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A nemes elfek az óelfek közvetlen 

leszármazottai. Az Elf Birodalomban 
minden 

valószínűség szerint papi 
feladatokat láttak el, de ez nem 
bizonyított. Mikor a Birodalom 
megbukott a nemes elfek elbujdokoltak 
ellenségeik elől, mivel az aquirok jóval 
erősebbek voltak, mint ők. Az aquirok 
illetve az orkok az ősellenségeik, ha 
ellenük harcolnak, akkor eszükbe jut az 
Elf Birodalom, amit ők romboltak le; 
ekkor ezek a módosítók lépnek életbe: 
KÉ:+5 TÉ:+10 VÉ:-10 CÉ:-5. A Dawa 
Birodalom idején ismét előkelő helyet 
kaptak a királyi udvarokban. Mikor ez a 
birodalom is megbukott számuk nagyon 
erősen megcsappant, alig maradtak 300-
an. 

Mivel annyira kevesen vannak, 
ezért egy kalandozó csapatban 
maximum 1 karakter lehet nemes elf.  

A hányatott sorsuk miatt 
kellőképpen megerősödtek. Királyi 
udvarokban, főnemesi családoknál 
laknak- szolgálnak (mint pap). 
Kényelmes életüket nem szívesen adják 
fel, de a kíváncsi természetűek nem 
haboznak elindulni idegen tájak felé. 
Bőrük enyhén aranyszínű, hajuk 
smaragd, illetve ezüstszínben pompázik. 

Megjelenésük büszke, komoly, 
határozott. Az életet és törvényeket 
mindennél előbbre tartják, ezért 
jellemüknek tartalmaznia kell az élet 
vagy a rend komponenst. A nemes 
elfek testfelépítése hasonlít az 
emberéhez, ámde náluk magasabbak, 
vékonyabbak, könnyebbek; átlagban 
185 cm magasak, 60 kg tömegűek. 

A nemes elfek soha sem 
alacsonyodnak le odáig, hogy tolvajok 
vagy fejvadászok legyenek. Ebből 
fakadóan csak lovagok, papok, 
paplovagok lehetnek. Nagyon ritkák a 
paplovag kasztúak. A nemes elfek kb. 
4000-5000 évig élnek. Ez a kortáblázat 
megmutatja a korosztályaikat: 

 
Serdülőkor: 40-100 év 
Ifjúkor: 101-1600 év 
Középkor: 1601-2400 év 
Meglettkor: 2401-3500 év 
Időskor: 3501-4200 év 
Aggastyánkor: 4201- év 
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Különleges képességek: 

• Ultralátás teljes látótávolságig 
• Hallásuk, látásuk háromszorosa az 

emberének  
• A hazugságot 40%-os pontossággal 

fedezik fel, ha sikeres szerencsepróbát 
tesznek 

• Verőfényes napsütésben Fp illetve Ép 
sebei kétszer gyorsabban gyógyulnak 

• Természetes ellenállásuknak 
köszönhetően a boszorkány 
varázslatai csak fele erősséggel 
alakulnak ki rajtuk 
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