
 

 

 
 

Dartonita fehérork harcos 
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Megjelenés: 180 cm körüli, 
hófehér bundával borított, roppant izmos 
bestia. Szemei vörösen izzó 
zsarátnokok, baljós fényt kölcsönöznek 
pofájuknak, ami a szájából előtűnő 
ujjnyi agyarszerű fogak miatt, amúgy is 
félelmetes. Roppant karjaik, éjsötét 
karmokban végződnek, harci 
tombolásuk a legbátrabb harcosok 
szívébe is esztelen félelmet szülnek. 

Ők a Dartonita gyalogság rémítő 
gerincei, átütőerőben utolérhetetlen 
alakzatban harcoló harci fenevadak. 
Hűségük a lovagok, s Darton felé 
megingathatatlan, parancsukat még a 
biztos halál teljes tudatában is teljesítik. 

 
 
 

Erő K6+12+Kf (+2)* 
Állóképesség K6+12+Kf (+1)* 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség 2K6+6 
Egészség K10+10 (+2)* 
Szépség 3K6 (-3)* 
Intelligencia 3K6 (-1) 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 3K6 (-3)* 

 
* Ork faji módosítók 

 

 
Ké 8 
Té 22 
Vé 73 
Cé 0 
HM/szint 11 (+1Té/Tsz, 0,4,3,0) 
Kp alap 8 
Kp/szint 10 
Ép alap 8 
Fp alap 7 
Fp/szint K6+5 

 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
3 Fegyverhasználat Af 
Birkózás Af 
Harci láz Af 
Nyomolvasás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Csapdaállítás Af 
Csapda felfedezés 20%* 
Titkosajtó keresés 10%* 
Esés 20% 
Ugrás 20% 
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Képzettségek a további szinteken 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Hadrend Af 
3. Fegyverhasználat Mf 
3. Harci láz Mf 
4. Pusztítás Af 
7. Hadvezetés Af 
 

Szintlépés 

Harcos táblázat. 

Különlegesség 

A hihetetlenül kemény harci kiképzés miatt 
szintenként +1 HM-t kapnak (ahogy fönt szerepelt 
már) amit kötelezően a TÉ-jükre kell adni. 
Ezenkívül, mivel a Sötét Atya halhatatlan lelket 
adományozott a Hallgatagoknak, hűségük irányába 
megingathatatlan, ami azt jelenti, hogy ha egy 
döntésük Darton ügyével kapcsolatos, akkor a 
végrehajtásig úgy kell rájuk tekinteni, mintha az 
Erkölcsük Mf lenne (de valójában nem rendelkeznek 
vele), azaz szinte biztos, hogy önös érdekből nem 
hagynák félbe. 

Egyéb érdekesség: Warg lovaglás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varjúvecsernye 

A szakadár Dartoniták által kifejlesztett 
küzdőstílus, amelynek jelentős részét 
barbároktól vették át. A paplovagoktól eltérően 
a gyalogos küzdelmet részesíti előnyben. Nagy 
átütőerejéről híres, de csak az Airunt követő 
paplovagoknak oktatják. Ha valaki efféle 
stílusban lát küzdeni valaki, félelemmel mered 
rá, amelybe azonban (mivel Darton lovag) 
egyre több tisztelet is vegyül. 

Előnyök: A varjúlovag körönként 1* 
támadhat, választott kétkezes fegyverével. 

Hátrányok: E stílus iszonyú 
megpróbáltatást ró a fegyverre, így minden 
sikeres találat után próbát kell dobni, s ha az 
sikertelen, akkor a fegyver eltörött. 

Ahhoz, hogy valaki ezt alkalmazhassa, 
annak bírnia kell a következő képzettségekkel: 

• Fegyverhasználat (kétkezes) Mf 
• Pusztítás Mf 
• Birkózás Af 
• Nehézvért viselet Mf 

Megkötés: Csak kétkezes fegyverrel 
alkalmazható 

 
 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

 
 
 

  
 
 

 


