
 

 

 
 

Ogre 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„Ogreföldje házaiból nem maradt 
más, csak hamu és por, lakói már a föld 
alatt alusszák örök, soha el nem múló 
álmukat. De talán jobb is nekik. Nem 
látják az égő erdőket, a felperzselt 
falvakat, a vérző tetemeket, a sírástól 
eltorzuló arcokat, azt, ahogy társaikat 
felhajtják a hajókra, és a korbács 
hangosan csattog csupasz hátukon, 
vérző csíkokat hagyva maga után. Nem 
látják a dölyfös hadvezéreket, amint 
sátraikban nevetve, egy pohár bor 
mellett dicsekszenek az ogrék között 
végrehajtott mészárlással, nem látják a 
szégyen éjszakáját, amikor az ogre 
tanács meghajtja fejét a hatalom előtt, 
és nem látják a holdat, amely az éjszaka 
leszállta után gúnyosan kacag Ogria 
pusztulása fölött…. Az ogrék Ynev 
legritkább kalandozói. Különös 
szerencse, ha valaki találkozik velük…” 

Részlet Karkarodon, Ogre 
Cronica című művéből 

Tulajdonságok 
 

Erő +4 
Állóképesség +3 
Gyorsaság -1 
Ügyesség -1 
Egészség +3 
Szépség -4 
Intelligencia -3 
Asztrál -3 

 
Ép alap: +4 

 

Maximális értékek 

 
Erő 22 (24) 
Állóképesség 21 (23) 
Gyorsaság 17 (19) 
Ügyesség 17 (19) 
Egészség 21 (23) 
Szépség 14 (16) 
Intelligencia 15 (17) 
Akaraterő 18 (20) 
Asztrál 15 (17) 

 

Általános jellemzők 

• magasság: 230–320 cm; 
• súly: 125–190 kg; 
• bőrszín: alapvetően zöld, és ennek 

árnyalatai (feketés zöld, piszkos 
zöld, sárgás zöld); 

• hajszín: éden fekete, sötét barna; 
• szemszín: vörös v. fekete, ritkán 

barna; 
• kalandozó életkor: 25-60 év. 
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1. Az ogre faj története 

Az ogre faj történetét egy híres erioni 
történész, Karkarodon, Ogre Cronica című művében 
dolgozza fel. Az ogrék, ahogy a többi nagy faj, tehát 
az elfek, törpök, emberek ősei, egy Ynevtől távol 
eső, a mai tudással megközelíthetetlen kontinensről 
származnak. Átmenetet képeznek a valódi, hatalmas 
óriások és ezeknek mára már elkorcsosult fajtái, a 
félóriások között. Az óriásoktól származtatják őket, 
de életmódjuk, az őket ért háborúk és egyéb külső 
tényezők mind szellemiségüket, mind fizikai 
felépítésüket megváltoztatta, ám hozzá kell tenni, 
hogy ehhez hosszú évezredekre volt szükség. Az 
egyik hatalmas őskontinensen, még az óriások törzsi 
háborúi idején, az egyik törzs, látva a pusztulást, ami 
a harcok miatt az óriások nemzetségét sújtja, 
elhatároztak, hogy elkülönítik magukat tőlük, és 
megpróbálják kihúzni magukat a harcok elől. Ezért 
az erdőkkel és mocsarakkal borított hegyvidékre 
költöztek, és ott fakunyhókban vagy barlangokban 
ütötték fel tanyáikat. Gyűjtögetésből, vadászatból és 
halászatból éltek, a természettel teljes harmóniában, 
az erdő lételemükké vált. Az óriásokkal ellentétben 
sokkal kevesebb húst fogyasztottak ,és kevésbé 
megerőltető fizikai munkát végeztek, sőt, még 
túlméretezett orkokkal is elkeveredett a vérük. Az 
évszázadok teltével ez a kis törzs már nem őrizte 
meg tiszta óriás vérét, és így külsőleg, nagy őseikhez 
képest jelentősen megváltoztak. Az itteni 
körülmények, adottságok és vérük keveredése 
eredményezte ezeket a változásokat, és így jöttek 
létre a mai ogrék elődjei, az ősogrék. 

Ahogy az elfek, emberek, törpök és a összes 
faj elődjei, elhagyva az őskontinenset Ynev földjére 
kerültek, úgy az ogrék is részt vettek a vándorlásban, 
és mivel az évszázadok során kereskedelemmel is 
elkezdtek foglakozni, ami az óriásoktól távol esett, 
szerettek volna minél távolabbra kerülni őseiktől. 
Úgy gondolták Ynev területén majd saját államot 
hozhatnak létre, amely mindentől független, és így 
végleg el tudnak különülni az óriásoktól. Ennek 
reményében jutottak el Ynev földjére, a mai napig 
ismeretlen körülmények között, és valóban 
megalapították saját államukat, Ogreföld néven. 
Vezetőt is választottak, aki az országot az ogrék 
fejedelme címem irányította, is itt igazi mintaállamot 
szerveztek be. Több ezer ogre település épült, és a 
terület nyersanyagforrásait remekül kihasználva, az 

ásványkincseket és a fát eladva az ogrék 
jelentős bevételekre tettek szert, amiből a 
hiánycikkeket meg tudták vásárolni. Sőt, a 
nyersanyagokban gazdag ogreföldre szemet 
vető orkok és goblinok hadjárataival szemben 
is sikerrel védekeztek. Ez volt Ogreföld 
fénykora. De aztán ennek a korszaknak is vége 
szakadt. 

A kialakuló államok számára egy idő után 
már nem jelentet gondot a fa és az 
ásványkincsek megszerzése, vagy saját maguk 
termelték meg, vagy olcsóbban és könnyebben 
meg tudták szerezni. Az ogrék által termelt 
cikkekre már nem volt szükség a piacon, és így 
a pénzhiány miatt, mivel az ogrék nem voltak 
képesek eddigi gazdasági berendezkedésükön 
változtatni, és kezdetektől fogva nem 
rendelkeztek mezőgazdasággal ill. 
kézműiparral, éhínség és használati-cikkhány 
lépett fel államuk területén. Megkezdődött az 
ogre társadalom bomlása. A környező 
nagyhatalmak viszont hamar felfedezték az 
ogrékban rejlő lehetőséget, és felhasználták 
őket saját céljaikra, az ogrékból elit zsoldos 
csapatokat szerveztek, amelyek nemegyszer 
döntőnek bizonyultak egy-egy ütközet 
szempontjából. Az ogrék gyakran saját maguk 
jelentkeztek katonai szolgálatra, és egy idő után 
élelem fejében már bárki számára bármilyen 
munkát elvégeztek: nemcsak katonákká, hanem 
testőrökké, egy-egy nemes palotájának őreivé, 
gyakran gladiátorokká váltak. Rengeteg ogre 
pusztult el az arénák homokján, a nagyhatalmak 
között vívott háborúkban és az Ogreföldet sújtó 
nomád támadásokban, vagy éhínségekben. Az 
ogrefejedelmek és tanácsosaik kezéből kihullott 
a hatalom, és egyre jobban elhatalmasodott a 
káosz egész Ogreföldjén.  

Ezt használta ki a kyr idők előtt fennálló 
Crantai Birodalom, amely hadjáratai során 
alávetett néppé tették az ogrékat, és a területet 
felosztotta csatlósai között. A döntő ütközetet 
Ogrea, az állam fővárosa mellett vívták, ahol a 
végső kétségbeesésben összehívott maroknyi 
ogre sereg megütközött a crantaiakkkal. 
Keményen küzdöttek, sok ellenféllel végeztek, 
de a hatalmas túlerővel szemben végül 
alulmaradtak. A ogretanács feloszlott, az utolsó 
ogrefejedelmet kivégezték. A még életben 
maradt ogrékat besorozták seregeikbe, az erre 
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kevésbé alkalmasak pedig a 
rabszolgahajcsárok ostorai alatt és a gályák 
evezői mellett pusztultak el. Az ogre faj 
lehanyatlott, államuk megszűnt létezni, 
lélekszámuk pár évszázad alatt minimálisra 
csökkent. Így ért véget egy faj dicső 
fénykora. 

2. Az ogrék jelenlegi helyzete 

Ma (p.sz. 3690.) Ynev területén 
mintegy 5000 ogre él, elsősorban a 
mocsaras erdőkkel borított, melegebb 
éghajlatú dombvidékeken, parasztház 
nagyságú faépületekben. Ez a szám az 
elkövetkező évtizedekben valószínűleg nem 
változik, mivel a harcok ás 
gladiátorviadalok során elpusztuló ogrék 
száma, nagyjából megegyezik a születések 
számával, tehát a népességszám stagnál. 
Nagyrészük magányosan él, másik részüket 
katonai akadémiákon képzik, vagy éppen 
zsoldosseregekben harcol. Ritkán előfordul 
egy-egy ogrecsalád, az egyetlen ogre 
település Ogrefalva, ahol kb. 300 ogre él 
egy településen belül. (pontos helyét senki 
nem ismeri, valahol a Krán-hg. lábnál 
fekszik). Néha előfordul hogy több 
ogrecsalád költözik egy területre, és így 10-
15 fős ogretanyákat alkotnak, de ez a 
jelenség is rendkívül ritka. Az ogrékat 
különös veszély nem fenyegeti, a 
magányosak közelében általában csak egy 
kisebb parasztfalu található, és az itt élők 
nem keresik a közelükben élő ogréval való 
összetűzést, mivel valószínűleg ők húznák a 
rövidebbet. Egy ogretanya felszámolásához 
is legalább 15-20 képzett, jól felfegyverzett 
harcosra van szükség, élve lefogni őket 
pedig valóságos művészet, mivel utolsó 
leheletükig küzdenek, és egyenlőre nincsen 
benne annyi pénz, hogy ogrevadászok 
specializálódjanak a feladatra. Kalandozó 
ogrékkal nem sűrűn találkozik az ember, 
ahhoz, hogy egy ogre kalandozni kezdjen, 
rendkívül összetett és nyomós okokra van 
szükség. Viszont előfordul, hogy az ogrék 
között is akad egy-egy, akit a 
kalandozókhoz hasonló belső kalandvágy 
hajt, egyszer csak összepakolják 

holmijukat, és elhagyva kényelmes otthonukat 
vándorlásra, kalandozásra adják fejüket. Általában 
magányosak, csak ritkán csatlakoznak csapatokhoz. 
Nem kedvelik a városokat, inkább a falvakban és az 
erdőkben érzik jól magukat. Szeretik a természetet, a 
hegyeket és mocsarakat. Távol áll tőlük a nyüzsgés 
és a zaj, inkább a nyugalmat, a csendet részesítik 
előnyben. Szeretnek jókat enni, nem vetik meg az 
italt, de szemükben nincs nagy értéke a pénznek, 
elsősorban azért nem, mert az erdő mindent megad 
nekik, és ehhez hozzászoktak az évezredek során. 
Az ogre nyelvet beszélik, de mivel általában emberi 
falvak környékén élnek, tökéletesen beszéli az 
emberek a közös nyelvet. 

3. Magáról az ogréról 

Az ogrék kb. 2,5-3,5 láb magasak, válluk 
széles, hajukat hosszú tincsbe fogják, vagy teljesen 
leborotválják. Bőrük színe zöld, de sokkal puhább, 
lazább és simább, mint az orkoké. Húsosak, 
testarányaik megegyeznek az emberekével. Karjuk 
és lábuk vastag, tenyerükön és talpukon 
bőrkeményedés figyelhető meg, és enyhén szőrös, 
ezért sem kesztyűt, sem lábbelit nem hordanak. 
Füleik kör alakúak, amikor nevetnek, szájuk széles 
mosolyra húzódik, és füleik megemelkednek. 
Természetük alapvetően vidám, ám visszahúzódóak, 
kedvelik a magányt, ritkán vesznek maguk mellé 
társakat. Kissé morcosak, nem szeretik a 
változatosságot, ragaszkodnak az állandó, 
hagyományos dolgokhoz. Az öltözködésre nem 
sokat adnak, bőrnadrágot, ogrezekét és mellényt 
viselnek, derekukon övet hordanak, amiben egy 
pénzzel teli bőrerszényt és fegyverüket tartják. Nem 
vetik meg a kényelmes otthont, ezért házaikat 
általában szép és ízléses, de nem túl díszes, egyszerű 
bútorokkal rendezik be, nagy kályhát építenek, 
állatbőrökből hatalmas szőnyegeket készítenek. 

Szabadidejüket fafaragással, házkörüli 
munkákkal, vagy erdőjárással töltik. Nem keresik a 
bajt, de ha kell, bátor harcosok, és túlerővel szemben 
is állják a sarat. Nyugalmukból nem könnyű 
kizökkenti őket, de ha sikerül, előfordulhat, hogy 
vérszemet kapnak, és ilyenkor veszélyes a közelükbe 
menni. Fegyverkezés tekintetében is tradicionálisak, 
a jól bevált ogre fegyvereket használják, a szál és 
kemény zúzófegyvereket, ezen belül a 
csatabárdokat, (egy és kétkezeseket egyaránt), 
fejszéket, husángokat és dorongokat. Különleges 
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fegyverük a fából és fémből készített ogre bárd, egy 
különleges egykezes csatabárd, (bár egy jól képzett 
harcosnak két kézzel is nehezére esne felemelni) 
amelynek igazi mesterei. Az íjak, számszeríjak és 
egyéb célzó ill. dobófegyverek használatában 
teljesen járatlanok, de ezeket az eszközöket meg is 
vetik, szerintük az igazi küzdelmet csak a férfias, 
szemtől szembe harc döntheti el. (kivételt képez az 
ogre parittya, amelynek használatában különös 
jártasságra tettek szert, ennek segítségével hatalmas, 
gyakran kétököl nagyságú köveket is képesek 
kilőni.). Nem tartoznak erősségeik közé a 
szúrófegyverek. Ha tehetik, nem használnak pajzsot, 
ám az ogre gladiátorok és zsoldosok nem képesek 
meglenni e nélkül, bármilyen méretű és anyagú 
pajzsot képesek használni. Páncélt és sisakot csak a 
zsoldosok, és azok is csak a hadjáratok során 
viselnek. Mindenkivel meg tudnak lenni békében, és 
bárki társaságát elviselik, ám az orkokat nem igazán 
szívlelik. Az ogrék különleges képzettsége kiváló 
hallásuk és szaglásuk, bármilyen hang vagy illat 
alapján fel tudják mérni a távolságot és a forrást. (a 
vak harc módosítóinak csak a fele sújtja őket).  
Kiválóan ismerik a erdőt, annak növényeit és 
állatait, de ez már az ösztönükben van. Sötétben is 
könnyen tájékozódnak, képzettségeik elsősorban a 
pusztakezes harchoz és az erdei élethez 
kapcsolódnak. Semmilyen mágiát vagy pszi 
technikát nem képesek használni, a sámánok 
kivételével, kézifegyvereikben és a nyers erőben 
bíznak. Az hétköznapi, tanulatlan emberek gyakran 
összetévesztik őket az orkokkal, pedig a mentalitás 
és méretbeli különbség hatalmas a két faj között, és 
az emiatt őket érő atrocitások okán gyűlölve 
szemlélnek minden orkot. 

Játszható kasztok 

• Harcos; 
• Gladiátor; 
• Sámán; 
• a KM külön engedélyével csempész. 

 
Az ogrék esetében a képzettségeket nem a 

kaszt határozza meg, hanem a következő leírás. 
 
 

Harcos 

Képzettség Fok/% 
Ökölharc Af 
Birkózás Af 
Pajzshasználat Af 
Fegyvertörés Af 
Kétkezes harc Af 
Nyelvtudás Af (5,5,2)* 
Nyomolvasás/eltüntetés Mf 
Erdőjárás Mf 
Vadászat/halászat Mf 
Hangutánzás Mf 
Csapdaállítás Af 
Csomózás Af 
Ugrás 25% 
Kocsmai verekedés Af 
Kötelékből szabadulás Af 
Rejtőzködés 30% 
Csapdafelfedezés 30% 

 
*(beszélnek ogréul, – Af 5, tökéletesen 

közös nyelven – Af 5,és eredetük 
következtében egy kicsit orkul – Af 2) 

 
Ogre fegyverek használata (ogre bárd 1. 

Tsz-től Mf, ogre parittya csak a 3. Tsz-től Mf, 
addig csak alapfokon tudják használni) 

 
A többi Tsz-en nem kapnak több 

képzettséget, és a kezdetben csak alapfokon 
meglévőket sem kapják meg automatikusan 
mesterfokon, ennek oka az ogrék alacsony 
intelligenciája, a hagyomány tisztelete, és az, 
hogy szokásaikon nem akarnak változatni. Tsz-
enként 10 Kp-t kapnak, ebből kell 
gazdálkodniuk. 

Gladiátor 

A harcos képzettségek mellé az összes 
gladiátori képzettséget megkapja. 

Csempész 

A fenti képzettségek mellett a lovaglás, a 
kocsihajtás, a mászás és esés képzettsége 
kivételével az összest megkapja. 
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Sámán 

Az ogre törzseken belül természetesen 
jelen vannak az ogre sámánok. Az ogrék 
vallása nem túl bonyolult, az erdei 
istenekben, a természeti szellemekben és a 
természeti erőket megtestesítő 
istenségekben hisznek, a sámánt nagy 
tisztelet és megbecsülés övezi minden 
esetben. Manapság alig 100 ogre sámán él 
Ynev területén, mindentől és mindenkitől 
elvonulva, teljes magányban, így töltik 
egész életüket. Az ogre sámánok valójában 
harcosok, tehát megegyeznek az ogre 
harcossal, és csak a speciális ogre sámán-
mágiát használhatják, harcos képzettségeket 
kapnak, és harcosként lépnek szintet. A 
manát egy tábortűz körüli, erdőben előadott, 
harci tánc eljárásával szerzik, ami legalább 
15 percet igényel, naponta elegendő egyszer 
eljárni, és így az ogre sámán minden 
manapontját visszanyeri. 

Ogresámán-mágia 

1. Harci dobolás; 
2. Izzó fém, 
3. Harci tánc; 
4. Orkgyűlölet; 
5. A természet ereje. 

Az ogre sámán varázslatainak 
leírása 

Harci dobolás 

Mana pont: 6+1Fp 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: amíg a varázslat tart 
Hatótáv: 60 láb 
Mágiaellenállás: -  

Ez a varázslat az ogrék orkok ellen 
vívott csatái során alakult ki. A sámán a 
felszereléséhez tartozó dobon vad játékba 
kezd, és közben hangosan kántál egy ősi 
ogredalt. Ennek hatására a varázslat 
hatótávolságán belül elhelyezkedő harcos 
főkasztú személyek nagyobb harci kedvet 
kapnak, és nagyobb lendülettel vetik 
magukat a harcba. Rájuk a következő 

módosítók érvényesek: Té: +30, Vé: +20, Sebzés: 
+3. A sámán eközben más tevékenységet nem képes 
folytatni, csak a varázslatra koncentrál. 

Izzó fém 

Mana pont: 4+1Fp 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: lásd a leírást! 
Mágiaellenállás: -  

Amennyiben a sámán harc közben 
fémfegyvert használ, a varázslat hatására a fegyver 
támadásra használt része vörösen felizzik, forróság 
járja át, és ha használója sebezni képes vele, égető 
fájdalmat okoz a megtámadott személynek, így az 
k6+1 Fp-t veszít. A varázslatot a sámán hangos 
kántálással idézi elő. 

Harci tánc 

Mana pont: 11+3Fp 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: lásd a leírást! 
Mágiaellenállás: -  

A sámán hangos kántálás mellett vad, 
önkívületi táncba kezd, transzba esik, majd egetverő 
ordítást hallat, és vad dühvel veti magát ellenfelére. 
Környezete többi mozzanatára nem koncentrál, csak 
a harcra, és elsősorban a támadásra összpontosít. 
Ezzel képes félelmet és zavarodottságot erőltetni 
ellenfelére, így annak Té-je 20-al csökken. A 
varázslat hatására a sámán Té-je 35-tel, nő, míg Vé-
je 25-tel csökken, Sebzése másfélszeresére változik. 

Orkgyűlölet 

Mana pont: 7+1Fp 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: lásd a leírást! 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a sámán az ogrék ősi, 
okrok iránt érzett belső gyűlöletét éleszti és erősíti 
fel lelkében. Kimondhatatlan düh szállja meg, és vad 
kegyetlenséggel veti magát a közelben tartózkodó 
orkokra. Az orkok ellen vívott harcban Te-je 25-tel 
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nő, még Ve-je 15-tel csökken, túlütés estén Ép 
sebzése 2-vel nő. 

A természet ereje 

Mana pont: 9 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: lásd a leírást! 
Mágiaellenállás: -  

A sámánok talán legkülönösebb varázslata. 
Kizárólag csak természeti környezetben, erdőben 
hasznosíthatják, messze minden lakott területtől. A 
sámán minden erejével a természet hangjaira, 
illataira, képeire koncentrál, felidézi magában a 
hegyeket, patakokat, fákat, természeti jelenségeket. 
Ezek gyönyörével eltelve, fizikailag és szellemileg is 
teljesen felfrissül. Erőt gyűjt, mialatt körönként 3 
Ép-t, 10 Fp-t és 3 mana-pontot nyer vissza. Ha 
ezután közvetlenül harcba lendül, Té-je 30-al, Vé-je 
20-al nő, a varázslat utáni első körben sebzése 
megkétszereződik. 

 
Amint a fentiekből kitűnik, az ogre sámánok 

varázslatait elsősorban küzdelem alatt lehet 
használni, és a harcértékek javítására szolgálnak. 
Ezek valójában harci rítusok, a sámánok teljesen a 
harcosokhoz hasonlítanak, igazi kenyerük nem a 
mágia, inkább a közelharc. A mágiát használni 
tudókhoz képest varázslataik a legszerényebbek, 
egyértelműen a harcosok közé tartoznak. 

Az ogre sámánok harcban gyengébbnek 
bizonyulnak a valódi harcosoknál, az emberekhez 
képest rájuk a következő módosítók érvényesek: 

 
Erő +3 
Állóképesség +2 
Gyorsaság -1 
Ügyesség -1 
Egészség +1 
Szépség -4 
Intelligencia -1 
Asztrál -1 

 
Ép alap: +4 
 
 
 
 

A következő két képzettséget még 
pluszba megkapják: 

 
Képzettség Fok/% 
Legendaismeret* Mf 
Éneklés/zenélés Af 

 
* csak törzsi ogre legendák ismerete 
Az ogresámán manapontjai a 

következőképp alakulnak: 
Alap: 3 manapont, szintenként ehhez 2 

manapont járul hozzá. 
 
Felvetődhetne a kérdés, hogy mi a 

különbség egy sámán és egy harcos között az 
ogrék esetében, és miért érdemes egy harcost 
választani, ha egy sámán is ugyanannyit tud, és 
ezenkívül még képes varázsolni is. Az első 
alapvető különbség a mentalitásban rejlik. Egy 
sámán sokkal visszahúzódóbb, visszafogottabb, 
inkább a világ dolgairól gondolkodik, 
elmélkedik, kunyhójában, teljes magányban él, 
szinte soha nincs családja. Szellemisége tehát 
nem a sámán kasztnál leírtakkal egyezik meg. 
A harcos ennél sokkal vadabb, nem a filozófia 
és a gondolkodás, hanem a tett embere. 
Közülük sokkal több kalandozó kerül ki. 
Egészen mások, jóval világibbak, nem vetik 
meg olykor a szórakozást. Éljétek egy kicsit 
bele magatokat, és ráfogtok érezni a lényegre. 
A másikk különbség, hogy csak a harcosok 
tulajdonsága az, amikor harc közben vérszemet 
kapnak, és ez harci moráljukat igencsak emeli. 
Ez a jelenség a sámánok esetében nem 
figyelhető meg. 

Az ogrék harcmodora 

Az ogrék harc közben a „Többet ésszel, 
mint erővel” elv fordítottját gyakorolják, 
fegyvereikben, hatalmas testi erejükben és 
tapasztalatukban bíznak. Nem próbálnak 
különös harci technikákkal támadni, mint a 
harcművészek, nem végtagjaik ügyességét 
használják ki, nem a fejüket használják harc 
közben. Fegyverismeretük sem túl magas, az 
évszázadok óta bevált fegyvereket használják, 
és semmi kincsért sem változtatnának ezen. 
Általában beállnak egy fix helyzetbe, és 
kezükben ogre bárdjukkal hatalmas, az esetek 
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90%-ában halált, csonkítást okozó ütéseket 
mérnek ellenfelükre, közben a rájuk 
záporozó csapásokat pajzsukkal próbálják 
kivédeni. Az ogre harcosok különös 
képessége, hogy a hosszabb csetepaték 
során, a vér látásától és a harci hév 
hangulata miatt vérszemet kapnak, és 
különös dühvel, erővel kezdenek el 
harcolni, a védekezésre kevesebb figyelmet 
fordítanak, energiájukat még inkább ütéseik 
erejébe fektetik. Ez számokban úgy jelenik 
meg, hogyha egy harc 5 körnél tovább tart, 
és az ogre legalább 2-szer Ép-t sebez, akkor 
a harc további köreiben Vé-je 20-al 
csökken, még Té-je 25-tel nő. Ez a jelenség 
minden esetben jelentkezik, a kalandozó 
nem döntheti el, hogy él-e a lehetőséggel. A 
harci mámorba esést kizárólag csak az ogre 
harcosok kapják meg. 

 
Erről a jelenségről így ír egy híres 

toroni hadvezér: 
„Az ütközet már a vége felé 

közeledett, és a szétszóródott nomád 
lovasság megtámadására készültünk, mivel 
ennek szétzilálása egyértelmű győzelmet 
hozott volna. Az elit toroni gyalogság 
második számú hadtestének kiadtam a 
parancsot a lovasság megtámadására, és 
azok tömött sorokban meg is indultak előre, 
határozott elszántsággal. Innentől az 
ütközet már nem férfias küzdelem, hanem 
közönséges mészárlás lett volna, mivel a 
lovasoknak már esélye sem volt a 
gyalogsággal szemben való védekezésre. A 
távolság egyre jobban csökkent, és tudtam, 
közel a győzelem, ám ekkor következett az 
ütközet döntő szakasza. Menydörgő 
csatakiáltást hallottunk, aztán egyszer csak 
mintegy 200 ogre harcos tűnt fel, és gyors 
lépésben, oldalról közeledett gyalogságunk 
felé. Lábuk alatt csak úgy rengett a talaj, 
fegyvereiken megcsillant a napfény, 
szájukból fülsüketítő ordítást tör elő. 
Embereimnek földbe gyökerezett a lába, 
még arra sem voltak képesek, hogy 
dárdáikat védekezéskép maguk elé tartsák. 
Az ogrék vad rohammal estek rájuk, és 
pillanatok alatt felbontották gyalogságunk 
szabályos sorait. Fegyvereiket ütemszerűen 

felemelték, és amikor lesújtottak tudtak, hogy eggyel 
kevesebb toroni tapossa Ynev földjét. Arcukra kiült a 
harci láz, szemeik vérben forogtak, és vad, elszánt 
dühvel osztották ütéseiket. Nem telt el sok idő, és 
emberi holttestek százai borították a csatateret. 
Sokan megcsonkítottan, vérző sebekkel, halk 
halálhörgést hallatva feküdtek a földön. Embereim 
fegyvereiket és pajzsaikat szanaszét dobálva, hanyatt 
homlok menekültek, mentették lopott életüket. Az 
ogrék pedig csak álltak a harctér közepén, a két 
hadsereg néma csodálattal figyelte őket, amint 
halkan szuszogtak, és véres bárdjaikat ruhájukba 
törölték. Velük még a kráni pusztítok sem vehetik fel 
a versenyt. Ám nem tükröződött rajtuk sem öröm, 
sem diadal, némán álltak, majd lassan hátat fordítva 
elvonultak. A csata eldőlni látszott…” 

Az ogre fegyverek leírása 

Ogre bárd 

Ember esetében egy kétkezes csatabárdnak 
minősül, ha ogre használja, a következők lesznek 
értékei (természetesen az ogrék egy kézzel 
forgatják) 

Súly: 3,5 kg 
Té: 15 
Vé: 10 
Ké: 5 
Sebzés: 2K6+1+az ogre erejének 18 fölötti 

része 
Támadás/kör: fél – emberek esetében (már 1. 

Tsz-en Mf-on ismeri, ezért körönként egyszer 
támadhat vele) 

A fegyver egy nagyjából 125-140cm 
hosszúságú fahusáng, a fegyver végén egy 
vastagabb, tömör acélból készült rész található, 
amelyből szabálytalanul elhelyezkedő és különböző 
méretű (3-5cm) borotvaéles szélű, hegyes végű 
nyúlványok állnak ki. Leginkább egy szöges 
buzogányhoz hasonlítható. Az ogrék általában saját 
maguk készítik el, kb. 18-20 éves korukban. 

Ogre parittya 

célzó fegyver 
Súly: 0,5 kg 
Hatótáv: max. 40 m  
Cé: az ogrék célzója nulla, viszont ha ezt a 

fegyver használják 30 
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Sebzés: K6+2+az ogre erejének 20 fölötti 
része 

Támadás/kör: egy 
A fegyver megfelel egy hagyományos 

parittyának, csak annál valamivel méretesebb, és 
jóval nagyobb méretű köveket lehet vele röpíteni. 

Ogre életkortáblázat 
 

Életkorszakok Életkor (év) 
Csecsemőkor Születéstől-6 hónapos korig 
Gyermekkor 6hónap-12 éves kor 
Serdülőkor 12-17 
Ifjúkor 18-27 
Felnőttkor 27-65 
Öregkor 65-90 

Végszó 

Az ogre fajról már valószínűleg sokan 
hallottatok, más szerepjátékokban, mint például az 
AD & D-ben már régóta ki van dolgozva a faj, sok 
anyag megjelent ezzel kapcsolatban, de a m.a.g.u.s.-
ban még egyenlőre váratott magára. Most végre itt 
van kidolgozva, hasonló részletességgel, mint a 
többi faj. Elsősorban az ogre harcost és gladiátort 
ajánljuk játékra, a sámánt csak a gyakorlottabb, 
tapasztaltabb kalandozóknak, a csempészt pedig 

csak egészen különleges esetekben. Aki a 
kőkemény, férfias közelharcban leli örömét, 
szereti a nagy kocsmai verekedéseket, 
ugyanakkor tud kicsit visszafogottabb 
kalandozót megtestesíteni, és inkább az erdei 
terepen, a városoktól távolabb érzi jól magát, 
azoknak javasoljuk az ogréval való játékot. A 
harcos lételeme a fegyverekkel vívott harc, ez 
az ogre fajnál még inkább kidomborodik. 
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