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Karakteralkotás:

Engedélyezett Szabálykönyvek :

Első Törvénykönyv
Második Törvénykönyv
Harcosok, Gladiátorok, Barbárok
Papok, Paplovagok 1, 2

Kiegészítések:

- A tolvajok felszerelése (Rúna I/1 szám)
- A bárd hangszerei (Rúna I/1szám)
- Slan – Legendák és valóság (Rúna I/4 szám)
- Boszorkánymesteri tetoválások (Rúna I/5 szám)
- Alkímia (Rúna I/7 szám) - Harcmővészek fegyverei (Rúna II/1 szám)
- A Bárdok szervezetei (Rúna IV/1 szám) - Dalpárbaj (Rúna IV/4 szám)

Továbbá alkalmazzuk 10. képességnek az UT-ből ismert Érzékelést.

Karakteralkotás – 1. lépés: Tépé

Minden karaktert 6001 Tp-ből kell megalkotni. A Tp-ből nem csak a szintlépésre kell
majd költeni, hanem ebből kell „vásárolni” sok minden mást is.

Karakteralkotás – 2. lépés: Faj

Minden faj játszható, mely szerepel a szabálykönyvekben. Faj-kaszt párosításokból
csak az I jelőek választhatóak, az I* jelőek nem! MTK-s fajok esetében a  következő táblázat a 
mérvadó:



Kaszt Amund Dzsenn Wier Khál
Harcos I I I I
Gladiátor I I N I*
Fejvadász N N I* I*
Lovag I* I* I I
Amazon N N N N
Barbár N N N N
Bajvívó I I I N
Tolvaj I I I* N
Bárd N I N N
Pap I N I* N
Paplovag N N I* N
Szerzetes N N I* N
Sámán N N I N
Harcművész N N N N
Kardművész N N N N
Boszorkány I N I N
Boszorkánymester N N I N
Tűzvarázsló N N N N
Varázsló N I I N

Fajok TP értéke:
- Ember 0 Tp
- Félelf 500 Tp
- Törpe 500 Tp
- Udvari ork 500 Tp
- Amund 800 Tp
- Wier 800 Tp
- Dzsenn 1000 Tp
- Elf 1000 Tp
- Khál 1000 Tp

Karakteralkotás – 3. lépés: Képességek

Alább találhatóak a választható képesség-pontszámok és a hozzájuk tartozó Tp „ár”. Ne
feledjük, hogy 10 képesség van, mert az Érzékelés is ideértendő.

- 12-es átlag, tehát 120 pont 0 Tp
- 12,5-es átlag, tehát 125 pont 200 Tp
- 13-as átlag, tehát 130 pont 500 Tp
- 13,5-es átlag, tehát 135 pont 800 Tp
- 14-es átlag, tehát 140 pont 1200 Tp
- 14,5-es átlag, tehát 145 pont 1600 Tp
- 15-ös átlag, tehát 150 pont 2000 Tp



Képességminimum: Amit az adott kaszt, az adott képességre előírt kockadobással
legrosszabb esetben dobni tud.
Képességmaximum: Amit az adott kaszt, az adott képességre előírt kockadobással
legjobb esetben dobni tud (pl. Különleges felkészítés esetén ez az érték 20)
Faji módosítók: ezeket a legvégén kell hozzászámolni a képességekhez, miután
elosztottuk a pontokat. Ugyanez érvényes a kormódosítókra is.

Karakteralkotás – 4. lépés: Kaszt és szint

A kasztok nincsenek egyesével Tp-kategóriákba besorolva, csupán kettő egyszerő
levonási feltétel van, melyek egymástól függetlenek.
- Ha a karakter képes pszit használni 500 Tp
(mindegy melyik iskolát, mindegy milyen szinten)
- Ha a karakter képes mágiát használni 1000Tp
(mindegy melyik formáját, mindegy milyen szinten)
A még meglévő Tp-kből megfelelően olyan magas szintre léptetheted a fel a karakteredet,
ameddig csak a Tapasztalati Pontokból futja.
Megjegyzés: nem kötelező az elérhető legmagasabb szintet kihozni.
Iker- és váltott kaszt megengedett, de a két kaszt szintkülönbsége nem lehet nagyobb 2-
nél.
Karakteralkotás – 5. lépés: HM, Ép, Fp, stb.

Kaszttól függetlenül, minden karakter már első szinten is megkapja a szintenkénti HM-et,
Fp-t, és Kp-t, valamint Kp esetében a %ot is (ahol értelemszerő). Természetesen
szintenkénti Mp-t és ψp-t nem kapja meg első szinten.
Szintlépéskor minden kockadobás 4-esnek számít. Senki nem dobja ki, hanem mindenki
ugyanazt kapja az esélyegyenlőség miatt.

Karakteralkotás – 6. lépés: Képzettségek

Amit a karakter alapból (Kp költése nélkül) megkap: az anyanyelve, tehát 1 nyelvismeret
alapfokon, 5-ös szinten, ezen kívül kultúraismeretet (saját) alapfokon, illetve helyismeretet 
(tolvajoknál tevékenységi terület, egyéb kasztoknál ahol a legtöbb időt töltötték) szintén alapfokon.

Képzettségek felvétele: ha valaki már ismer egy képzettséget Af-on, és el akarja sajátítani
Mf-en, akkor csak a különbség értéket kell kifizetnie.

Vannak képzettségek, melyek ismétlődnek, mégis ütköznek egyes engedélyezett
szabálykönyvekben. Jogosan felmerül hát a kérdés, hogy melyiket használjuk. Például:



Emberismeret (MTK) <<->> Lélektan (PPL1)
Mechanika (MTK) <<->> Mechanika (PPL1)
Festészet, rajzolás (MTK) <<->> Rajzolás (PPL1), Festészet (PPL1)
Az ilyen esetekben az MTK-s képzettségeket használjuk, ezzel jártok jobban, ugyanis
kevesebb Kp-ért vásárolhatóak meg, de körülbelül ugyanazt jelentik. Aki akarja,
természetesen választhatja a másik képzettséget.

Az MTK-ban szereplő Éberség/Észlelés és a Követés/Lerázás képzettségek nem
választhatóak, mert helyettük az Érzékelés képesség van használatban.
Hadvezetés (ETK) helyett a Hadvezetés (HBG) használatos.

A százalékos képzettségekhez az ügyesség 10 feletti része hozzáadódik. (Akinek nincs
felvéve zsebmetszés, annak is van mondjuk – 13-as ügyesség esetén – 3% esélye a
sikerre.)

A százalékos képzettségekhez szintén hozzáadódik a faji módosító (pl. törpe esetén)

Karakteralkotás – 7. lépés: Felszerelés és mágikus tárgyak

Csak olyan felszerelése lehet a karakternek, amelyet saját maga visel és elbír.
Csak olyan felszerelése lehet a karakternek, amely előtörténete szerint passzol hozzá.
Csak annyi felszerelése lehet a karakternek, amennyit ésszerően használ.
Minden karakter alapesetben felszerelés nélkülinek számítandó, „meztelen”. A
megmaradt Tp-k száma egyenlő lesz a karakter pénzével ezüstben. A karakternek minden
felszerelési tárgyát ebből a pénzből kell megvennie. A megmaradt pénzüket
összerakhatják, tetszőlegesen költhetnek belőle, és tárgyakat is csereberélhetnek csapaton
belül.

Alapfelszerelés:

Árak ETK szerint. Ami nincs leírva ETK-ban, józan „ynevi” ész szerinti áron
vásároljátok. Nem kell minden apró-cseprő dologról megkérdezni, hogy mennyibe kerül.
Továbbá vásárolhatóak az összes engedélyezett kiegészítőben szereplő tárgyak és
fegyverek. Különleges felszerelés (pl. mozsárágyú, vállról indítható sárkány) egyeztetése
a fórumban lehetséges.

Mérgek:
Vásárolhatóak, Magyar Gergely Méregkeverés c. Kiegészítőjének kétfokú kivonata
szerint: http://kalandozok.hu/kiegeszitok/ynevkiegeszitoi/meregkeveresketfoku.pdf

http://kalandozok.hu/kiegeszitok/ynevkiegeszitoi/meregkeveresketfoku.pdf


Mágikus tárgyak:

- Minden mágikus tárgy vásárolható, amely szerepel a szabálykönyvekben, vagy a
szabálykönyvek szerint elkészíthető.
- Minden varázstárgy birtoklása indoklást igényel.
- Ár, ha a karakter képes elkészíteni a tárgyat: rá költött Mp x 10 ezüst + varázstárgy
előállítási költsége.
- Ár, ha a karakter nem képes elkészíteni a tárgyat: rá költött Mp x 10 arany + varázstárgy
előállítási költsége.
- Szent szimbólum: 100 ezüst. Csak a karakter saját pénzéből vásárolható, még közös
kassza esetén is!
- Varázslóbot: 500 ezüst. Csak a karakter saját pénzéből vásárolható, közös
kassza esetén is! Játéktechnikailag: Fele annyi Mp tárolható benne, mint amennyi a
varázsló max. Mp-ja. A bot manája nem adható össze a varázslóéval, külön kezelendő.
Botból való varázslás esetén varázslási idő 1 körrel megnő. Bot feltöltése a varázsló saját
manájából történik, ideje: 1 perc manapontonként. A bot mágikus tárgynak számít, és a
személyes aurájához tartozik.

Előtörténet:

A karakterek hátterében néhány pont meg van kötve, az előtörténeteket ehhez kell
igazítani:

- A modul P. Sz. 3672 Alborne Tercében, az Ébredések Havában játszódik, mely a tavasz
a Délvidéken. Az előtörténetnek eddig kell tartania.
- 5 fős csapatokat várunk, ettől eltérni csak a Kalandmesterek engedélyével lehet.
Az előtörténeteket és a karaktereket interneten keresztül kell elküldeni e-mailben 2011.
06. 29-ig a következő címre: nyt2011@kalandozok.hu.

Egyéni előtörténeteket várunk, a játékosok térjenek ki származásukra, korábbi
kalandjaikra, csapattal való összekerülés módjára, viszonyukra a csapat többi tagjával
minimum 2, maximum 10 oldalban. Az a játékos, aki nem küldi be az előtörténetét vagy
elkészített karakterét határidőre, előre legyártott karaktert fog kapni, erről bővebben a
fórumon olvashattok.

A legjobb előtörténetet díjazzuk!

Jó karakteralkotást kívánunk!
Kniel & MateBilic

mailto:nyt2011@kalandozok.hu

