
 

 

 
 

Troll 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ez a troll nem azonos a 
Bestiáriumban szereplővel, de legalább 
annyira ritka, s ha lehet, még 
titokzatosabb. Pontos tényeket senki 
sem tud róluk, még a legnagyobb 
szakértők is csak feltételezésekbe 
tudnak bocsátkozni. A fajt az orkok 
(vadorkok) és az elfek 
kereszteződésének tartják, bár ez egy 
kicsit valószínűtlen megállapítás. Tény 
azonban, hogy mind a két faj 
tulajdonságait magán viseli, és így igen 
érdekes lény Ynev világán.  

Megjelenését tekintve egy igen 
magas (átlagosan két méter körüli), 
ugyanakkor könnyed orknak tűnhet( kb. 
75- 80 kg), bár arcuk nyúltabb, 
hegyesebb és agyaraik nagyobbak. 
Füleik nagyok, akár az elfeknek, talán 
nagyobb is. Bőrük szürke, esetleg a kék, 
vagy a zöld valamilyen sötétebb 
árnyalata. Hajuk (inkább sörényük)színe 
általában fekete, de szinte mindig festik. 
Szemük sárga, vagy sárgászöld. Nagyon 
gyorsak, de az elfeknél lényegesen 
erősebb testalkattal rendelkeznek. A 
nőstények valamivel alacsonyabbak, de 
szinte semmivel sem gyengébbek, vagy 
lassabbak a hímeknél, bár általában nem 
közülük kerülnek ki a harcosok. 
Általában törzsekben élnek, valahol 
rejtőzve az erdőkben, de néha egy-egy 
felbukkan Gro-Ugonban, ahol ugyan 
úgy tisztelik őket, akár ha orkok 
lennének. Néha máshol is feltűnnek, de 
általában furcsa orknak nézik őket 
(Egyszer egy pyarroni expedíció 

rálelt egy hímre. Megpróbálták 
elfogni, majd miután megölt egyet 
közülük hajtóvadászatot indítottak 
ellene. Egymaga végzett az expedíció 
összes tagjával, csak egy fiatal 
teherhordót kímélt meg. A csapat 
három tudósból, négy teherhordóból és 
hét fegyveresből állt.)  

Már említettük, hogy 
fejvadásznak nevezik maguk között a 
törzsi harcosaikat. Az elnevezés 
nagyon találó, ugyanis a legmesteribb 
fejvadászok valóban belőlük válnak. 
Felnőtté válásuktól már tökéletes 
gyilkosok. Ehhez értenek a legjobban. 
Fajtájuk különleges képességei 
igencsak hasonlítanak az orkok és az 
elfek képességeire, bár az egyik 
képességük igen érdekes, a troll nevet 
is innen kapták, ugyanis kétszer olyan 
gyorsan gyógyulnak, mint az emberek.  

Képességeik:  

• Regenerálódás.  
• Látásuk kétszerese az emberinek.  
• Hallásuk másfélszerese az 

emberinek.  
• Rendelkeznek infralátással, mely 

vaksötétben is negyven lábnyi 
látótávolságot jelent.  

• Természetes képességük - nem kell 
Kp-t áldozniuk a megtanulására! - 
a Alapfokú Erdőjárás, Alapfokú 
Vadászat/Halászat és egy Fegyver 
Dobása Mesterfokon.  
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• Alaphelyzetben minden troll 10-es CÉ- 
vel rendelkezik (a kasztból fakadó CÉ 
alap a trollok esetében nem jár, csupán 
a később erre adott HM számít).  

• Alaphelyzetben minden troll 20%-ot 
kap Lopózásra, 10%-ot Rejtőzésre, 
ezeket később növelheti Kp- iből.  

• A pszit csak Alapfokon képesek 
elsajátítani, akkor is csak 30 Kp- ért, a 
Mesterfokot csak kasztnál előírt módon 
kaphatják meg.  

 
Erő +1.  
Gyorsaság +1.  
Szépség -2.  
Egészség +1.  
Intelligencia -1.  
Asztrál -1.  
 
A regenerálódásból kifolyólag nagyon lassan 

öregednek:  
Serdülőkor: 20 - 46  
Ifjúkor: 47 - 1150  
Középkor: 1151 - 1290  
Meglett kor: 1291 - 1450  
Idős kor: 1451 - 1510  
Aggastyánkor: 1511 - kb.1700  
 
A troll alapvetően harcos, ritkán törzsi sámán. 

A troll lehet:  
Harcos  
Gladiátor, 
Fejvadász* 
Tolvaj** 
Boszorkánymester  
Nomád sámán  
 
*a Slan pszi-diszciplínákat ő nem kaphatja 

meg, és csak az Első TK.- ban leírt „általános” 
fejvadász lehet  

**csak nagyon ritkán  
 
A Troll Harcos kasztú karaktert törzsi 

nyelven(nyelvük az ork) Fejvadásznak nevezik, a 

Fejvadász kasztút Árnyjárónak, a 
Boszorkánymestert és a Nomád Sámánt 
Sámánnak és Törzsi Doktornak. A többi 
megjelölt kasztba tartozók nem lehetnek törzsi 
neveltetésűek, így a Fegyverdobást is csak 
Alapfokon ismerik kezdetben. Kedvelt 
fegyverük a dárda, mind közelharcra, mind 
dobásra. A törzsi neveltetésűek mindig kapnak 
troll dárdákat kapnak(Fejvadász 4-et, Árnyjáró 
6-ot), mikor elhagyják a törzset. Ez a 
különleges lándzsa messze hatékonyabb az 
áltanosan elfogadottnál. Tömör fémből készült, 
méretét tekintve majdnem három méter, ebből a 
penge kb. egy méter, a többi részt bőrrel vonják 
be. A penge szélesebb, és két éllel rendelkezik. 
Az egyik él hajlított, a másik oldal fogakból áll. 
Vértet, vagy pajzsot szinte soha sem viselnek, 
kedvelik a kihívásokat, így gyengeségnek 
tartják. Jellemük általában a halál és a káosz 
valamilyen variációja.  

A faj ritkán tűnik fel, így egy kalandozó-
csapatban kettőnél több szinte biztosan nincs.  

Troll Dárda:  

KÉ: 7  
TÉ: 15  
VÉ: 4 
Tám. /Kör: 1 
Sebzés: 1K10  
Súly: 3.5 kg  
Ár: 2a 
  
Később szakmaképpen elsajátíthatják a 

fegyver elkészítését.  
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Szerző: Perry Sonol 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely  

 
 

 
 


