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A szóbanforgó pusztítók gyökerei 
egészen Kyria fénykoráig nyúlnak 
vissza. Mostanában már csak elvétve 
bukkan fel egy-egy mester Ynev tájain, 
aki néhány kiválasztott ifjúnak oktatja 
az ősi életformát, tehát Pusztító-
iskolákat keresni nem igazán érdemes. 
Ezen különleges harcosok a legnagyobb 
szerepet a kyrek bukásakor, egészen 
pontosan az Ötszázéves háborúban 
kapták. Hírnevüket (vagy inkább 
hírhedtségüket) annak a 
tulajdonságuknak köszönhették, hogy 
akár életük árán is a lehető legnagyobb 
veszteséget okozzák ellenfelüknek. 
Azóta is számtalan lehengerlő történetet 
énekelnek Ynev vándorkobzosai a nagy 
Pusztítókról. Fontos, hogy hatalmas 
elszántságuk, és koncentrálóképességük 
kizárja a Káosz bármiféle jelenlétét a 
karakter jellemében.  

 

 
 

Alapkövetelmény, hogy csak 
olyan karakter lehet Pusztító, 
amelynek Ereje módosítókkal együtt 
eléri a 17-et, illetve Akaratereje a 14-
et. Ez az ember fajú JK-kra nem 
vonatkozik. A kasztnak egyébiránt 
csak egyetlen, ám igen súlyos hátránya 
van, ez pedig a nehézkes szintlépés, 
ami főleg magasabb szinteken 
érezhető. Aki mégis nekiül ezzel a 
kaszttal játszani, az érezni fogja az 
előnyöket is :). 

 
Erő K6+14 
Állóképesség K6+14 
Gyorsaság K6+12 
Ügyesség K10+8 
Egészség K6+12 
Szépség 3K6 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 3K6 (2x) 

 

Harcérték 
Harcértékeik kifejezetten nem 

túl magasak harcos főkasztú társaikhoz 
képest, ez a 11-es KÉ-ben, a 30-as TÉ-
ben, és a 75-ös VÉ-ben mutatkozik 
meg. CÉ-jük alapból egész egyszerűen 
0. Szintenként 14 HM-et kapnak, 
ebből kötelesek 3-at, 3-at KÉ-jükre, 
TÉ-jükre, illetve VÉ-jükre 
felhasználni. 
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Életerő és fájdalomtűrés 
Ebből a szempontból mindegyik más kaszt 

tagjait felülmúlják a Pusztítók. Ez a 
következőképpen néz ki: Ép alapjuk 9, amihez még 
egészségük 10 feletti része is hozzáadódik; Fp 
alapjuk 12, amit az Akaraterejük és Állóképességük 
tíz feletti részeivel kell nézni, ehhez ráadásul még a 
szintenkénti k6+6 Fp is hozzájárul, már az első 
szinttől. 

Képzettségek 
A Pusztítók viszonylag kevés KP-t kapnak: 4 

alap KP-t, szintenként pedig további 4 KP-t és 20%-
ot. Ez javarészt annak tudható be, hogy harci 
technikáik gyakorlása és tökéletesítése mellett nem 
igazán marad idejük más képzettségek felé 
tekintgetni. Első szinten a következő 
képzettségekkel bírnak: 

 
Képzettség Fok/% 
2 Fegyverhasználat Mf 
2 Fegyverdobás Af 
Fegyvertörés Af 
Úszás Mf 
Futás Mf 
Lovaglás Mf 
Nehézvértviselet Mf 
Fegyverismeret Mf 
Vakharc Af 
Történelemismeret Af 
Pajzshasználat Af 
Pusztítás Mf 
Ősi nyelv ismerete (kyr) Af 
Esés 15% 
Ugrás 10% 

   
További szinteken pedig a következő 

képzettségeket sajátítják el: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Etikett Af 
3. Térképészet Mf 
3. Hajózás Mf 
4. Történelemismeret Mf 
5. Fegyvertörés Mf 
7. Kocsihajtás Mf 
7. Nyomolvasás Af 
8. Sebgyógyítás Mf 
9. Ősi nyelv ismerete (kyr) Mf 
11. Legendaismeret Mf 
 

Különleges képességek 
Ha egy pusztító elveszíti Fp-inek 

kétharmadát vagy esetleg Ép-inek felét, a 
karakter transzba esik, mely egyfajta őrületként 
mutatkozik meg. Ilyenkor gátlástalanul rátámad 
mindig a legközelebbi ellenfelére, és ha azok 
elfogytak akkor a legközelebbi emberre (vagy 
állatra), akár a társaira is. A jelenség ideje alatt 
a következő módosítókkal harcol: +15 KÉ, +50 
TÉ, -10 VÉ. Ezen felül kétszer annyit támad, 
mint egyébként, illetve támadásának Sp-i is 
megkétszereződnek. Mivel ilyenkor fájdalmat 
nem érez, ezért csak túlütéssel lehet 
megsebezni. 

Tapasztalati szint 
 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-300 1 

301-650 2 
651-1200 3 
1201-2300 4 
2301-4500 5 
4501-9800 6 
9801-19000 7 
19001-32000 8 
32001-78000 9 
78001-145000 10 
145001-230000 11 
230001-323000 12 

További szint: 96000 
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A pusztító fegyvertára 
A pusztítók a fegyverek legalább 

alapszintű forgatásának mesterei, ami 
annyit tesz, hogy bármilyen fegyver kerül a 
kezükbe, azt már Af-on tudják használni. 
Legkedveltebb fegyverük a Lovagi pallos, 
amivel körönként nem félszer, hanem 
egyszer támadnak. Vértezetük általában 
Teljesvért, melynek értékei - csak rajtuk! -: 
8-as SFÉ és 4-es MGT. 
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A cikk megjelent BlackRawen neve alatt 

(2007.04.19.) a Hotdog/MAGUS oldalon is, a forrás 
vagy az eredeti szerző feltüntetése nélkül. 

 
 
 
 

  
 
 

 


