
 

 

 
 

Nomád nyomkereső 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A kaszt tagjai nomád emberek 
akik Dél-Ynev sztyeppéin élnek , közel 
állnak hozzájuk a nomád harcosok s 
ahogy az ott leírtakban vannak. 
Rendkívül szívós, de nem túl magas 
termetű emberek és igénytelenek de ám 
a rossznyelvek úgy hangoztatják, hogy 
karikalábú emberek. De ami a lényeg 
nincs párjuk egész Yneven 
nyomolvasási technikájukból. Mikor 
mesterük úgy látja hogy nincs mit 
tanítson növendékének itt a pusztaságon 
el indul vele a messzeségbe hogy új 
tapasztalatot nyerjenek melyet leginkább 
egy erdőben tudnak megszerezni. A 
nyomkeresők remete életmódban élnek 
kiképzésük idején , elég kétszínű 
emberek mert kinézetre kis szegény 
ártalmatlan embereknek tűnnek de 
azonban kitűnő harcosok. FIGYELEM 
!!! egy nyomkereső csak akkor ont ki 
más emberi életet ha nincs más ki út, 
amúgy inkább szereti őket le 
fegyverezni foglyul ejteni prédájukat. A 
nyomkeresők életerejüket és 
egészségüket a természetnek 
köszönhetik mivel idejük nagy részét a 
szabad ég alatt töltötték kiképzésük 
alatt. Intelligenciájuk kimagasló 
tökéletes helyzet felismerésre van 
szükségük rengeteg helyzetben.  
 

 
Erő 2K6+6 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság K10+8 
Ügyesség 2K6+6 
Egészség K10+10 
Szépség 3K6 
Intelligencia K6+12+Kf 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 2K6+6 
Érzékelés ? 

 

Harcértékek 

 
Ké 7 
Té 17 
Vé 70 
Cé 0 
HM/szint 9 (3) 
Kp alap 5 
Kp/szint 5 
Ép alap 7 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+3 
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Képzettségek első és a további szinteken  
 

Képzettség Fok/% 
2 Fegyverhasználat 
(hosszúbot, rövidbot) Af 

Ökölharc Af 
Álcázás/álruha Af 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Csomózás Af 
Nyomolvasás/eltüntetés Mf 
Csapdaállítás Af 
Puszták ismerete* Mf 
Csomózás Af 
Herbalizmus Af 
Sebgyógyítás Af 
Erdőjárás Af 
Esés 10% 
Ugrás 10% 
Lopozás 25% 
Rejtőzködés 20% 
Csapdafelfedezés 30% 
 
* Megfelel az erdőjárás nevű képzettségnek, 

csupán - értelemszerűen - a pusztákon való 
boldogulás mértékét jelöli. 

 
Szintenként még kapnak 15%-ot melyet 

tetszésük szerint el oszthatnak bár mely százalékos 
képzettségnél. 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Csapdaállítás Af 
2. Kötelékből szabadulás Af 
3. Ökölharc Mf 
4. Pszi Af 
4. Lovaglás Mf 
6. Csomózás Mf 
6. Térképészet Af 

 
 
 
 
 
 

Tapasztalati szint 

A harcosok táblázata szerint lepnek 
szintet.  

Fegyvertár 

A nyomkeresők csak hosszúbotal vagy 
kisebb egykezes kardokal esetleg tőrökel 
hajlandóak harcolni. Nem igazán tűrnek el 
bármilyen vértet ,legfejebb saját készitésű 
bőrvérteket.  

Különleges képesség 

• Ha nyomot keresnek és nem biztosak 
maguban szinte mindig rá éreznek a helyes 
útra (KM segítségével)  

• Alap helyzetben 2-szeres látással 
rendelkeznek  

• Egy egyszerű (15 körig tartó) szertartást 
követően 1 óra időtartamig érzékelik a 
körülöttük lévő 20 lábnyi sugarú gömbben 
tartózkodó asztrállényeket, ha azok 
kiegyensúlyozottsága (lásd. Summárium 
240. oldalán) nem haladja meg az átlagos 
értéket.  

• Mágiaellenállásuk a Névadás szertartásának 
köszönhetően a következőképp alakul: 
Teljes AME-je első szinten megegyezik a 
karakter Asztráljával, MME-je a karakter 
Akaraterejével. Ezekhez minden további 
Szinten +4 járul. 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 

A cikk megjelent BlackRawen neve alatt 
(2007.04.19.) a Hotdog/MAGUS oldalon is, a 
forrás vagy az eredeti szerző feltüntetése 
nélkül. 

 
 
 

  
 
 

 


