között keresett szövetségeseket Száltarban.

ERŐ 16 FIZ 15 MRT  13

INT 15 ÜGY 15 KAR 10

AKR 15 Mágiapont: 15

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 1-4 6/6

Bal láb 5-8 6/6

Has 9-11 5/6

Mellkas 12 5/7

Jobb kéz 13-15 6/5

Bal kéz 16-18 6/5

Fej 19-20 5/6

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Kopis 80 1K8+1+1K4 6 12

Gerely 30 1K10+1K2 2 8

Rövid lándzsa 45 1K6+1+1K4 6 10

Összetett íj 50 1K8+1 2 7

Tőr 45 1K4+2+1K4 7 7

Közepes pajzs 35 1K4+1K4 7 12

Nagy pajzs 90 1K6+1K4 7 16

Rúnák: Levegő 50%, Zűrzavar 75%, Föld 50%, Illúzió 75%, 
Hold 80%.

Szenvedélyek: Félelem (sárkányok) 60%, Félelem (Harrek a 
Berzerk) 60%, Gyűlölet (Falandrosz király) 60%, Becsület 
70%, Szeretet (Család) 60%, Hűség (Dungát) 60%, Hűség 
(Bölcs Fazzur) 80%, Hűség (Vörös Császár) 60%.

Hírnév: 19%
Váltságdíj: 500 L.

Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1K4
Szellemharci sebzés: 1K6+1
Ütésrend: ÜGY 2, MRT 2
Életpont: 16
Páncél: Nehéz pikkelyes láncing (5 p), lemez lábszár- és 

alkarvédő (6 p), zárt sisak (5 p).
Képzettségek: Érzékelés (+0%): Hallgatózás 40%, Keresés 

25%, Megfigyelés 65%, Nyomkövetés 5%. Kézügyesség 
(+10% minden fegyveres képzettség is). Kommunikáció 
+0%): Éneklés 30%, Intrika 15%, Tánc 15%. Lopakodás 
(+5%): Csendes mozgás 15%, Rejtőzés 15%. Mágia (+5%): 
Imádat (Hét Anya) 35%, Meditáció 15%, Szellemharc 45%. 
Mozgékonyság (+5%): Kitérés 35%. Tudás (+5%): Csata 
55%, Elsősegély 30%, Égboltismeret 15%, Földművelés 
35%, Kultuszismeret (Hét Anya) 35%, Szokások (lunár 
tartományi) 40%, Szülőföld (Lunár Társh) 30%.

Nyelvek: Hörtföldi beszéd 10%, Új-pelóri beszéd 70%, Társhi 
beszéd 30%, Kereskedő nyelv beszéde 20%, Új-pelóri 
olvasás 20%. 

Rúnapontok: 3 (Hét Anya)
Rúnavarázslatok: Ellenség felderítése (1), Elmezúzás (2), 

Hosszabbítás (1), Isteni jóslat (1), Kis elementál űzése (1), 
Kis tűzelementál idézése (1) (lásd külön oldal, Kultusz-
szellem irányítása (2), Léleklátás (1), Mágiaűzés (vált.), 
Multivarázs (1), Őrület (1), Sebgyógyítás (1), Szellemgát 
(vált.), Tükrözés (vált.), Végtag újranövesztése (2)

Mágiapont: 15
Szellemmágia: Összezavarás (2 p), Varázslatos szépség (2 

p), Gyógyítás (1 p).
Mágikus tárgyak: Gyógyítás 2 varázsmátrix egy kövér, 

vigyorgó törpét ábrázoló övcsat formájában.
Kincsek: 125 L érmében és zsákmányban, páncél, sisak, 

nagy pajzs, kopis, rövid lándzsa, tőr, két gerely, összetett 
íj 20 nyílvesszővel.

VOSZTOR, PIZSEM FIA



Lankór Mál beavatottja, 21 éves nő. Forradalmár és írnok Nocsétből.
Bemutatkozás: Most rövidre fogom, mert éppen egy tanulmányt írok, és nem akarom elveszteni 
a fonalat. Szorala vagyok, Lankór Mál nocséti templomának tudósa. Édesanyám megtanított az 
írás-olvasás tudományára, és belém oltotta a tudás iránti szeretetet. A történelem, a nyelvek, a 
tudomány, a retorika, a logika és a magasmágia a specialitásom. A másodkori ósárkány fordítá-
saim nagy elismerést hoztak számomra. De ne könymolyként vagy jámbor másolóként gondolj 
rám. Szamasztina királynő és Argrász király mellett harcoltam és ontottam vért, és a kardom 
ugyanúgy kéznél van, mint a pennám! Egy kis kalandozócsapathoz csatlakoztam, és most velük 
utazok, hogy felfedezzük szülőföldemet, Sárkányhágót. 

Szorala hosszú, barna hajú kalandozó, sportos tudós. Ruházata gyakorlatias és dísztelen, egy 
ékköves fátyoltól eltekintve, amit „szakállként” visel.

Szorala nagyanyja a Tudás Templomában, Lankór Mál nocséti szent helyén, szolgált tudós-
ként. A száltari királyi házat segítette a Lunár orgyilkosok ellen, és nagy dicsőséggel halt meg, 
amikor Belintár felhúzta a nagy falat. Édesanyja, Toria, szintén Lankór Mál tudósa volt. Túlélte 
az Oroszlánkirály Lakomáját, de Szürke Sörény nagy rablása alatt nagy dicsőséggel meghalt.

Szorala hosszú tanonckodás után beavatást nyert Lankór Mál kultuszába. Az Eszróliában 
zajló polgárháború alatt a trónbitorló Szamasztinát támogatta, és dicső módon küzdött, hogy 
Vörös Föld orgyilkosaitól megvédje. Nocsét ostroma alatt a Földkirálynő megáldotta, s ezt 
követően a Tollas-hágónál kiválóan harcolt. Szorala Pávisban csatlakozott a Fehér Bikához, 
akit ő is Pávis királyának kiáltott ki. Pávisban összebarátkozott Vászanával és Jázminnal, és 
csatlakozott hozzájuk sárkányhágói útjukra.

Szorala a másodkorra, különösképp Ó-Pávis városára és az ósárkány nyelvre specializálódott, 
elismert tudós.

ERŐ 13 FIZ 11 MRT  12

INT 20 ÜGY 17 KAR 15

AKR 13 Mágiapont: 13

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 1-4 3/4

Bal láb 5-8 3/4

Has 9-11 3/4

Mellkas 12 3/4

Jobb kéz 13-15 3/5

Bal kéz 16-18 3/3

Fej 19-20 6/4

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Csatabárd 35 1K8+2+1K4 5 8

Dobóbalta 65 1K6+1K3 1 8

Hosszúkard 70 1K8+1+1K4 5 12

Parittya 45 1K8 1 –

Közepes pajzs 50 1K4+1K4 6 12

Rúnák: Levegő 40%, Föld 35%, Tűz 60%, Harmónia 75%, 
Ember 75%, Igazság 95%.

Szenvedélyek: Elhivatottság (Lankór Mál) 80%, Gyűlölet 
(Lunár Birodalom) 60%, Becsület 80%, Hűség (Argrász) 
80%, Hűség (klán) 60%, Hűség (család) 60%, Hűség 
(Nocsét) 60%, Hűség (Szamasztina királynő) 70%

Hírnév: 18%
Váltságdíj: 1000 L.
Mozgás: 8

Sebzésbónusz: +1K4
Szellemharci sebzés: 1K6+1
Ütésrend: ÜGY 1, MRT 2
Életpont: 11
Páncél: Linothorax mellény (3 pont), keményített bőr lábszár- 

és alkarvédő (3 pont), teljes sisak (6 pont).
Képzettségek: Érzékelés (+10%): Hallgatózás 35%, Keresés 

35%, Megfigyelés 35%. Kézügyesség (+20% minden 
fegyveres képzettség is). Kommunikáció (+0%): Alkudo-
zás 20%, Éneklés 30%, Intrika 20%, Szónoklás 30%, Tánc 
30%. Lopakodás (+20%): Csendes mozgás 30%, Rejtőzés 
30%. Mágia (+5%): Imádat (Lankór Mál) 30%, Meditáció 
35%, Szellemharc 40%. Mozgékonyság (+10%): Kitérés 
44%. Tudás (+10%): Bürokrácia 50%, Csata 50%, Földmű-
velés 45%, Kultuszismeret (Lankór Mál) 35%, Régi Pávis 
ismerete 60%, Sárkánybarátok Birodalmának ismerete 
35%, Szokások (eszróliai) 35%, Szülőföld (Eszrólia) 40%, 
Trollismeret 30%.

Nyelvek: Eszróliai beszéd 60%, Hörtföldi beszéd 50%, Keres-
kedő nyelv beszéde 30%, Ó-sárkány írás/olvasás 60%, 
Új-pelóri írás/olvasás 50%, Téjalai írás/olvasás 90%.

Rúnavarázslatok: Ellenség észlelése (1), Fordítás (1), Gondo-
latolvasás (1), Hosszabbítás (1), Igazmondás (2), Igazság 
érzékelése (1), Kombivarázs (1), Kultuszszellem irányítása 
(2), Léleklátás (1), Mágiaelemzés (1), Sebgyógyítás (1), 
Szellemgát (vált.), Távolbalátás (1), Tudás (2), Visszaem-
lékezés (3)

Szellemmágia: Életérzékelés, Mágiaérzékelés, Messzelátás 2
Mágikus tárgyak: Kis sárkánygyík kőszobrocska, ami egy 

Mágiaérzékelés varázsmátrixszal az észlelt irányba mutat.
Kincsek: 500 L  érmében és zsákmányban, páncél, sisak, 

hosszúkard, kis balta, közepes pajzs, parittya 10 kővel, 
írószerszámok, bádogkorong naptár vésettel; a Nocséti 
Tudás Templomának ajánlólevele.

SZORALA, TÓRIA LÁNYA
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Isszariás beavatottja, 21 éves férfi. Módos gazda a Kolimár törzs Ernáldori klánjából. 
Bemutatkozás: Harmásztnak hívnak, és Barantosz nagy törzsfőnök elsőszülött fia vagyok. Már 
biztos hallottál rólam. A klánom, az Ernáldori klán, hűséges száltari, ami óvatosságáról és 
sikerességéről híres.
Igaz, hogy klánom a Kolimár törzsi földjét védte, amikor mások a háborúba rohantak, de 
amikor visszatértek, kitől kaptunk ezért köszönetet? Rokonaim mellett küzdöttem a Tol-
las-gázlónál, és láttam Száltar hercegének koronázását. Barátaim és ellenségeim szavatartó 
emberként, követként és ügyes tárgyalóként ismernek, de azt is tudják, hogy az oldalamon 
függő míves kardot nem csak dísznek tartom.

Harmászt a Kolimár törzs egy nemesi ágából származik. Apja az Ernáldori klán törzsfő-
nöke, nagyapja és dédapja pedig a törzs királyai voltak. Családja híres Száltar iránti 
hűségéről és óvatosságáról: Harmászt családja úgy élte túl a lunár megszállást, 
hogy életük (és vagyonuk) nem sérült, amikor más klánok nyom nélkül eltűntek.

Harmászt Isszariás kultuszába nyert beavatást, a tárgyalást a háborúzás elé he-
lyezve próbálta csillapítani a Sárkányhágóban fokozódó feszültséget. Azonban 
Harmászt a Nagy Telet követően a Szürke Kutya klán egy thánjával párbajozott, és 
megölte őt. A thán rokonai bosszút esküdtek Harmászt ellen. Vászanával és Jázmin-
nal, valamint rokonaival vállvetve küzdött a Tollas-hágói csatánál. Látta a Sárkányke-
lést és Száltar felszabadításánál Csillaghomlokért küzdött, hogy hercegnek kiálthassa ki.

Harmászt átlagos megjelenésű és méretű, rövidre vágott sötét haja és meglepően 
kék szeme van. A viselete és felszerelése jó minőségű, díszes motívumokkal ékesített, 
ami családja gazdagságát mutatja. Időnként kicsit fennhéjázó, ám gyorsan védekezővé vá-
lik, amikor megemlítik, hogy ő hátramaradt a családi tanya védelmére, amikor többi rokona 
Broján királlyal tartott a csatába.

Amikor Harmászt nem tud egy problémát tárgyalással elintézni, akkor félelmetes párbajozó képességére hagyatkozik. Általában 
igyekszik kimaradni a zűrös helyzetekből, ám amikor mégis harcra kerül sor, nem habozik határozottan cselekedni.

ERŐ 13 FIZ 9 MRT  13

INT 19 ÜGY 18 KAR 10

AKR 16 Mágiapontok: 16

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb láb 1-4 6/4

Bal láb 5-8 6/4

Has 9-11 6/4

Mellkas 12 5/5

Jobb kéz 13-15 6/3

Bal kéz 16-18 6/3

Fej 19-20 5/4

Fegyver % Sebzés ÜR Pont

Hosszúkard 100 1K8+1+1K4 6 12

Csatabárd 40 1K8+2+1K4 6 10

Tőr 55 1K4+2+1K4 7 6

Közepes pajzs 80 1K4+1K4 6 12

Gerely 45 1K8+1K4 5 7

Rúnák: Levegő 90%, Sötétség 20, Tűz 60%, Harmónia 90%, 
Mozgás 75%.

Szenvedélyek: Gyűlölet (Szürke Kutyák) 60%, Szeretet (család) 
80%, Hűség (Kolimár törzs) 60%, Hűség (Ernáldori klán) 
60%, Hűség (Isszariás templom) 60%, Hűség (Száltar) 80%.

Hírnév: 15%
Váltságdíj: 500 L.
Mozgás: 8
Sebzésbónusz: +1K4

Szellemharci sebzés: 1K6+1
Ütésrend: ÜGY 1, MRT 2
Életpont: 10
Páncél: Lemez mellvért (6 pont), lemez lábszár- és alkarvédő 

(6 pont), zárt sisak (5 pont).
Képzettségek: Érzékelés (+10%): Hallgatózás 35%, Keresés 35%, 

Megérzés (ember) 60%, Megfigyelés 35%, Nyomkövetés 15%. 
Kézügyesség (+20% minden fegyveres képzettség is). Kommuni-
káció (+5%): Alkudozás 65%, Éneklés 35%, Szónoklás 50%, Tánc 
20%. Lopakodás (+15%): Csendes mozgás 30%, Rejtőzés 25%. 
Mágia (+5%): Imádat (Isszariás) 55%, Meditáció 10%, Szellemharc 
65%. Mozgékonyság (+5%): Kitérés 46%, Lovaglás (ló) 40%. 
Tudás (+5%): Csata 30%, Földművelés 35%. Háztartásvezetés 
50%, Kultuszismeret (Isszariás) 30%, Pásztorkodás 25%, Szokások 
(hörtföldi) 70%, Szülőföld (Száltar) 40%.

Nyelvek: Hörtföldi beszéd 60%, Kereskedő nyelv beszéde 
45%, Írás/olvasás (téjalai) 20%.

Rúnapontok: 3 (Isszariás)
Rúnavarázslatok: Átjáró (1), Ellenség érzékelése (1), Hosszab-

bítás (1), Isteni jóslat (1), Kombivarázs (1), Kultuszszellem 
irányítása (2), Léleklátás (1), Mágiaűzés (vált.), Repülés 
(vált.), Sebgyógyítás (1), Széf (2), Szellemgát (vált.), 
Útfürkész (2), Varázscsere (2), 

Szellemmágia: Ellenség felderítése (1 p), Messzelátás (1 p), 
Varázslatos szépség (2 p), Fürgeség (1 p).

Mágikus tárgyak: 3 gyógyital, amik 1K10 sebzést  gyógyítanak.
Kincsek: 150 L érmében, páncél, sisak, hosszúkard, tőr, 3 

gerely, közepes pajzs, két zebra hátas.

HARMÁSZT ZEBRÁI: Harmászt egy praxi zebrán lovagol 
(és van tartalék), de harchoz le kell szállnia, mert egyik 
sem állat sem csatára idomított. Mindegyik MOZ 12. 
Tulajdonságok szükségtelenek.

HARMÁSZT, BARANTOSZ FIA
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VÁSZANA BÖLÉNYE
Vászana egy betanított lovassági bölényen lovagol. 
Amikor bölényhátról gyalogosra támad, akkor a találati 
hely megállapítására 1K10+10-et dob. Amikor a kopjájá-
val támad a bölény rohamozása közben, akkor a sajátja 
helyett a bölény sebzésbónuszát használja.

ERŐ 36 FIZ 17 MRT 34

INT – ÜGY 12 KAR N/A

AKR 10 Mágiapontok: 10

Találati hely K20 Páncél/ÉP

Jobb hátsó láb 1-2 3/7

Bal hátsó láb 3-4 3/7

Hátsó fertály 5-7 3/9

Mellső fertály 8-10 3/9

Jobb első láb 11-13 3/7

Bal első láb 14-16 3/7

Fej 17-20 3/8

Fegyver % Sebzés ÜR Pts

Kirúgás 50 2K10+3K6 8 12

Legázolás 50 6K6 8 12

Sebzésbónusz: +3K6
Mozgás: 12
Életpont: 23
Harc: Egy bölény egy körben hátrarúghat vagy elgázolhat, 
de csak az egyiket.
Armor: 3 pont irha.

LÉGELEMENTÁL
Vászana Rúnapontokat költhet, hogy megkérje Órlántot, hogy 
küldjön egy bármekkora elementált. Az követi parancsait, 
és 15 percig ezen a világon marad (a varázslat idejére), 
aztán szertefoszlik.

Tulajdonságok Kicsi Közepes Nagy

Idézés Rúnapont-
költsége

1 2 3

MRT  
(m3)

27  
(3×3×3)

54  
(3×6×3)

81  
(3×9×3)

Életpont 10 19 29

ERŐ 10 19 29

AKR 11 17 20

Mozgás 12 12 12

Képességek: A légelementál legfeljebb annyi MRT tárgyat 
vagy személyt szállíthat, amennyi az ERŐ értéke. Szellőt 
vagy kis forgószelet teremthet. A légelementál persze 
elfújhatja a nyilakat vagy más lövedékeket.

Támadás: A légelementál megragadja a benne ragadt sze-
mélyt, felcibálja az elementál tetejére, és onnan ledobja. 
A sebzés 1K6 + 3 méterenként további 1K6. Így egy kicsi 
légelementál legfeljebb 2K6-ot sebez, de egy 6 méterre 
felnyúló közepes légelementál 3K6-ot, a nagy légelemen-

tál pedig 4K6-ot sebez. A karakter egy Erő az Erő elleni 
próbával megpróbálhat ellenállni az elementálnak. Ha 
az ellenállás sikeres, a karakter a földön marad. Azt is 
lehet választani, hogy fegyverrel vagy varázslattal az 
elementálra támad, remélve, hogy elpusztul, mielőtt 
eldobná őt, s így csak feleannyit sebződik a zuhanásból.

FÖLDELEMENTÁL
Jázmin Rúnapontokat költhet, hogy megkérje Ernáldát, hogy 
küldjön egy bármekkora elementált. Az követi parancsait, 
és 15 percig ezen a világon marad (a varázslat idejére), 
aztán szertefoszlik.

Tulajdonságok Kicsi Közepes Nagy

Idézés Rúnapont-
költsége

1 2 3

MRT  
(m3)

27 
(3×3×3)

54  
(3×6×3)

81  
(3×9×3)

Életpont 10 19 29

ERŐ 10 19 29

AKR 11 17 20

Mozgás 0 1K6 3K6

Képességek: A földelementál gödröket nyithat a talajban, 
alagutakat készíthet, és eltemetett tárgyakat találhat meg. 
Arra is lehet használni, hogy földbe szúrt tárgyakat tartson 
meg, megakadályozza a laza vezetőkötelek kiszakadását, 
vagy bakhátakat emeljen és árkokat vájjon a talajba (az 
elementál térfogatánál nem nagyobbakat). A földelementál 
felkaphat egy személyt, és „úszhat” vele a földben, ha elég 
nagy az Ereje a személy szállításához. A föld alatt nincs 
levegő, ezért az így szállított személynek FIZ dobásokat 
kell tennie, különben megfullad. A földelementál ezt csak 
olyan utassal teheti meg, aki nem ellenkezik. A földele-
mentál megfelelő ERŐ birtokában több személyt is vihet.

Támadás: Harcban a földelementál a térfogatát használja az 
ellenfelek körülfogására, vagy alattuk árkok nyitására. Kb. 
egy köbméternyi térfogattal egy ember méretű áldozatot 
tud elnyelni. A gödör mélysége az elementál méretétől függ. 
Egy kis földelementál egyszerűen csak az áldozat lábait 
ragadja meg. Egy közepes földelementál nyakig elnyelheti 
az áldozatot, betakarva a lábát, hasát és mellkasát is. Egy 
nagy földelementál teljes egészében elnyelheti az áldoza-
tát, minden találati helyet körbevéve. Az áldozat ilyenkor 
fulladozni kezd (a fulladási szabályok szerint), amíg ki nem 
szabadul. A földelementál az áldozat eltemetése után lezárja 
a gödröt, és sebzésbónuszát sebzésként érvényesíti minden 
elnyelt találati helyre. Egy földelementál csak termőtalajon 
vagy sziklás talajokon támadhat így (homokon vagy lápon 
nem), és csak egyszer támadhat, mert az összenyomott föld 
elfolyósodik a második támadásra. Az áldozatot mindenesetre 
fogva tartja, és ahhoz, hogy az ellenfél kiszabaduljon és 
kimásszon a szorításából, le kell gyűrnie az elementál ERŐ 
értékét. Ha egy földelementálnak nincs sebzésbónusza, 
vagy alkalmatlan talajon támad az áldozatra, akkor a fentiek 
szerint elnyeli az áldozatot, és nem okoz neki sebzést. Az 
áldozatnak ERŐ az ERŐ elleni dobással kell a földelementál 
szorításából kiszabadulnia.

HÁTASOK ÉS ELEMENTÁLOK



ELEMENTÁLOK (FOLYTATÁS)

TŰZELEMENTÁL

Vosztor 1 Rúnapontot költhet arra, hogy a Hét Anyát meg-
kérje egy kis tűzelementál küldésére. Az követi parancsait, 
és 15 percig ezen a világon marad (a varázslat idejére), 
aztán szertefoszlik.

Tulajdonságok Kicsi

Idézés Rúnapont-költsége 1

MRT (m3) 27 (3×3×3)

Életpont 10

ERŐ 10

AKR 11

Mozgás 0

Képességek: Egy tűzelementál minden gyúlékony tárgyat 
felgyújt, amihez hozzáér. Fémet izzíthat (olvadásig), 
kemencét hevíthet, tüzet gyújthat és persze embere-
ket égethet. A tűzelementálok ugyanolyan tempóban 
haladnak a levegőben, ahogyan a felszínen is mozognak.

Támadás: A tűzelementál harcban tűzzel borítja be áldo-
zatait. Minden egy köbméternyi térfogat után kb. 1 
emberi méretű áldozatot tud beborítani. Minden ilyen 
harci kör végén dobj 3K6-ot az áldozat FIZ értékével 
szemben. Ha a támadás sikeres, az áldozat közvetlenül 
az életpontjaiból szenvedi el a 3K6 sérülést. Ha siker-
telen, akkor a dobott érték felét kell levonni az áldozat 
általános életpontjából. A páncél nem véd az ilyen 
támadásoktól, de a Védelem és Pajzs varázslatok igen.
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