
 

 

 
 

Félork 
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A félorkok bemutatását talán 
legjobb, ha egy hasonló fajhoz, az 
udvari orkokhoz való viszonyítással 
kezdjük, hiszen elsőre talán nehéz lehet 
egymástól megkülönböztetni a két fajt. 

A félorkok egyik szülője ork, a 
másik ember, félelf vagy elf (méghozzá 
az esetek túlnyomó többségében apjuk 
ork, anyjuk pedig megerőszakolt ember 
vagy elf nő), s ez a kettősség, akárcsak a 
félelfeknél, egész természetükre 
rányomja bélyegét. (A félorkok 
egyébként irigységből gyűlölik a 
félelfeket, hiszen ők szerencsésebbek 
voltak a „keveredéssel”.) Mind a 
félorkok külsejében, mind pedig 
viselkedésében ötvöződnek a két faj 
jellemvonásai, nem úgy, mint az udvari 
orkoknál, akik külsejükben orkok 
maradtak, viselkedésük viszont teljesen 
az emberi hatást tükrözi. A félorkok 
megjelenésüket tekintve inkább 
emberinek mondhatók, ám durva bőrük 
általában sötét árnyalatú, tagbaszakadt 
felépítésük, erőteljes testszőrzetük és 
ajkaik közül kiugró rövid agyaraik 
azonnal letagadhatatlanná teszik kétes 
származásukat. Ugyanez a helyzet a 
magatartással is. Bár a félorkokra 
általában nem jellemző az orkoknál 
megszokott agresszió és vérszomj, 
cselekedeteiket mégis inkább indulataik 
dominálják, a megfontoltság és a 
tapintat messze áll természetüktől. A 
félorkok viselkedésének igencsak 
jellemző vonása viszont a 
sértődékenység: hajlamosak arra, hogy  

minden, általuk sértőnek vélt 
megjegyzésre vagy mozdulatra 
fokozott érzékenységgel válaszoljanak. 
(A válaszreakció persze, főleg játékos 
karakter esetében, az adott félork 
vérmérsékletétől és Jellemétől függ.) 
Emellett gyakran megjelenik 
magatartásukban a világutálat, a rejtett 
önsajnálat is, s emiatt a félorkok nagy 
részére a magány keresése, az 
individualizmus jellemző: nem 
szívesen fogadnak el segítséget vagy 
közeledést senkitől, nem bíznak 
senkiben. Ezekre a jelenségekre 
azonban nem csak a félorkok 
származása ad magyarázatot, sőt, a 
probléma inkább a környezetben 
keresendő: az emberek ugyanis 
legtöbbször gyanakvással és 
félelemmel reagálnak egy félork 
közeledésére, nem szívesen állnak 
szóba vele, amíg meg nem 
bizonyosodnak arról, hogy 
megbízhatnak benne. A helyzet az 
orkok között még rosszabb, bár ez nem 
meglepő, ha arra gondolunk, hogy a 
legtöbb ork a saját törzse tagjait is 
eladná rabszolgának, ha módjában 
állna. A félorkok az emberlakta 
nagyvárosokban általában az alsóbb 
rétegekben, kitaszítottként kénytelenek 
élni, s gyakran azzal keresik a 
kenyerüket, amivel tudják: sok 
közöttük a tolvaj és a bérverekedő. 
Jobb esélye van a beilleszkedésre egy 
félorknak egy kisebb közösségben: 
faluban vagy kalandozócsapatban. 
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A falvakban, ha az ott lakóknak sikerül 
legyőzni babonás félelmeiket, általában elfogadják a 
félorkokat, főleg, ha hasznosnak bizonyulnak. A 
legjobban azok a félorkok járnak, akik jó 
képességeik folytán sikeres kalandozóvá válnak. A 
kalandozótársaságokban ritkán kelt meglepetést egy-
egy furcsa szerzet, s a félorkok idővel ugyanolyan 
teljes jogú tagjaivá válhatnak a csapatnak, mint más 
fajok képviselői. 

Képességek módosítói 

 
Erő +2 
Állóképesség +2 
Egészség +1 
Szépség -3 
Intelligencia -2 
Akaraterő -1 
Asztrál -2 

 
 

Erő 20 (22) 
Állóképesség 20 (22) 
Gyorsaság 18 (20) 
Ügyesség 18 (20) 
Egészség 19 (21) 
Szépség 15 
Intelligencia 16 
Akaraterő 17 (19) 
Asztrál 16 

 

Korhatárok: 

I. II. III. 
15-19 20-120 121-200 
IV. V. VI. 

201-230 231-260 261- 

Lehetséges kasztok:  

Harcos; gladiátor; tolvaj; bajvívó*; matróz; 
pap*; boszorkánymester 

Különleges képességek: 

• 10m infralátás 
• A föld alatt 10 méter eltéréssel meg tudják 

mondani, milyen mélységben járnak. 
• 3x szaglás. 
• 1 óránál frissebb nyom: 80% eséllyel 

követik. 
• 2 óránál frissebb nyom: 40% 

eséllyel követik. 
• 4 óránál nem régebbi: 20% eséllyel követik. 
• 8 óránál frissebb nyom: 10% 

eséllyel követik. 
• 12 óránál frissebbet: 5% eséllyel követik. 
• Fél napnál régebbi nyomot nem találnak 

meg. 
• Az esélyeket óránként kell dobni, s 

amennyiben a százalékértéknél kevesebb a 
dobás eredménye, az udvari ork képes 
követni a nyomot. Ha több, úgy elveszítette, 
de –10-es módosítóval újra próbálkozhat, 
egészen addig, míg meg nem leli a nyomot, 
vagy esélye nullára nem csökken. 
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Bár a cikk kísértetiesen hasonlít a Félork, 

goblin (ismeretlen) Atlantisz cikkre, az attól 
való több eltérése, onnan kimaradt statisztikák 
miatt külön cikként szerepeltetem. Valószínű 
azonban, hogy forrásuk egy, avagy egyik a 
másikból származik. Mindenesetre forrást vagy 
eredeti szerzőt egyik esetben sem tüntettek fel. 
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