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Yneven igen nagy divat a 
rabszolgatartás. Ez főleg az északi 
államokra igaz. A zászlóháborúk igen 
sok rabszolgával szolgálnak mindkét fél 
számára. Ám az északi államok közül 
Gianag ellene van a rabszolgaságnak. 
Az a rabszolga aki eléri a Gianag határát 
jelző kőoszlopokat, az szabadnak 
számít. Sok szökött rabszolga menekül 
Gianag felé.  

Az persze nem elég ha Gianag 
csak vallja ezeket az eszméket, de nem 
tesz ellene semmit. Ezért az egyik 
Gianagi nemes, név szerint Handuell 
Warlak megalapította az EZÜST ÖKÖL 
TESTVÉRISÉGET. Ennek mintegy 
kétszáz éve már. A testvériség fő célja 
az, hogy a rabszolgaságot végképp 
megszűnjön. Ez persze nagy feladat, és 
nem is sikerülhet egyedül ennek a 
szervezetnek. Ezzel persze a testvériség 
tagjai is tudják, de nem adják fel a 
küzdelmet. Szerintük az is fontos, ha 
csak néhány embert mentenek meg.  

A szervezet emberei mindenütt ott 
vannak, ahol rabszolgaság van. 
Mindenütt vannak besúgóik és kémeik. 
Ezek az emberek csak információkat 
gyűjtenek, de nem cselekszenek. A 
cselekvés a Szabadítók dolga. 

A szervezetnek bárki lehet a tagja, 
ki elég elhivatottságot érez ahhoz, hogy 
egész életüket a rabszolgaság elleni 
küzdelemnek szenteljék. Valamint meg 
kell a szervezet vezetői győzniük arról, 
hogy valóban gyűlölik a rabszolgaságot.  

A szervezetnek nincs központi 
szervezete. Illetve a szabadítók 
rendházát annak lehet nevezni. A 
rendház holléte persze titkos, csak a 
beavatottak tudják hol lehet 
megtalálni. De az értesülések mindig 
eljutnak a rendházba, és a szabadítók 
ennek megfelelően cselekszenek. 
Persze nem rohannak minden egyes 
emberért, inkább a nagyobb volumenű 
dolgokat részesítik előnyben. Nagyobb 
rabszolgatelepek felszabadítása a 
specialitásuk. Csak akkor vállalnak 
kockázatot egyetlen emberért, ha az 
igen befolyásos, és fontos a 
szövetségnek. Persze ha a módjukban 
áll, akkor bárkit kiszabadítanak, de 
egyetlen emberért nem mozgósítják a 
szervezetet. 

A szervezet természetesen 
ingyen dolgozik, hiszen az 
életcéljuknak tekintik a szervezet 
céljait. Persze ha a rabszolgatartók 
pénzét megtalálják, akkor azt nem 
hagyják ott. Nekik is meg kell élniük 
valamiből. De pénzért még senkit nem 
szabadítottak ki.  

A szervezetbe jelentkezés útján 
lehet bejutni. A jelentkezőnek 
megvizsgálják az életkörülményeit, és 
ennek alapján döntenek. Általában 
mindenkit felvesznek a rend soraiba. A 
rend tagjainak a jelentős részét teszik 
ki a szökött, vagy kiszabadított 
rabszolgák. Ők igazán tudják, hogy 
milyen is rabszolgának lenni.  
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A szervezet jelképe a bilincsre lesújtó kard.  
Az ezüst ököl testvériség legnagyobb 

ellensége természetesen a Láncbarátok testvériség. 
A két szervezet tagjai gyűlölik egymást, és ha 
találkoznak akkor mindig vérontás a vége. Persze 
akadnak kivételek is. A testvériségben van egy két 
olyan ember, aki a Láncbarátoknál kezdte a pályáját, 
de később rájött milyen rossz dolog az amit 
cselekszik. Ezért felvételét kérte a rendbe. Persze a 
rend vezetői igencsak gyanakodva fogadták ezeket a 
jelentkezőket. Alaposan megfigyelték őket a 
tevékenységük első pár évében. De meglepően jól 
dolgoztak és beváltak a szervezetben.  

A szervezet igazi magját természetesen a 
szabadítók adják. A szabadítók egyfajta fejvadász 
testvériség, amely a rabszolgák kiszabadítására 
specializálódott. A rend tagjait már kiskoruktól 
kezdve arra nevelik, hogy a rabszolgaságot gyűlöljék 
és mindig megakadályozzák azt.  

Először a testi fejlődésre fektetik a hangsúlyt, 
majd később a szellemi dolgokra is rátérnek. 
Elsajátítják a pusztakezes és a fegyveres harc 
alapjait, a vakharcot és néhány alvilági képzettséget 
is elsajátítanak. Ezek együttes használatával érik el 
azt a hatékonyságot, amiről a szervezet elhíresült. A 
Szabadítók minden tagját a rendbe való 
beavatásakor tetoválják. A szívűk felé tetoválják a 
rend jelképét. Ez persze növeli a lebukásuk esélyét, 
de egyben védettséget is biztosít nekik.  

Szabadítók 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ké 9 
Té 18 
Vé 72 
Cé 0 
HM/szint 10 (4) 
Kp alap 3 
Kp/szint 5 
Ép alap 5 
Fp alap 6 
Fp/szint K6+4 
 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
Ökölharc Af 
5 Fegyver ismerete Af 
1 Fegyver dobása Af 
Pszi Af 
Futás Af 
Álcázás/álruha Af 
Lopózás Af 
Rejtőzködés Af 
Kötelékből szabadulás Af 
Zárnyitás Af 
Csapdafelfedezés Af 
Nyomolvasás/eltűntetés Af 
 

A további szinteken a következő 
képzettségekben részesül 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Csomózás Af 
2. Szájról olvasás Af 
3. Lopózás Mf 
3. Zárnyitás Mf 
4. Pszi Mf 
5. Álcázás/álruha Mf 
5. Szájról olvasás Mf 
7. Kötelékből szabadulás Mf 
7. Csomózás Mf 
10. Nyomolvasás/eltűntetés Mf 

 

Harcértékek  

A Szabadítók igen jó harcosok, de mivel 
sok energiát fektetnek a különböző 
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képzettségeik elsajátításába, harcértékeik 
nincsenek olyan jók mint a harcosoké.  

KÉ alapjuk 9, TÉ alapjuk 18, VÉ 
alapjuk 72, CÉ alapjuk 0, továbbá minden 
tapasztalati szinten 10 Harcérték Módosítót 
kapnak, amelyből 4-et 4-et kötelesek mind 
TÉ-jükre mind VÉ-jükre költeni.  

Életerő és fájdalomtűrés 

A Szabadítók igen kemény 
kiképzésen esnek át, és ez megviseli a 
testüket. A fájdalomhoz azonban 
hozzászoktak. ÉP alapjuk 5 (ehhez adja a 
karakter az egészségének tíz feletti részét), 
Fp alapjuk 6 (amihez a karakter 
állóképességének és akaraterejének 10 
feletti része jön). Tapasztalati szintenként a 
Szabadítók k6+4 Fp-t kapnak. 

Tapasztalati szint 

A szabadítóknak sok dolgot kell 
elsajátítaniuk és gyakorolniuk, hogy mindig 
képességeik legjavát nyújtsák. Ezért lassan 
és nehezen lépnek szintet. Ez a tendencia 
még a legmagasabb szinteken is érvényesül. 

  
 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-180 1 

181-380 2 
381-850 3 
851-1750 4 
1751-3400 5 
3401-7350 6 
7351-14500 7 
14501-29500 8 
29501-59000 9 
59001-105000 10 
105001-155000 11 
155001-215000 12 

További szint: 59000 
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