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Erő K6+12+Kf 
Állóképesség K10+8+Kf 
Gyorsaság 2K6+6+Kf 
Ügyesség 2K6+6+Kf 
Egészség K10+10 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 3K6 (2x) 

 
 

Ké 9 
Té 20 
Vé 75 
Cé 0 
HM/szint 11 (3) 
Kp alap 10 
Kp/szint 11 
Százalék/szint 0 
Ép alap 7 
Fp alap 6 
Fp/szint K6+4 

 

Vagyon 

3k6 arany. 
 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
2 fegyverhasználat 
(hosszúkard, tőr) Af 

2 fegyverhasználat (dárda, 
csatacsákány) Af 

Ökölharc Af 
Birkózás Af 
Hadvezetés Af 
Harc helyhez kötve Af 
Erdőjárás Af 
Futás Af 
Lovaglás Af 
Esés 10% 
Mászás 15% 
Ugrás 20% 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3. Térképészet Af 
4. Sebgyógyítás Af 
4. Kétkezes harc Af 
5. Idomítás (csak ló) Af 
5. Lovaglás Mf 
6. Rejtőzködés 30% 
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Szint lépés 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-160 1 

161-320 2 
321-640 3 
641-1440 4 
1441-2800 5 
2801-5600 6 
5601-10000 7 
10001-20000 8 
20001-40000 9 
40001-60000 10 
60001-80000 11 
80001-112000 12 

További szint: +31200 

Választható fajok  

• Ember 
• Elf 
• Félelf 
• Törpe 
• Udvari ork 
• Amund 
• Dzsenn 
• Khál 
• Wier 

 

Leírás 

Noha a hercegség számtalan kiképző 
központtal és harcos iskolával rendelkezik, a JK-k 
számára a legfontosabbak a Hercegi Hadiakadémiák, 
melyből hat van az országban. Az Akadémiák falai 
közt bárki tanulhat - rangra és származásra tekintet 
nélkül. A tandíj azonban meglehetősen magas: 350 
arany évente. De ha öt évet leszolgálnak valamelyik 
zsoldos ezredben és ez idő alatt rendes zsoldjuknak 
csupán a harmadát kapjak meg nem kell a tandíjat 
kifizetni. Ez az összeg meg így is igen magas. 
Akadémiáról kikerülő harcosok jellegzetes kék 
köpenyt kapnak. A képzés hat éves, ezalatt az idő 
alatt viszont nagyon intenzív. Nemcsak a fegyveres 
harc fortélyait tanulják meg, hanem pusztakezes 
harcot és egyéb tudományokba is beavatást nyernek. 

A Kékköpenyesek lovas harcosok félúton 
állnak a könnyűlovasság és a nehézlovasság 
között. 

Fegyverkent enyhen ívelt hosszúkardot és 
a szokásosnál hosszabb és vékonyabb pengéjű 
tőrt viselnek, de reguláris felállásban két méter 
hosszú dárdákat használnak. Pajzsot nem 
használnak, testüket pikkelyvert vagy lemezvert 
védi és kedvelt kiegészítő fegyverük a 
csatacsákány. Tanulóéveik alatt sok mindent 
elsajátítanak: a kisebb és nagyobb egységekben 
való harcolást, a lovak hang és kézjelekkel 
történő idomítását, a magányos és gyalogos 
harcot és az erdőkben való bujkálást és 
gerillaharcot. A Kékköpenyesek, miután 
otthagyták az Akadémiát csak kék köpenyüket 
és kardjukat kapjak meg, amennyiben 
leszolgálják valamelyik hercegi ezredben az öt 
evet, megkapjak teljes felszerelésüket: vért, 
hosszúkard, tőr, dárda, csatacsákány és lovukat, 
ami közepes harci lónak felel meg. 

FIGYELEM! A Kékköpenyes 
karakternek, bárhol járjon, barmit tegyen 
éppen, erkölcsi kötelessége (amit nevelés miatt 
nem fog megszegni), hogy a Zászlóháborúk 
idején visszamenjen Erenbe, és beálljon Eligor 
seregébe. 

 
 

 
2007.04.19.  

Szerző: BlackRawen 
Forrás: Hotdog/MAGUS 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk gyakorlatilag a Harcosok, 
Gladiátorok, Barbárok kiegészítőben található 
Ereni kékköpenyes szó szerinti átirata, néhány 
mondat különbséggel, így önálló munkának 
nemigen tekinthető. A képzettségek között 
mindössze a lovaglás, amivel ki lett egészítve, 
illetve a hadrendet a harc helyhez kötve 
képzettségre cserélték.   

A szerző a forrást és az eredeti szerzőt a 
honlapon nem tüntette fel! 
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