
 

 

 
 

Keleti barbár harcos 
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Az Ynev földjét járó barbár 
kalandozók többsége korg, vagyis 
kóborló, de időnként megesik, hogy 
egy-egy törzsi harcos is elhagyja 
szülőföldjét. Ezek a medvetermetű, ádáz 
férfiak testi erejükről, súlyos 
fegyvereikről ismertek. Nem hordanak 
páncélt, olykor még ruhát sem, csak 
egyetlen ágyékkötőt. Eszük kevés, de 
bírnak egyfajta józan erkölcsiséggel – és 
hihetetlen szakértelemmel forgatják 
kardjukat, bárdjukat. A keleti barbárok 
földjét uraló kánokért küzdenek, a 
rablóportyák és a Zászlóháborúk során 
velük kerül szembe a balszerencsés 
ember, ugyanakkor ők azok, akik a törzs 
ellátásáról is gondoskodnak. A 
külvilágba általában száműzöttként vagy 
hadifogolyként kerülnek, de az is 
megeshet, hogy a környező államokkal 
kereskedő törzsek egyik tagjában 
felébred a kíváncsiság a civilizált világ 
iránt. 

 
 

 

Képzettség Fok/% 
3 Fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Ökölharc Af 
Birkózás Af 
Futás Af 
Erdő-, hegy-, vagy tengerjárás Af 
Halászat/vadászat Af 
Időjóslás Af 
Esés 30% 
Ugrás 15% 

 
Ezek a harcosok szívósak, akár a 

hegyek farkasai, ezért Fp alapjuk 7. 
Szintenként (már az elsőn is) 11 HM-
et kapnak, ebből legalább 4-et a TÉ-
jükre, 3-at pedig a VÉ-jükre kell 
áldozniuk. Kp alapjuk 10, amihez 
minden szinten 14 Kp járul. A 
Tudományos képzettségek terén 
azonban élnek a Barbár kasztnál leírt 
kötöttségek, hogy nem tanulhatják 
meg az alábbi képzettségeket 
magasabb szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
Írás/olvasás Af 
Nyelvtudás Af 
Ősi nyelv ismerete Af 
Legendaismeret Af 
Történelemismeret Af 
Vallásismeret Af 
Méregkeverés/semlegesítés Mf 
Herbalizmus Mf 
Sebgyógyítás Mf 
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A korgokhoz hasonlóan a keleti 

barbár harcosok is félnek a mágiától (még a 
sámánpapjaik hatalmától is). Viszont ők is 
rendelkeznek a népükre jellemző mágiaellenállással: 
teljes ME-jük (asztrális és mentális is) első szinten 
15, ami a további szinteken 4-gyel nő. Ehhez még 
hozzájárulhatnak a mágikus amulettekből származó 
módosítók is, viszont közvetlen mágiával vagy 
Pszível lehetetlenség tovább növelni. A barbár 
harcosok mélységesen le is nézik azokat, akik ilyen 
védelemre hagyatkoznak, ahelyett, hogy inkább 
levágnák a gaz mágiatudót. 

Kedvelt fegyverük a másfélkezes kard, 
valamint az egy- és kétkezes csatabárd. Pajzsokat is 
előszeretettel használnak. Egyedül az íjtól 
idegenkednek, inkább a hajítódárdát részesítik 
előnyben, amihez speciális dobófát használnak. Ezek 
az egy-két arasznyi faragott fadarabok megnövelik a 
dárda becsapódásának erejét, amitől az 1-gyel többet 
sebez. Ha a harcos dárdái elfogytak, rövid botként 
forgathatja. A dobófa használata külön 

Fegyverhasználat és Fegyverdobás képzettséget 
igényel. Vérteket szinte soha nem viselnek, ám 
ha mégis ilyesmire vetemednének, akkor az 
MGT duplán sújtja őket. 
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Első Törvénykönyv;  
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A képek az eredeti cikkből származnak, 

ezek forrása nem volt feltüntetve.  
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