
 

 

 
 

Erdőpille erdőjáró 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Elfenedel egyik erdejében oktatják 
a kalandozásra vágyó erdőpilléket. Itt 
bármely képzettséget elsajátíthatják. 
Örömmel segítik őket, cserébe egy-két 
izgalmas történetet hallgathatnak meg, 
amely igencsak kedvükre van. 
Kalandozásaik célja megismerni minél 
több erdőpille lakhelyet, és Erionba a 
kalandozók városába eljutni. A 
természetes közeget kedvelik, a 
városokban a parkokat keresik fel 
elsőnek. Az emberek többnyire nem 
foglalkoznak velük, más fajokat sem 
érdekelnek túlságosan. Nem vesznek 
tudomást létezésükről. Az a kis 
bosszantás néhol pedig belefér. Nem 
törnek világuralomra, hisz nincs olyan 
fegyverük, vagy mágiájuk, amivel ezt 
elérhetnék. Az Erdőpille békés nép, de 
másokat bosszantani örömet okoz nekik. 
Persze tudják kivel nem szabad 
kezdeniük. Néha, pénz szűkén áruba 
bocsátanak mérgeket, gyógyitalokat, de 
ha kalandozó erdőpille igényelne ilyet, 
egyet ingyen, a többit fél áron, vagy 
olcsóbban kapja meg. Leginkább egy 
varázsló segíti őket, aki maga is az 
erdőpillék közt él. 

A varázsló egykor elf volt. De 
képes felölteni az erdőpillék alakját. 
Feltehető a kérdés, hogy miért is tenne 
ilyet? Nos, erre a válasz a szerelem. 
Mikor kalandozásba kezdett megmentett 
egy erdőpillét, egy boszorkánymester 
karmai közül. Rossz emberrel kezdtek. 
Elpusztult mindenki rajta kívül, s az 
otthonukat is elpusztította. 

A varázsló magával vitte, s vele 
kalandozott. Erionban végül 
elhatározta, hogy ha elég hatalma lesz 
azzal az erdőpille lánnyal fog élni. 
Miután mindez sikerült neki, úgy 
döntött, hogy segít az erdőpilléknek, 
nehogy ők is rossz sorsra jussanak. Az 
erdőpillével együtt kialakítottak egy 
olyan iskolát, amely az erdőpillékből a 
legjobbat hozza ki. Így aztán kialakult 
az Erdőpille Erdőjáró kaszt elfendeli 
iskolája, ahol évente 2k6 Erdőpillét 
oktatnak, mert ismervén gyöngeségük, 
és védtelenségük nem mindenki képes 
kihasználni önmaga adottságait. Ha a 
varázsló kiválasztotta a számára 
megfelelő alanyokat, a természetre 
(vagyis egy kalahórára) bízza a 
döntést, hogy ezek közül ki tanulhat. A 
kiválasztottak ekkor szerzik meg 
hatalmukat. Még bánni nem tudnak 
vele, ezt a varázsló tanítja meg nekik. 
Ha egy erdőpille mágiahasználatot 
akar tanulni, csupán erre a helyre kell 
eljönnie és a megfelelő Kp 
mennyiségért ingyen megtanulhatja 
mind az alapfokot, mind a 
mesterfokot. A varázslónál bármilyen 
tárgyat lehet készíttetni, de cserébe 
csak az elkészítési költséget kell 
kifizetni, viszont cserébe el kell 
végeznie egy feladatot. Ha a varázsló 
úgy ítéli meg, hogy nem hajlandó neki 
varázstárgyat adni, akkor nincs mit 
tenni. Nem érdemelte ki. Erdőpille 
Erdőjáróknak legfeljebb azt mondja, 
hogy még nem jött el az ideje. 
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Az ötödik szintet elérve kapnak a varázslótól egy 
rangjelzést, amely bármilyen tárgy (papír, medál, 
gyűrű, pálca, belevarrva a ruhába) lehet. Ezzel 
jelzik, hogy más erdőpille lakhelyen adott esetben az 
ő szava dönt. Ez a cím általában a tanítottak közül is 
csak keveseknek adatik meg. (A varázslómról a 
későbbiekben olvashattok. Az egyik legjobb 
karakterem.) 

Az erdőpillék sajátos kasztja. Elsősorban nem 
a harc, hanem a megismerés számít. Bár ehhez 
olykor harcolni is kell. Különleges képességük, hogy 
képesek mágiát használni. Ez nem hasonlít egyik 
mágiához sem, pusztán segédlet a boldoguláshoz. 
Képesek egy varázstárgy, a gyógyital elkészítésére. 
Bár nem túl nagy a hatalmuk, számukra ez épp 
elegendő. 

Mágiájuk nem manapontból, sokkal inkább a 
természet adta energiából ered, amely átjárja az 
asztráltestüket. Ez az energia teszi lehetővé 
számukra a varázslást. Amikor elérik az ötödik 
szintet, beteljesedik az átlényegülés. Ekkor válnak 
igazi erdőjáróvá. 

A szintenként kapott képzettség pontok magas 
száma azzal magyarázható, hogy testüknél fogva 
alacsony az Ép alapjuk. Ezt elfogadva nem is 
próbálják növelni. Szintúgy a Fp-jeiket. Ezek helyett 
inkább új képzettségek tanulásával töltik az időt. 
Nem foglalkoznak a testi erővel és szívóssággal. 
Leginkább a tudományos képzettségek tanulásával 
foglalatoskodnak, de nem vetik meg a világiakat 
sem. Nem kedvelik túlságosan a harci 
képzettségeket. A százalékos képzettségek a 
kedvenceik közé tartoznak szintén. 

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

 
Harcértékeik jó harci felkészültséget mutatnak. 

Az itteni értékekben nincs benne a faji bónusz. 
Értékeik hasonlítanak a harcoséra, de nem kapnak 
annyi HM-et. 

 

Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé 10 (+ faji bónusz) 
HM/szint 10 (2) 
Kp alap 4 
Kp/szint 10 
Százalék/szint 15 

Ép alap 1+ Egészség 15 feletti 
része 

Fp alap 1+ Álóképesség 15 feletti 
része 

Fp/szint K6 
 

Szintlépés 

Harcos szerint. 

Képzettségek 

Képzettség Fok/% 
3 Fegyverhasználat (Linn-kard, 
Linn-tőr, Erdőpille íj) Af 

Írás/olvasás Af 
Nyelv  (5.4.3.3.) Af 
Időjóslás Af 
Legendaismeret Af 
Élettan Af 
Idomítás Af 
Nyomolvasás/eltűntetés Mf 
Hangutánzás Af 
Ugrás 20% 
Lopózás 30% 
Rejtőzködés 30% 
Csapdafelfedezés 15% 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Hegyvidékjárás Af 
3. Időjóslás Mf 
5. Herbalizmus Mf 
6. Legendaismeret Mf 

 
Különleges képességük, a sajátos 

mágiájuk. Manapontjai az Asztrálja 10 feletti 
része +10-nek felel meg. Szintenként nem 
kapnak manát, de ötödik szinten kapnak még 
ötöt. Ha megtanulja a Mágiahasználat 
mesterfokát hozzáadhatja az innen származó 10 
Mp-t a meglévőihez. (Természetesen az ott 
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leírtak itt is érvényesülnek, kivéve a 
manatöltést). 

Mana visszaszerzési módszer: 15 
perces meditálás. 

Mágia 
Papi mágia: gyógyítás*, köd 

felidézése, engedelmesség – növények, 
*(Ehhez nem kell áldás, mivel nem 

papi mágia szerint varázslat, de a hatása 
ugyanaz.) 

Megértés 

Mana pont: 2 
Meditáció: 1 szegmens  
Időtartam: egyszeri  

Képes megértetni magát az állatokkal, 
ezáltal választ szerezve egy kérdésére. 

Vad szólítása 

Mana pont: 5 
Meditáció: 2 szegmens  
Időtartam: 2 kör/szint  

Egy közeli állat érkezik az alkalmazó 
segítségére. Ha kell harcol is, de ezt az 
alkalmazó döntheti el. Ha több állat van a 
közelben, választhat közülük (de csak 
egyet). 

Zöld fátyol 

Mana pont: 5 
Meditáció: 1 kör  
Időtartam: 1 óra/szint  

A varázslat hatására az alkalmazó 
teljesen egyé válik a környezetével. Ez 
lehetővé teszi, hogy láthatatlanná váljon, 
ám ezt még láthatatlanság felfedezésével 
sem lehet észrevenni. Ám ha 10 méteres 
távolságon belül van egy élőlénytől, akkor 
az utóbbi nem vonatkozik rá, és csak 50%-
ot kap a rejtőzködésre. A varázslat ideje 
alatt mozoghat is. A varázslat csak erdőben, 
sziklakertek, parkokban, stb. használható. 

Víztisztítás 

Mana pont: 1-10 
Meditáció: 2 szegmens  
Időtartam: végleges  

Ezzel a varázslattal meg lehet tisztítani a vizet. 
Még a legszennyezettebbet is. Mérgeket is fel lehet 
fedni vele, ehhez annyi további manapontot kell 
felhasználni, amennyi a méreg szintje. Ha megfelelő 
az erősítés a víz zöld színű lesz. Ha nem, a víz 
tisztának tűnik majd. A varázslat nem alkalmazható 
más folyadékon, csak vízen. 

Fénytest 

Mana pont: 1 
E: 5 
Meditáció: 1 szegmens  
Időtartam: amíg meg nem szünteti  

Az erdőpille kis szárnyas fénylő pontnak fog 
tűnni. Ezt általában ünnepségeken este alkalmazzák. 
Ez ritka és lenyűgöző látvány. Az erdőpillék 
ilyenkor különböző alakzatokat, írásokat rajzolnak 
sebesen repülve a levegőbe. A játékban jó figyelem 
elterelő lehet. A fény erőssége egy mécses lángjának 
felel meg. 

Fényár 

Mana pont: 8 
Meditáció: 1 szegmens  
Időtartam: amíg meg nem szünteti  

Szintenként 5 darab hozzád hasonló fénytest 
jelenik meg. Ezeket az alkalmazó kedve szerint 
irányíthatja. Harc közben igencsak megzavarja az 
ellenfelet. Minden ötödik darab után az ellenfelek 
harcértékei csökkennek, a következő képpen: -2Ké; -
5Té, Vé, Cé. 
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A játszhatóságról 
A képzettségek közt le van írva az ugrás, 

lopózás és a rejtőzködés. Az ugrás mint akrobatika a 
repülést jelenti. Ügyes mutatványuk, amiknek 
harcban hasznát veheti. Ugyanúgy beleszámít a Vé-
be. A lopózás a halk repülést eredményezi, mivel 
lépteit amúgy sem lehetne hallani. A rejtőzködésben 
nincs benne a méretből adódó bónusz. Ezt a 
környezet szerint a KM határozza meg. Alapesetben 
+50%, de ennél többet, vagy kevesebbet is ítélhetnek 
meg neki. 

A mágiájuknak csak a hatásai egyeznek a papi 
mágiával, de ezek nem számítanak papi mágiának. 
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