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A Technokraták nem Ynev-ről 
származnak, hanem egy Ynevhez közeli 
kontinensről. Azért jelentek meg Ynev-
en, hogy tanuljanak és a tudást vissza 
vigyék hazájukba. A Technokrata 
birodalom kb.100 éve küldte első 
kalandorait Ynev-re és a több száz 
szerencsevadászból csak egy tért vissza. 
Ő elmondta, hogy a technokraták a 
gyenge harci kiképzés miatt nem tudnak 
éltben maradni a sok spéci felszerelés 
ellenére (Lásd alább). A „romlott 
kontinensen” A Szerencsés Technokrata 
neve Fulgor de Anakron. (12.tsz harcos 
lett.) Visszatérte után rábízták az 
újoncok kiképzését, hogy ha lehet 
növekedjék az életben maradottak 
száma. (JK csak az új generációból 
származhat!!!)  

Képességek 

Erő 2K6+6 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság K6+12+Kf 
Ügyesség K6+14 
Egészség K10+10 
Szépség 2K6+6 
Intelligencia K6+14 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 2K6 

 

Harcérték:  

Fulgor példájából okulva és az ő 
keze alatt Technokraták kimondottan 
jó harci kiképzést kaptak, de azért még 
nem harcosokhoz méltót. Alapok: Ké 
6 Té 19 Vé 74 Cé 20 ezen felül a kaszt 
tagja 8 HM-et kapnak már az első 
szinten is!! Ebből 3-3-at kötelezően Té 
ill. Vé-re kell fordítani.  

Életerő és fájdalomtűrés:  

A Technokraták végtelenül 
kényelmes és modern életet élnek ezért 
ép alapjuk nagyon magas 8 (+egészség 
tíz feletti része), de a fájdalmat még a 
kiképzés után is nehezen viselik. Ezért 
Fp alapjuk 5 (+állóképesség és 
akaraterő tíz feletti része) amihez 
szintenként k6+2 Fp járul.  

Képzetségek:  

A technokraták kevés 
képzetséggel indulnak, de mivel 
Intelligenciájuk és Ügyességük 
rendkívüli, és ezért is jöttek Ynevre 
mindenkinél eredményesebben tudnak 
tanulni.  
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Képzettségek az első szinten:  

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Tűzfegyverek Af 
Alkímia Mf 
Mechanika Mf 

 
kp alapjuk 20 amihez minden szinten már az 

elsőn is Intelligenciájuk és Akaraterejűk tíz feletti 
részének az összege jár.  

Különleges képességek (felszerelés) 

Ha megtanulják a pszi-t rendkívüli 
Intelligenciájuknál fogva +1Pp-t kapnak szintenként, 
Életmódjuknál fogva a szokványos embereknél 
20%-kal tovább élnek. A Tecnokrata magasabb 
szinten képes lehet különböző lőfegyverek és 
bombák előállítására, e téren mindenki eressze el a 
fantáziáját, de hozok egy példát.: Táras pisztoly Ké: 
10 cé:12 seb:2k6 Tám/kör:2 (egy tárban 10 golyó 
van. Egy tárcsere egy teljes körbe kerül.) Persze 
ehhez mélyenszántó ismeretek és hosszas 
kísérletezés kell. Valamit kap tíz kapszulát melyben 
10. szintű univerzális ellenméreg van. és azonnal k6 
ép-t, vagy dupla Fp-t gyógyít 5.-szinttől ezt 
előállítani is képes. Valamint 7. szinttől kezdve 
előtudnak állítani varázsitalokat. (Lásd Alapkönyv) 
A 7. szinten csak egyet. Majd minden további 
páratlan szinten kap egyet. (Ha lehet a játékos és a 
KM közösen döntse el!) És ha lehet ne az Istenek 
itala legyen az első.) 

 

Fegyvertár 

Csak kizárólag nekik készült „otthonról 
hozott fegyverüket használják, melyet Fulgor 
készítet(tet) számukra. Egy kezes hosszú 
kardnak tűnik szúrásra és vágásra egyaránt 
kiválóan alkalmas. A tökéletes fegyver. Ké:11 
Té:22 vé:22 Tám/kör:2 seb:k6+4  

Szintlépéshez a bárdok táblázatát 
használják!  

Ez a kaszt kiváló szerepjátékra ad 
lehetőséget. Ugyanis a Technokrata 
birodalomban nem is hallottak még a mágiáról, 
csak Fulgor egy két homályos beszámolója 
alapján. Olyan mintha a jövő századból 
csöppennél bele Ynev-be ez számtalan mókás 
helyzethez vezethet A Technokraták társadalma 
ugyanis nem ismeri(te) az erőszakot nem is volt 
hadsereg nincsenek belviszályok, csak Rend. 
(A Technokrata jellemében szerepelnie kell a 
rendnek.)  
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