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A Varjak egy, a kráni 
határvidéken élő közösség elnevezése. 
Hivatásos gyilkosok, a beszivárgás, 
lesvetés és az orozva ölés mesterei. A 
szóbeszéd szerint ahol megjelennek, ott 
hamarosan eledelhez jutnek a halottakat 
boncolgató varjak, innen ered nevük, 
mások szerint igénytelenségük és 
egyszerűségük okán kapták a puszták 
közönséges madarának nevét. 
Szállásterületük két külső tartomány, 
U’Cheol és Har Huddath közé 
beékelődött tölcsér középtáján 
helyezkedik el, nyugatról Khaya 
Kharram határolja, míg területüket 
keletről a Zharzurum folyó zárja le. A 
jól elkülönülő, sziklás, szinte 
terméketlen, elhagyott dombság a 
gyepüvidéki közösségek íratlan 
egyezsége alapján a Varjakhoz tartozik, 
akik semmi pénzért nem adnák saját 
területüket, és foggal-körömmel védik 
ha a szükség úgy hozza,  

 

 

igaz, a gyepüvidéki hatalmasságoknak 
nem érné meg az a hatalmas veszteség, 
amit az elfoglalása okozna. A Varjak 
ugyanis kitérnek a területükre vetődő 
nagyobb sereg elől, azok egyszerűen 
senkit sem találnak a sziklák és gyér 
növényzetű dombok között, 
jelenlétükről csak az éjszakánként 
átvágott torkok, az el-eltünedező 
őrjáratok, árulkodnak, napról-napra 
mind nagyobb számban. 

A Varjak nem véletlenül 
ragaszkodnak ennyire a 
haszontalannak látszó területhez, mert 
bár mesteri álcázási ismereteikkel 
bárhol el tudnának bújni, olyan 
barlangrendszert, amit a sziklás 
dombok rejtenek, aligha találnának 
máshol. Csak találgatni lehet, hogy 
honnan örökölte ezeket az elhagyott 
járatokat a gyepűvidéki közösség, de 
manapság, rajtuk kívül senki nem tart 
rá igényt, és minden valószínűség 
szerint nem is tud róla. Titkos 
feljegyzések szerint a járatokat egy rég 
elfeledett közösség hagyta rájuk, akik 
nem voltak méltóak az életre a 
Legnagyobb Úr előtt, és mára nyom 
nélkül kivesztek a gyepűvidék 
színpadáról, hiába, a gyengéknek nincs 
keresnivalójuk errefelé. Más 
feltételezések szerint egykor titokzatos 
képességű állatok vájták a sziklákba és 
lakták az üregeket, amik nem tűrhették 
a napfény érintését, és mára kihalva 
átengedték helyüket a pusztai 
gyilkosoknak. A vadabb feltételezések 
szerint csupán még mélyebbre 
költöztek... 
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A Varjak közössége kisebb csoportokban, 
mesterien álcázott rejtekhelyein él, amiket a 
szóbeszéd nem sokkal tart különbnek, mint az 
állatok odvai. A berendezésekkel, kényelemmel nem 
sokat törődnek, csak a legszükségesebbre 
korlátozzák. Soha nem bíbelődnek építkezéssel, 
elveik szerint a legtökéletesebb álca az, amikor 
mindent maga a természet alakít ki. Vadászatból és 
csapdázásból tartják fent magukat, és ügyességük, 
valamint alacsony lélekszámuk is biztosítja a 
megélhetést a sivár területen. Mindent a 
természetből nyernek ki, ami a megélhetésükhöz, 
illetve a feladataik ellátásához szükséges. A 
nyomolvasás és az álcázás mesterei, igénytelenségük 
pedig csak fokozza keménységüket. Létszámuk 
alacsony, a merészebb becslések szerint sincsenek 
többen százötven főnél. A kegyetlenül kemény 
életforma igencsak próbára teszi és megedzi őket, 
kevesen alkalmasak rá, hogy hosszabb távon 
közöttük éljenek. Emiatt is szűkölködnek az 
asszonynépben, akik ritkán adják a fejüket utód 
nemzésére, a közösség titkos járatit ritkán veri fel 
gyermeksírás. Utánpótlásukat nagyrészt a 
gyepűvidék hozzájuk menekült földönfutói és 
kitaszítottjai adják, így a közösség áltagéletkora 
magas, és leginkább a középkorúak vannak 
túlsúlyban, fiatalok képtelenek, az öregek erőtlenek 
csatlakozni, illetve megmaradni közöttük. A Varjak 
ugyanis a legtöbb gyepűvidéki közösséggel 
ellentétben teljesen nyitottak, bárkit befogadnak 
soraikba, fajra, nemre való megkülönböztetés nélkül. 
Az egyetlen feltétel csak az avatás szertartásának 
teljesítése, ami felér egy halálos ítélettel: a jelöltnek 
át kell kelnie a Fekete Határon, és egy khatif 
holmival visszatérnie, ami azután a közösség 
szerény vagyonát gyarapítja. Így biztosítja a 
közösség, hogy soraikba csak a legalkalmasabbak 
kerüljenek, és kétbalkezes újoncok ne ejthessenek 
foltot makulátlan hírnevükön. A frissen avatott 
növendékeiknek és az új tagoknak kiégetik a 
nyelvét, ezzel is kihangsúlyozva, hogy távol 
kívánnak maradni a gyepűvidék hatalmasságainak 
intrikáitól. 

Egymás között bonyolult gesztusnyelven 
kommunikálnak, aminek megtanulása hosszú időt és 
gyakorlatot igényel. Azok, akik kívülállóként túlzott 
érdeklődést tanúsítanak iránta, hamar holtan 
találhatják magukat, az eltávolításuk költségét 
ilyenkor a közösség a kíváncsi személy családjára, 
törzsére terheli. 

A közösségben született gyermekeket a 
puszta, a kegyetlen életkörülmények és az 
egészen kis kortól végrehajtott bevetések edzik 
igazi harcosokká, avagy ítélik őket gyors 
feledésre. A Varjak nem sokat törődnek a 
kiképzéssel, azt megteszi helyettük az élet 
maga.  

A Varjak hivatásos fejvadászok, 
felbérelhetőek. Ha egy gyepűvidéki 
hatalmasság zsoldjába kívánja fogadni őket, 
elég, ha egyszerűen átterel területükre egy 
marhacsordát. Reggelre az állatok nyomtalanul 
eltűnnek, a hajtóikkal együtt, ha azok nem 
húzódnak vissza időben és elég gyorsan. 
Amennyiben a Varjak közössége elég 
bőkezűnek találja az ajándékot, követet 
meneszt a leendő megbízóhoz, hogy 
megtárgyalják a szerződés részleteit. A követ 
mindig bejelentés nélkül érkezik, 
hajszálpontosan éjközépkor. A szóbeszéd 
szerint a Varjakat az éjközép rövid sötétjében 
lehetetlen elfogni, ezt kapták örökül attól a 
hatalomtól, akinek titkos járataikat 
köszönhették. Az rejtély, hogy ezért mivel 
kellett fizetniük, hiszen a Legnagyobb Úr 
semmit sem ád ingyen. Ha a megbízó testőrei 
fel tudták tartóztatni a követet, a Varjak mindig 
hiánytalanul visszaadják a csordát, és ingyen 
vállalják a feladatot, de ez nagyon ritkán forul 
elő. A megbízások tekintetében nem 
válogatnak, minden és mindenki az áldozataik 
listájára kerülhet, csak meg kell fizetni őket. 
Emiatt a legtöbb hatalom nem is háborgatja 
őket, és mint afféle mozgósítható tartalékként 
tekint rájuk, ez is biztosítja területük és 
függetlenségük sérthetetlenségét. A Varjak 
pedig nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy csak 
annak ártsanak, aki megsérti, illetve aki ellen 
felbérelték őket. 

A Varjak nemigen költenek sokat 
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felszerelésükre, leginkább ügyességükben 
bíznak. Ruházatuk ritkán több egyszerű 
ágyékkötönél, talpukat a puszta edzi 
megfelelőre, öklüket a harc keményre. A 
szépség egyáltalán nem érdekli őket, 
könyörtelen céltudatossággal alakítják 
testüket a feladathoz. A nők mellét 
leperzselik, hogy ne akadályozzák őket a 
hercban. Hajuk gyakran nincs, vagy csak 
alig van, nem ritkán pedig hosszúra 
növesztik és fegyverként használják mesteri 
fonataikat. Körmeiket különleges 
anyagokkal itatják át és élezik, hogy minél 
hatékonyabb fegyver válhasson belőle. A 
szóbeszéd szerint még a szemük színét is 
különleges főzetekkel sötétítik el, nehogy 
árulójukká váljon. Testüket gyakran sárral, 
korommal kenik be, szinte mindig álcázzák 
magukat, ha nem kifejezetten akarják, még 
a területük közepén sem lehet megpillantani 
őket. Állítólag többféle növényi eredetű 
kenőcsöt is használnak, amely elnyomja, 
illetve, megváltoztatja a szagukat.  

Fegyvereiket leginkább maguk 
készítik, a puszta biztosít alapanyagokat az 
egyszerű íjakhoz, késekhez, botokhoz, 
kövekhez. Nagyon gyakori, hogy öklük 
mellett a testük több részét is fegyverré 

alakítják, hajfonatokba fogott pengék, élezett 
körmök, hegyezett fog, mind jellemző rájuk. 
Fegyvereik tekintetében mindig az egyszerűséget az 
igénytelenséget és a jól álcázhatóságot tekintik 
legfontosabbnak, esetleges hiányosságaikat pedig 
harci tudásukkal, ügyességükkel és tapasztalatukkal 
pótolják, vallják, azt mindenhova magukkal tudják 
vinni. Feladataik során mindig csak a 
legszükségesebb fegyvert viszik magukkal, soha 
nem lehet látni talpig vasban csörtető varjút. Bár 
otthon vannak a különböző kencék elkészítésében, 
mérget soha nem használnak, elveik szerint erre csak 
annak van szüksége, aki nem bízik eléggé a 
tudásában.  

Játéktechnikailag varjúnak az odaszületett, 
vagy valamilyen ok folytán korán közéjük került 
gyermek minősül. Aki később áll be a klánba, bár 
maga is varjú lesz, eredeti játéktechnikai kasztját, 
képzettségeit megtartja, hiszen a Varjak nem 
foglalkoznak sokat a kiképzéssel, vagy az ismeretek 
egységesítésével. Az egyedüli, amit mindenki meg 
kell, hogy tanuljon, az a saját jelbeszédük, hiszen a 
nyelvüket elveszítik... 

Karakteralkotás 

A Varjú karaktert a fejvadászok általános 
karakteralkotási táblázata szerint kell megalkotni, 
azzal az eltéréssel, hogy egészség értéküket K10+10 
(2x)-rel, dobják.  

Harcérték 

A Varjú Ké-alapja 10, Té-alapja 20, Vé-alapja 
75, Cé-alapja 0; amihez minden tapasztalati szinten 
11 harcérték módosítót kap, amit tetszés szerint 
oszthat el harcértékei közt, egyetlen megkötést 
figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét minden szinten 
köteles 2-vel növelni.  

Életerő és fájdalomtűrés 

 A Varjú Ép-alapja 6 (ehhez adódik még 
egészsége tíz feletti része), Fp-alapja pedig 7, 
amihez (állóképességének és akaraterejének tíz 
feletti részén túl) tapasztalati szintenként további 
K6+5 Fp járul. 
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Képzettségek 

A Varjú Kp-alapja 3, amihez az első 
tapasztalati szinten további 5, míg a további 
tapasztalati szinteken az Új Tekercsek rendszerében 
15, a kétfokú rendszerben 5 járul.  

 
A Varjú képzettségei első szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
Pusztakezes harc (Varjú) Af 
Belharc Mf 
7 fegyverhasználat Af 
1 fegyverdobás Af 
Földharc Af 
Hátbaszúrás Af 
Álcázás/álruha Af 
Nyomolvasás Mf 
Csapdaállítás Af 
Csapdakeresés 15% 
Csomózás Af 
Futás Af 
Úszás Af 
Herbalizmus Af 
Mászás 35% 
Esés 20% 
Ugrás 20% 
Egyensúlyérzék 50% 
Lopózás 35% 
Rejtőzés 35% 
Erdőjárás (puszták) Af 
Élő nyelv Af (5) 
Élő nyelv (Varjú jelbeszéd) Af (5) 
Kultúra 3 
Helyismeret (szállásterület) 70% 
  

A Varjú minden tapasztalati szinten kap 20%-
ot, amit tetszés szerint oszthat el százalékos 
képzettségei között. Egyszerre azonban maximum 
10%-ot oszthat egy képzettségére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Varjú képzettségei első szinten az Új 
Tekercsek szerint: 

 
 

Képzettség Fok/% 
Pusztakezes harc (Varjú) 2 
Belharc 3 
3 fegyverhasználat 2 
4 fegyverhasználat 1 
1 fegyverdobás 2 
Földharc 2 
Földredöntés 2 
Orvtámadás 2 
Álcázás 3 
Álöltözet 2 
Nyomolvasás 3 
Csapdaállítás 3 
Csapdakeresés 15% 
Csapdaleszerelés 10% 
Csomózás 2 
Futás 2 
Úszás 2 
Jelbeszéd (Varjú) 4 
Lesvetés 2 
Herbalizmus 2 
Mászás 35% 
Esés 20% 
Ugrás 20% 
Egyensúlyérzék 50% 
Lopózás 35% 
Rejtőzés 35% 
Veszélyérzék 23% 
Pusztajárás 2 
Élő nyelv 3 
Kultúra 3 
Helyismeret (szállásterület) 4 

 
 
 
A Varjú minden tapasztalati szinten kap 

25%-ot, amit tetszés szerint oszthat el 
százalékos képzettségei között. Egyszerre 
azonban maximum 10%-ot oszthat egy 
képzettségére. 
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Különleges képességek 

A Varjú különlegességét elsősorban 
edzettsége, egyszerűsége és széleskörű 
ismereti adják. Életformájuk sajátosan 
specializálta őket. A Varjú otthonosan 
mozog a pusztákon, ahol él, de nemigen 
szereti a városokat, az idegen közeg 
számára.  

Tapasztalati szint 

A Varjú az általános fejvadász 
táblázata szerint lép tapasztalati szintet.  

A Varjú fegyvertára 

A Varjak elsajátítanak egy különleges 
pusztakezes technikát, amiben fürgeségük 
és éles körmeik kapnak főszerepet. 
Mozgékonyság, lobbanékony forgások, 
ugrások, széles csapások jellemzik. Ezen 
pusztakezes harc harcművészetként 
kezelendő, és csak vért nélkül gyakorolható. 
Neve nincs, mivel egymás között is csak a 
megfelelő jellel illetik. Értékei: T/k: 2, 
Ké:10, Té:6, Vé:3, Sebzés: K3+1. 
Amennyiben a Varjú valamilyen oknál 
fogva elveszítené éles körmeit, úgy a 
pusztakezes sebzése K2-re módosul. 

A Varjak több kezdetleges, igénytelen 
fegyvert használnak. Ilyen például a hosszú 

hajfonatokba rögzített pengék. Ezek használatát 
külön fegyverként kell tanulni. Értékei: T/k:2, 
Ké:10, Té:7, Vé:0, Sebzés: K3. A hajfonat 
automatikusan használható garottként is, 
amennyiben azt az alkalmazó előre bejelenti.  

A Varjú soha, semmilyen vértet nem ölt, az 
csak megnehezítené számára a rejtőzködést és a 
lopózást, ami alapeleme, és hátráltatná. Még ruhát is 
alig ölt... 

 
A Varjú a fejvadász karakterkaszt egy erősen 

specializált, különleges változata. A tény, hogy 
némák, feladja a leckét még a tapasztalt 
szerepjátékosoknak is. Elsősorban kráni, 
gyepűvidéki kalandokhoz, illetve pusztai 
csapatokban javaslom a használatát. 

 
A közösség és a kaszt kidolgozásához az 

ötletet Raoul Renier Pokol című művének azonos 
nevű közössége adta. A képek Alan Longford, 
Zubály Sándor, Balogh István munkái. 
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