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A kalandor egyfajta átmenet a 
harcos és a tolvaj között, bár ez 
utóbbihoz közelebb áll kaszt 
tekintetében, míg az elsőhöz erkölcsileg 
hasonlít inkább. A világ járói ők, ám 
korántsem az új földek, helyek 
megismerése vezeti őket: 
leggyakoribban kincsvadászok, akik 
rejtélyes, rég eltűnt kincsek, ereklyék 
nyomát kutatják, meg lehetőleg 
megszerezni is megpróbálják. Ritka, 
hogy egy valódi Kalandor visszariadna 
némi nehézségtől (legyen az egy kisebb 
sárkány), a célja érdekében jobbára 
mindent elkövet és sosem adja fel. 
Azonban mindezek ellenére a módszerei 
tiszták, mérgekkel szinte sohasem 
dolgoznak, hátulról nem ölnek, igaz, 
támadni támadnak hátulról, de csak 
elkábítják ilyenkor a szerencsétlent. A 
Kalandorokra rengeteg példát tud 
mondani bárki, amik közül lebegjen 
mindenki szeme előtt a leghíresebb: 
Indiana Jones, hisz ő nemcsak Kalandor 
volt, hanem egyetemi professzor is, és 
mindig a jó oldalon állt. :) 

 
Erő 2K6+6 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság K10+8 
Ügyesség K10+8 
Egészség 2K6+6 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia K10+8 
Akaraterő 3K6 
Asztrál 3K6 (2x) 
Érzékelés K10+10 

 

 
Ké 9 
Té 20 
Vé 75 
Cé 0 
HM/szint 9 (3) 
Kp alap 8 
Kp/szint 8 
Ép alap 6 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+3 

 

Harcértékek 

Igaz, a Kalandorok nem 
kardforgatók, ám ennek ellenére igen 
jól bánnak fegyvereikkel, akárcsak a 
bárdok. KÉ alapjuk 9, TÉ alapjuk 20, 
VÉ alapjuk 75 míg CÉ alapjuk nincs. 
Szintenként ehhez 9 Harcérték-
módosítót adhatnak, amiből 2-2-t 
kötelesek a TÉ és a VÉ növelésére 
fordítani. Ezt leszámítva KÉ-jük 
minden páros szinten (2,4,6,8...) 1-el 
nő a HM elosztásától függetlenül.  

Életerő 

Ebben korántsem olyan 
kimagaslóak, mint a 
fegyverforgatásban, ám mivel testüket 
jobbára semmi nem gyötri úgy, ahogy 
a Harcművészekét, és nem edzik őket 
úgy, mint a Fejvadászokat, így FP 
alapjuk 5, ÉP alapjuk pedig 6.  
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Képzettségek 

Leginkább a tolvajokkal vannak rokon 
képzettségeik, ám mivel nekik nem elég, hogy ki 
tudjanak nyitni egy zárat, jó néhány olyan dolgot is 
megtanulnak, amivel kincseikről többet tudhatnak 
meg. Például jó néhány legendát kellett hallaniuk 
ahhoz, hogy egy rég elfeledett, akár az elf korokból 
származó kincs nyomába eredjenek. KP alapjuk ezek 
után 8, amihez szintenként további 8 járul, továbbá 
minden szinten 50%-ot oszthatnak el a felsorolt 
százalékokra. 

 
Képzettség Fok/% 
3 Fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás/ 1 célzó Af 
3 Nyelvtudás Af 4,3,2 
Értékbecslés Af 
Fegyverismeret Af 
Legendaismeret Af 
Történelemismeret Af 
Írás/olvasás Af 
Esés 10 
Mászás 30 
Ugrás 10 
Zárnyitás 25 
Lopózás 30 
Rejtőzés 25% 
Kötéltánc 20% 
Csapdafelfedezés 30% 
Titkosajtókeresés 20% 

 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Kocsmai verekedés Af 
2. Ökölharc Af 
3. Kötelékből szabadulás Af 
5. Legendaismeret Mf 

 

Tapasztalati szint  

Szintlépésük teljesen megegyezik a 
bárdok tapasztalati-szint táblázatával.  

Fegyvertár  

A kalandorok szinte soha nem vesznek a 
kezükbe kétkezes fegyvert, így a legnehezebb, 
amit nagyritkán látni náluk, az a másfélkezes 
kard. A leggyakrabban  

előforduló fegyverek: rövidkard, tőr, kés, 
(multifunkcionális) ostor, lasszó, stb., illetve 
(ritkábban) kézi nyílpuska. Valójában azonban 
a kasztnak nincs  

fegyvermegkötése. Vértet szinte soha 
nem öltenek, még bőrvértet is csak ha igen 
nagy veszélyre számítanak, és nem ölthetnek 
magukra brigandinnál nehezebbet.  

Különleges képességek  

Ha 20 lábnál közelebb ereklye vagy 
valamilyen kincs, fegyver van, minden szinten 
2% esélyük van rá, hogy ezt megérezzék.  
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