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A Déli Jégmezők lakói, a világtól 
elzártan, törzsekben élnek a jégbe vájt 
alagutakban. Ez a faj szinte teljesen 
megegyezik az elfekkel, kivéve, hogy 
bőrük teljesen hófehér, ahogy szemük, 
és minden testszőrzetük. Nem tartanak 
fenn kapcsolatot egyetlen országgal 
sem, és felettébb ritkán indulnak 
kalandozni (pontosabban egy bizonyos 
legenda alapján indulnak neki a 
világnak. lásd lent). Ez azt jelenti, hogy 
Ynev népességének kb. 2%-a.  

Népük eredete a Démonikus 
óbirodalom korára vezethető vissza, 
ahogy a Kháloké is. Ebből az időből 
származik a Wargarok, és a Khálok 
között fennálló ellentét is mely nem 
olyan természetű, és nem olyan komoly, 
mint például az Amundok, és a 
Dzsennek közötti. Ezeket az ellentéteket 
általában a másik fél kihívásával, 
lovagias küzdelmekkel döntik el. A 
küzdelmek kimenetele a karakterek 
jellemétől függ, tehát nem feltétlenül jár 
az egyik résztvevő halálával. A 
Wargarok kitűnő harcosok, főleg a 
másfélkezes fegyvereket részesítik 
előnyben, Jó viszonyban vannak a 
Jégóriásokkal, Pszi-t, ha rendelkezik a 
megfelelő képességekkel, képes 
elsajátítani. A tűztől betegesen félnek. 
Erős, ellenálló szervezetük van, ezt a 
mostoha körülményeknek, és különleges 
testfelépítésüknek köszönhetik. A testük 
anyaga sűrűbb az emberénél, amolyan 
jégszerű, ez játéktechnikailag nem jelent 
semmi eltérést az embertől (pl.: nem jár  

extra SFÉ-vel, stb.) átlag 
testmagasságuk kb. 170-195 cm, 
testük átlaghőmérséklete 0-2 °C. A 
csoport érdekeit mindig a sajátja elé 
helyezi. Döntéseiben, és életében 
meghatározó szerephez jutnak 
érzelmei. Istenüket soha nem tagadják 
meg, neve CROM!  

Népük körében él egy legenda, 
mely szerint a Démonmágus, aki 
teremtette őket, halálakor elvesztett 
egy kb. 200 karátos gyémántot, mely 
megfordíthatná sorsukat. Általában 
ezért a kőért indulnak el kalandozni. 
Bár még senki sem találta meg, egyes 
nyomok arra utalnak, a kő átkerült egy 
másik Belső Síkra (pl.:Föld , Koh-i-
noor, vagy Cullinan, tuti, hogy nem 
szerzi meg senki).  

Képességek 

A Wargar képességei az alábbiak 
szerint változnak a kaszt szerint 
kidobotthoz képest: 

 
Erő+4, Állóképesség+2, 

Gyorsaság-1, Ügyesség-1, 
Egészség+1, Szépség-1, Akaraterő-1, 
Asztrál-3  

Különleges képességek 

• életkoruk kb. 200 év, 
• Kb. -10 °C-on érzik jól magukat, 

+50 °C felett percenként 2Sp-t 
veszít, ami átcsúszhat Ép-be is, 
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• A tűz másfélszeresen sebzi őket, 
• Az Elemi fagy csak -80 °C alatt sebzi, 
• Ultralátás 50 m-ig FIGYELEM! Csak 

ultra tartományban lát, másban nem, 
• Kaszttól függetlenül +10 CÉ, 
• Jellemében szerepelnie KELL a Rend-

nek, és szigorúan tiltott a Káosz, 
• Ebből adódik, hogy a játékos 

karakternek valamilyen eszme, állam, 
vagy személy iránt feltétlen hűséggel, 
elhivatottsággal érezni KÖTELEZŐ, 

• Kaszttól függetlenül a következő 
képzettségeket kapja meg: 

• 1 Fegyverhasználat Mf Spec.* 
• Halászat/Vadászat Af 
• Úszás Af 
• Ősi nyelv ismerete Mf Spec.** 
• Demonológia Af 

 
* Csak másfél-, ill. kétkezes fegyverek, vagy 

számszeríj 
** Ez a sajátja, kezdéskor kommunikációs 

problémák 

Engedélyezett kasztok: 

Harcos I 
Gladiátor I 
Fejvadász N 
Lovag I 
Amazon N 
Barbár N 
Bajvívó N 
Tolvaj I 
Bárd N 
Pap I** 
Paplovag N 
Szerzetes N 
Sámán I* 
Harcművész N 
Kardművész N 
Boszorkány N 
Boszorkánymester N 
Tűzvarázsló N 
Varázsló N 
Jégvarázsló I*** 

 
* A KM különleges engedélyével 

** Csak speciális (Saját Istenének papja) 
KIDOLGOZÁS ALATT !!  

*** Csak speciális Jégvarázsló, 
KIDOLGOZÁS ALATT !!  

Fegyverzet: 

Jiwerr Kard (tradicionális) 

KÉ:7; TÉ:20; VÉ:12; Sebzés:2k6+3; 
Átütőerő:2  

Idegen kezében pallosként funkcionál. A 
fegyver értékeiben már szerepel a kiváló 
kovácsmunka, kiváló acél, kézre alakítás, 
sebzésre alakítás. A fegyver tejfehér acélból 
készül (nem mágikus, nem rendelkezik 
különleges tulajdonságokkal, kivétel, hogy ez 
az acél könnyebb, kb. 3/4-e, mint a 
hagyományos acél.  

Tafum nyílpuska (tradicionális) 

KÉ:0; CÉ:16; Táv:100; Tám/Kör:1/2 
Sebzés:1k10+2; Átütőerő:5 

Idegen kezében nehéz nyílpuska (16-os 
erő alatt nem lehet használni!).A fegyvernek fa 
szerkezete van, az ív tejacélból készült. 
Egyszerre két db tejacélból készült nyílvesszőt 
lő ki. Ez a nyílpuska még törzseik között is igen 
ritka (a fa nehéz beszerezhetősége miatt).  

Páncél: 

Ragan vért 
SFÉ:5; MGT:3; Súly:7kg  
Anyaga tejacél. Részekből készült, és a 

teljes testet védi.  
FIGYELEM! Ezekből csak az egyiket 

birtokolja, és sehogy sem lehet a másikat 
beszerezni!  

 Sodronying 
SFÉ:3; MGT:0; Súly:1,5kg  
Anyaga tejacél. 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A cikk megjelent a MAGUS-Site G-

portal oldalon is. 
 


