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(Ez a kiegészítő feltételezi a Papok 
paplovagok hivatalos kiegészítő 
ismeretét. Azt nem helyettesíti, kiegészíti 
csupán.) 

 
Adron. A tiszta, elemi fény és a 

mágia istene. Uralma alá nem kevesebb 
tartozik, mint a mindenséget átitató 
energia, a varázslatoknak erőt adó mana. 
Származásáról keveset tudni, egyben 
azonban a vallásmagyarázók 
egyöntetűen egyetértenek. Ősi eredetű. 
Ősibb talán magánál az anyagnál is 
amiből a teremtés hajnalán az Istenek 
felépítették Ynev-et. Szent helyei 
nincsenek, ellenben mindenütt ott van, 
ahol tiszta, fehér fény világít. A hozzá 
intézett imákat ilyenkor mindig 
meghallja. 

A pyarroni panteon egyik nehezen 
értelmezhető személyisége. Tetteit 
sosem irányítják érzelmek, hiszen 
azoktól teljesen mentes, szinte már 
elemi entitás. A logika, az észérvek 
voltak mindig a fegyverei. Ezt az 
életmódot papjaitól is szigorúan 
megköveteli. Hosszas meditációkkal 
kell megszabadulnia a legkisebb 
érzelmektől is ki Adron útjára lép. 

Hősei, nagy tetteket végrehajtó, 
emlékezetes követői ritkák. Papjai 
szeretnek a háttérben meghúzódni és 
onnan irányítani a történéseket. Talán az 
egyetlen, kit a történelemkönyvek 
említenek Ute Betan volt, aki a Dúlás 
idején a kráni tizenhármakkal vívott 
varázspárbajban pusztult el. 

A közéletben rejtélyesek, 
visszahúzódók, de ha a uruk ellen 
emelnek szót mindig vasszigorral 
lépnek fel. 

Adron megnyilvánulásainak 
tekintik az Ynev-en fellelhető 
managócokat. Papjai ezeket a gócokat 
kötelességüknek érzik tisztán tartani az 
ártó mágiától, mi megrontani akarná 
azt. Adron az élet minden formáját 
tisztának és értékesnek tartja. A halál 
szolgáit, akik az élet elpusztításában 
lelik örömüket ezért ősellenségeinek, 
ezzel együtt pusztítani való mételynek 
tekinti. Papjai e szent küldetésben élik 
mindennapjaikat és azt, ki uruk 
megcsúfolásaként fekete mágiát mer 
használni – ide értve a papok halál 
szféráját is – azonnal és menthetetlenül 
elpusztítják. Beszélik szoros kapcsolat 
fűzi őket az inkvizícióhoz. 

Még a Szent Szék sem lát bele 
igazán, hogy hogyan is épül fel Adron 
egyháza. Amit tudni lehet az az, hogy 
papja rejtett kolostorokban élnek és 
innen indulnak küldetéseikre. Hogy 
mikor, ki és miért indul el, azt senki 
sem tudja megmagyarázni. Mikor 
Adron papjait kérdezik erről mindig 
ugyanaz a válasz: „Isten akarata 
szerint.” Néhány dolgot az évek során 
azonban sikerült kideríteni és ezek 
meglepő képet festenek az egyházról. 

Adron egyházát négy apostol – 
egyesek szerint öt, de ezt sosem 
bizonyították – irányítja. Az apostolok 
rejtélyes, mitikus alakok, kiknek 
eredetét általában a hatodkorra teszik.  
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Mindegyik apostol kialakította a maga útját, 
amin Adron céljait beteljesíteni igyekszik. Ezek az 
utak nem különülnek el egymástól élesen, de meg 
lehet különböztetni őket. Adron mindegyiket 
egyformán részesíti kegyében, rivalizálás nincs. 
Mindegyik útnak ugyanaz a célja, csak máshogy tör 
az elérésére. A halál szolgáinak elpusztítása az 
elsődleges anyagi síkról. Csak két apostolnak tudjuk 
a nevét. Az egyikük védelmezte meg Ute Betan 
lelkét, amikor a tizenhármak legyőzték a kegyeltet 
és lelkének elpusztításán munkálkodtak. Érdekes, 
hogy míg a hős elbukott, az apostol nemcsak 
végrehajtotta küldetését, hanem nagy szerepet vállalt 
abban, hogy a tizenhármak visszatértek Kránba. Az 
ő neve Garamian testvér. A Dúlás óta még 
bizonyíthatóan feltűnt egyszer az Elátkozott Vidék 
egyik nagy csatájában is, mikor egy energiaviharból 
több ezer káoszlény szabadult el. Szemtanúk szerint 
egyetlen intésére tűnt el az energiavihar… 

Döntnökök 

A döntnökök rendje a legjelentősebb Adron 
egyházában. Ők azok, akiket a külvilág Adron 
papjaként említ és ők azok, akik az inkvizícióval 
aktív kapcsolatot tartanak. Ellátják a szent helyek 
védelmét és küldetéseket hajtanak végre, hogy a 
halál szolgáit mielőbb pokolra jutassák. Feladatuk 
még a nyilvános és titkos térkapuk felügyelete is. Ha 
egy kaput Adron papjai tartanak karban, az átutazó 
biztos lehet abban, hogy oda érkezik ahova elindult 
és nem valamilyen daemonikus síkra. A többi rend 
általában belőlük választja ki tagjait. 

Fontos, hogy minden Adron papnak 
kiemelkedő tulajdonsága az asztrál főértéke. 
Erre mindig 14+K6+Kf-fel dobnak a 
karakteralkotáskor. 

Elsősorban mágiával űzik el a gonoszt. A 
világi fegyverek éppúgy zavarják őket mint a 
harci ismereteik hiánya az ellenfelüket. Ha 
mégis fegyvert kell ragadniuk ritkán forgatnak 
rövidkardnál nagyobb fegyvert. 

Harcérték 

Ké: 4 
Té: 15 
Vé: 70  
Cé: 0 
Hm/szint: 6 (2) 

Képzettségek 

Tanulmányaikat hangyaszorgalommal és 
hihetetlen kitartással végzik. Néha még 
mágikus, vagy pszionikus képességeket is 
felhasználnak a tanulás folyamata alatt. Ezért - 
noha rengeteg képzettséget elsajátítanak – a 
papoknál megszokott 10 kp szintenként jár 
nekik, kp alapjuk azonban nincs. 

A papok általános leírásán kívül a 
következő képzettségeket tanulják Adron 
papjai: 

 
Képzettség Fok/% 
Alkímia Af 
Mágiahasználat Af 
Legendaismeret Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Ősi Nyelv ismerete Af 

 
Képzettségek a következő szinteken: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Élettan Af 
2. Mágiahasználat Mf 
4. Herbalizmus Af 
6. Alkímia Mf 
7. Ősi nyelv ismerete Mf 
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Különleges képességek: 

Adron döntnökei képesek a papi 
mágia Élet, Lélek szférájába tartozó összes 
varázslat alkalmazására. Kis és Nagy 
Arkánum egyaránt. Adron a fény ura is és 
ezért papjainak hatalmat ad a fény felett. Ez 
játéktechnikailag annyit jelent, hogy Adron 
papjai képesek a bárd mágia 
fénymágiájának használatára. Képesek 
továbbá megérezni, ha a közelükben fekete 
mágiát használnak. A varázslat 
manaigényének megfelelő méter 
távolságból ezt megérzik. Ha a fekete mágia 
100 Mp-nál többet emészt fel, akkor több 
mérföld távolságról is felfigyelnek rá. 
Adron jelentős hatalmat biztosít papjai 
számára a mágia terén. Ez játéktechnikai 
szempontból azt jelenti, hogy szintenként 9 
Mp-ot kap. A hit alkalmazásakor úgy kell 
tekinteni, mintha hit képességük eggyel 
nagyobb lenne. Amikor 2. szinten 
lesajátítják a mágiahasználat mesterfogásait 
képessé válnak a varázslói mágia két 
iskoláját. Ez általában az Asztrál és Mentál 
mágia, de ettől természetesen el lehet térni. 
A jelmágia és a nekromancia tiltott a 
számukra. 

Figyelők 

Ők azok, akik karddal szolgálják 
urukat. A mágia urának papjaiként roppant 
mértékben értenek a mágia misztériumához, 
de ezt nem mélyítik el, hogy a harci 
technikájukat tudják csiszolni helyette. 
Adron egyházában szerepük igen jelentős, 
de létszámuk alacsony. Az egyház amolyan 
fanatikus fejvadászokként használja őket a 
gonosszal vívott háborúban. Nem kell itt 
persze a lélektelen orvgyilkosokra gondolni. 
Ők sokkal inkább mindenre elszánt 
ítéletvégrehajtók. Sokban hasonlítanak 
Uwel bosszúszektáira, de azokkal 
ellentétben jóval körültekintőbben járnak el. 
Általában csak a kiszemelt bűnöst pusztítják 
el és nem az egész várost vele együtt. 

Papi identitásukat ritkán adhatják ki, 
ezért csak ritkán használnak mágiát 

küldetéseik alatt. Elsősorban fegyverrel intézik el a 
rájuk kiszabott feladatot.  

Harcérték 

Ké: 5 
Té: 17 
Vé: 72  
Cé: 0 
Hm/szint: 8 (3) 

Képzettségek 

Tanulmányaikat hangyaszorgalommal és 
hihetetlen kitartással végzik. Néha még mágikus, 
vagy pszionikus képességeket is felhasználnak a 
tanulás folyamata alatt. Ezért - noha rengeteg 
képzettséget elsajátítanak –  szintenként 7 Kp és 
15% jár nekik, kp alapjuk azonban nincs. 

 
Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete Af 
2 fegyver használata Af 
1 fegyver dobása Af 
Sebgyógyítás Mf 
Lopózás 15% 
Rejtőzés 15% 
Ugrás 10% 
Mászás 10% 
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Képzettségek a következő szinteken: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3. Ökölharc Mf 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
4. Herbalizmus Af 
7. Ősi nyelv ismerete Mf 

 

Különleges képességek 

Adron figyelői sok tekintetben hasonlítanak a 
harcos papokra, de tőlük eltérően ők teljes 
mértékben elsajátítják a papi mágia fogásait. A kis 
és Nagy Arkánum összes varázslatát használhatják 
az Élet és Lélek szférából. Általános tendenciának 
tűnik, hogy a figyelő felszentelésekor kap egy 
hosszúkardot, amire a kolostor nagymestere mond 
áldást és szenteli fel. Ezek a kardok mind-mind 
egyedi varázstárgyak. Sohasem érezni rajtuk mágiát, 
de játéktechnikailag varázstárgyként kezelendőek. 
Törhetetlenek a gazdájuk haláláig és képesek 
átvágni a legkeményebb acélt is. Élezni, kezelni nem 
kell, de a pengéje sötétben enyhén derengő fénnyel 
világít. Ez a kard, amíg tulajdonosa kezében van 
megvédi őt a daemonok ártó mágiájával szemben. 
Egyedülálló módon tulajdonosának a TME-sát 
szintenként 6-tal emeli, de csak a daemonok asztrál 
és mentál mágiájával szemben. Általában ezt a 
kardot tanulják meg a legjobban forgatni, de ezt már 
az egyház falain kívül kell elsajátítaniuk. A figyelők 
szintenként 6+k3 manapontot kapnak – illetve lásd 
hit kiegészítés – és használhatják a bárd fénymágiáit 
is. Ez utóbbi tulajdonságuk tette őket rettegetté a 
sötét mágiát űzők szemében. 

Fényhozók 

A fényhozók Adron egyházának a 
legrejtélyesebb tagjai. Ők általában nem hagyják el a 
kolostorok mélyét, de ha mégis, akkor nagyon jó 
okuk van erre. Ők inkább tekinthetők varázslónak, 
mint papnak. Szertartásokat nem celebrálnak, 
miséket nem tartanak, de töretlen húséggel 
szolgálják urukat. Egyik híres alakjuk egy dorani 
követ, aki nem kevesebb mint öt órán keresztül állta 
a toroni mágusok támadását a legutóbbi 
zászlóháborúban. Hogy nem gyűrték le maga volt a 
csoda, de az még inkább, hogy amikor megérkezett 
két testvére, hogy segítse a harcban képesek voltak a 

toroni mágusok hatalmát megroppantani. 
Beszélik azóta is fehér fény izzik a toroniak 
szemében. A rend feladatairól keveset tudni. 
Mágiájuk egyedi. Nem hasonlít sem a dorani, 
sem a lar-dori mágiaiskolákra, de 
hatékonyságban néha fölül is múlja azokét. 
Céljaik éppoly rejtélyesek mint ők maguk. Nem 
egyszer történt, hogy névtelen földesurak mellé 
álltak, amikor bajba keveredtek és szó szerint 
percek alatt elintézték a problémát. 

A fényhozók soha nem nyúlhatnak 
fegyverhez. Felszenteléskor szigorú fogadalmat 
tesznek, miszerint világi fegyvereket sohasem 
használnak, ezért értelmetlen harcértékről 
beszélni. Elképzelhetetlen és sohasem történt 
meg, hogy egy fényhozó megszegje ezt az 
esküjét. Valószínűleg elveszítené ura bizalmát 
és ezzel együtt varázshatalmát. Egységesen a 
következő értékek mondhatóak el: 

Harcérték 

Ké: 5+ intelligencia 10 feletti része és semmi 
más 

Té: nincs 
Vé: 70 szintenként egyel nő 
Cé: 10 szintenként egyel nő 
Hm/szint: nincs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MAGUS                                                                   Adron                                                                           Kalandozok.hu 

5 
 

Képzettségek 

Tanulmányaikat hangyaszorgalommal 
és hihetetlen kitartással végzik. Néha még 
mágikus, vagy pszionikus képességeket is 
felhasználnak a tanulás folyamata alatt. 
Ezért - noha rengeteg képzettséget 
elsajátítanak –  szintenként 10 Kp jár nekik, 
kp alapjuk azonban nincs. 

 
Képzettség Fok/% 
Alkímia Af 
Pszi Adron útja   
Legendaismeret Af 
Sebgyógyítás Mf 
Ősi Nyelv ismerete Mf 
 
Képzettségek a következő szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Élettan Af 
2. Rúnamágia Af 
4. Herbalizmus Mf 
6. Alkímia Mf 
7. Ősi nyelv ismerete Mf 

Különleges képességek 

Adron a fényhozóknak juttatja a 
legtöbbet varázshatalmából. Képesek a papi 
mágia Kis Arkánum Élet és Lélek 
szférájába tartozó varázslatokat használni. 
Képesek még a bárd fénymágiáját is 
alkalmazni, amit mozaikként hozzá is 
fűzhetnek varázslataikhoz. Ugyanis képesek 
a necromancia és a jelmágia kivételével a 
teljes varázslói mágia használatára is. A 
pszit egyedi módon, csak rájuk jellemző 
módszerekkel használják. Ez 
játéktechnikailag a Pszi kyr metódusának 
felel meg azzal a különbséggel, hogy pszi 
pajzsaik csak kétszer annyi energia 
ráfordításával rombolhatóak le. 

Istenük mindig figyelemmel kíséri 
sorsukat. Számukra nem létezik mana 
mentes hely. Ha mégis ilyen helyre 
tévednének Istenük akkor is ugyanúgy juttat 
energiáiból. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy úgy kell tekinteni, mintha a fényhozó 
egy managóc mellett lenne. 

Felszenteléskor kapják híres botjukat, amit 
mindenhol mély tisztelet és egyes helyeken elemi 
rettegés kísér. Ez a bot a varázslók botjához hasonló, 
de papi mágiával készül és képes önmaga is a 
bárdok fénymágiáját alkalmazni. Azt, hogy mikor és 
milyen varázslatot idéz meg sohasem lehet tudni. Ez 
még a gazdájától sem függ, csak és kizárólag Adron-
tól és az Ő akaratától. Szintenként 10 manapontot 
kapnak. Ha a hit rendszerét alkalmazzuk akkor +2-őt 
kapnak a hitükre e tekintetben. Tudják alkalmazni a 
manakinyerés összes formáját a kisajtolás 
kivételével. Általában azonban az imát részesítik 
előnyben. Sokkal jobban kifejezi hűségüket uruk 
iránt. 

Őrzők 

Az őrzők rendje a legfiatalabb a rendek között. 
Valószínű, hogy a háttérben munkálkodó apostol 
csak nemrég kezdte el a rend kialakítását és ezért 
csak igen csekély számú követővel bír. Erről az 
apostolról volt olvasható fentebb az a történet, 
amikor Ute Betan lelkét kimenekítette a Dúlás 
forgatagából. Többet róla nem, követőiről azonban 
annál inkább tudni. Az őrzők ugyanis egyfajta testőr 
szerepet játszanak. Titokzatos szempontok alapján 
kiválasztott személyeket képesek évekig, 
évtizedekig kísérni és oltalmazni, hogy ártó mágia 
ne érhesse őket. Ezt az teszi furcsává, hogy sokszor 
előfordult, hogy névtelen senkiket, egyszerű 
kardforgatókat kísértek útjukon. Hogy ezen idő alatt 
mégis sokszor volt rájuk szükség talán a sors 
akarata. Hihetetlen hatékony mágiájuk azonban 
híressé tette őket a paloták és tróntermek világában, 
de az uralkodók közül csak kevesen mondhatják, 
hogy őket Adron felszenteltjei védelmezik. 
Furcsamód egyszer megesett, hogy egy toroni 
nemest védet öt őrző és mire a nemes őrizetével 
felhagytak – talán lejárt a küldetésük, talán 
méltatlanná vált a további védelemre – hárman 
közülük már megtért urához. 

A őrzők követik a hagyományos utat és ha 
csak lehet mágiával rendezik ügyeiket. Harcértékeik 
ennek megfelelően alacsonyak. 
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Harcérték 

Ké: 4 
Té: 15 
Vé: 70 
Cé: 0 
Hm/szint: 6 (2) 

Képzettségek 

Tanulmányaikat hangyaszorgalommal és 
hihetetlen kitartással végzik. Néha még mágikus, 
vagy pszionikus képességeket is felhasználnak a 
tanulás folyamata alatt. Ezért - noha rengeteg 
képzettséget elsajátítanak – a papoknál megszokott 
10 kp szintenként jár nekik, kp alapjuk azonban 
nincs. 

A papok általános leírásán kívül a következő 
képzettségeket tanulják Adron papjai 

 
Képzettség Fok/% 
Alkímia Af 
Mágiahasználat Af 
Legendaismeret Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Ősi Nyelv ismerete Af 

 
Képzettségek a következő szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Élettan Af 
2. Mágiahasználat Mf 
4. Herbalizmus Af 
6. Alkímia Mf 
7. Ősi nyelv ismerete Mf 

 

Különleges képességek 

Képesek használni a Kis és Nagy Arkánum 
Élet és Lélek szférába tartozó varázslatait, valamint 
a bárd fénymágiáját. Teszik ezt azonban nagyon 
furcsa módon. Nekik nincs szükségük a 
varázsszavak elkántálására, csupán erős 
koncentráció szükségeltetik hozzá. Ez minden 
varázslatkor 1 Pszi pontjukba kerül, de cserébe nem 
kell feltűnő módon varázsolniuk. Másik különleges 
képességük, hogy egy embert képesek aurájukba 
vonni. Ha ezt egyszer megtették már bármilyen 
messze eltávolodhatnak egymástól a kapcsolat 
fennmarad. Ilyenkor az alany mágia-ellenállásához 

hozzáadódik a pap mágia-ellenállása. Ez 
egyirányú, a pap nem kap hasonló védelmet 
cserébe. Képesek továbbá az aurába vont 
személyt megvédeni a tér és szimpatikus 
mágiától is. Ezt úgy teszik, hogy amikor 
megérzik, hogy az alanyra ilyen varázslatot 
olvastak, akkor elkölt ugyanannyi 
manamennyiséget és ezzel destruálta a 
varázslatot. Ez ösztönös cselekedet, tehát még a 
varázslat vége előtt szét lehet azt bontani. 

Az őrzők szintenként 9 manapontot 
kapnak, vagy ha a hit rendszert használjuk, 

akkor hit képességük egyel magasabbnak 
számít e téren. 

 

A titkos út 

Adron titkos rendjéről semmi 
konkrétumot nem lehet tudni. Még az sem 
biztos, hogy egyáltalán létezik. A 
mendemondák és a hozzájuk kapcsolt tények 
szerint ez a rend foglalkozik egyedül az aquir 
fajokkal és azok hatásával az utódfajokra. Ők 
ismerik az ősök hatalmát a legteljesebb 
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mértékben és amikor egy az utódfajok közé 
keveredik megpróbálják minden erejükkel 
elpusztítani azt. Egyetlen támpontként csak 
az szolgál, hogy amikor egy aquir méri 
össze erejét egy Adron pappal, akkor utóbbi 
igen képzett személynek mutatkozik. A 
történetekben gyakran előfordul egy név. 
Shark atya. Sokan őt tartják Adron titkos 
apostolának. Adron ezen rendje egyenlőre 
szigorúan njk. 

Jahutorok 

A jahutor faj a negyedik zászlóháború 
után tűnt fel először yneven és azóta 
jelentékenyen kivette részét a történelem 
alakulásában. A jahutorok humanoid 
felépítésű, első pillantásra embernek tűnő 
szerzetek. Zavaró körülményként egyedül a 
csupakék szemük. Nem csupán a pupilla, de 
az egész szemgolyó kék színű. Pupillájuk 
nincs. Hajuk követi az emberek 
változatosságát, de általában kékre festik 
azt is. A jahutorok maguknak való, 
ugyanakkor nagyon békés lények. Bírják a 
kemény fizikai munkát éppúgy, mint az 
idegtépő szellemit. 

Eredetükről nagyon keveset tudni. 
Amit erigowi mesterek ki tudtak deríteni az 
a következő. Egy jahutor sohasem léphet a 
halál útjára. Ha bérgyilkost, vagy fekete 
mágiát alkalmazó varázstudót nevelnek 
belőle, akkor első gonosz cselekedete után 
pár héttel elsorvad és előbb vagy utóbb 
meghal. Semmilyen mágia, vagy méreg 
szerepét ebben nem tudták kimutatni. 
Ugyanakkor néhány jahutor meglepően 
ellenállónak bizonyul a külső mágikus 
behatásokkal szemben. Van olyan, 
amelyiket akarata ellenére nem lehet 
teleportálni és van olyan, aki képes elbújni 
a fényben. Ez utóbbi a legérdekesebb, 
hiszen gyakorlatilag láthatatlanná válik. 

A jahutorok nem tisztelnek isteneket. 
Pontosabban csak egyet tisztelnek, akit 
sohasem neveznek meg. Ha utalniuk kell rá 
mindig csak úgy teszik, hogy Ő. Ennek a 
titokzatos istennek szentelik életüket. 
Papjaik olyan értelemben nincsenek, mint 
az embereknek, de olyanok vannak akik a 

szertartásaikat vezetik. Ezek inkább vezetők mint 
papok. Néhány esetben előfordult, hogy hosszabb 
rövidebb ideig kalandozni indultak, de még ilyenkor 
is előbb utóbb kiderült, hogy valami céllal indultak 
útnak. 

Akad egy különleges képességük, amit még az 
erigowi mesterek sem tudtak megmagyarázni, csak 
valószínűsítik, hogy a titokzatos isten játszik 
szerepet benne. Ez a képesség 
pedig az, hogy megérzik ha a halál 
szolgáival hozza össze őket a sors. 
Ismeretes beszámoló arról, hogy 
egy hihetetlen nagyszámú jahutor 
csapat – tízen voltak- felszámolt 
egy 25 fős csapatot a kard 
testvériségének lovagjaiból. A 
szemtanúk szerint a jahutorok – 
bár nem tudták kicsodák valójában 
– úgy harcoltak mint a daemonok 
és dühöngő vadakként estek neki a 
lovagoknak. A két túlélő jahutor 
egy siettében celebrált szertartás 
után hátrahagyta halottait és a 
lovagoktól zsákmányolt idollal 
együtt elmenekült a helyszínről. 

 

A színfalak mögött: 

A jahutorokat Adron 
apostolai teremtették nem kevés 
Isteni hatalmat használva ehhez. 
Olyan teremtményekre volt 
szükségük, akikben teljesen meg 
lehet bízni és felvehetik a harcot az 
embernépek csapataival. Ez a 
második és harmadik zászlóháború 
egyenes következménye. Északon 
Adron egyháza ezidőtájt szenvedte 
el a legnagyobb veszteségeit a 
Hetedkorban. 

A jahutorok titokzatos istene 
Adron, akikkel oly módon tartják a 
kapcsolatot mint az elfek. 
Megtartók helyett papjaik vannak, 
de ez a titulus számukra kevés 
szereppel bír. Rangnak tekintik 
csupán, hiszen döntő többségében 
a jahutorok Adron felszenteltjei. 
Természetesen nyitott számukra 
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minden kaszt, ha az nem követeli meg a halál 
jellemet. Érdekes, hogy nem kevés boszorkány akad 
a jahutorok között. Persze az ő mágiájuk nem is 
hasonlít a valódi boszorkányokéra – túl tiszta ahhoz 
képest – de hatásában ugyanolyan. 

A jahutorok különleges képessége, hogy 
megérzik, ha egy halál jellemű ember a közelükben 
van. Ilyenkor akaraterő (hit) próbát kell tenniük –
2vel (pap kasztúaknak nem kell dobniuk), hogy 
elkerülhessék a dühöngést. Ha nem sikerült, akkor 
megtámadják a személyt és halálig harcolnak vele. 
Hogy ki haláláig az mellékes kérdés. A halál sosem 
érdekelte a jahutorokat. Ilyenkor a harc gyűlölettel 
módosítókat kell használni, de a módosítókat 
kettővel szorozni kell, ha a jahutor 4-gyel vagy 
többel vétette el a dobását. Nem igazi dühöngés ez 
persze, hiszen a jahutor végig logikusan 
gondolkodik, de ilyenkor bizonyos dolgokat nem 
mérlegel. 

A jahutorok szervezete telítve van manával. Ez 
nem zavarja a klasszikus mágiát, de a fekete mágiára 
érdekes hatással van. Eltorzítja azt és enyhíti 
hatásait. Ez azt jelenti, hogy ha egy ártó mágiánál 
valamilyen dologra – sebzés, erősség – dobni kell, 
akkor a dobást minden esetben meg kell felezni. Ez 
csak és kizárólag a fekete mágiának minősülő 
varázslatok esetében igaz. A telített szervezet 
másképpen is a jahutor előnyére van. Élettartamuk 
megnőtt. Számukra a félelfek kortáblázata az 
iránymutató. 

A fentebb soroltakon kívül akad néhány 
jahutor – igen kevesen – akik érdekes képességeket 
tudtak kifejleszteni maguknak. Ezek mindig egyedi 
és megismételhetetlen képességek, amiket sem 

megmagyarázni, sem érteni nem tud senki. 
Ezeket a képességeket a játékosnak és a 
kalandmesternek kell közösen kidolgozni. 
Javasoljuk azt, hogy játákos ne kapjon 
különleges képességeket. 

A jahutorok nagyon ritkák. Ritkábbak a 
kiszakadott elfeknél is és ez nem igazán fog 
változni tekintve a halálhoz való viszonyukat. 
A legismertebb és eleddig az egyetlen Goan nor 
Aldan híres erioni bárd által megénekelt jahutor 
Igrenon Spartas, aki nem kevesebbet vitt 
véghez, mint hogy egy egész nomád csapatot 
hármad magával feltartott és megsemmisített a 
dúlás idején. Párszor feltűnt még a Sheral 
lábainál – ahol a jól értesültek az általa vezetett 
kolostort sejtik – de napjainkban már inkább 
csak legendába illő hős csupán, mint létező 
személy. 
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A cikk eleje, a Fényhozókig, megjelent 
Adron-pap címmel a MAGUS-Site G-portal 
oldalon. A Jahutorok rész több-kevesebb 
eltéréssel önálló cikként szerepelt az Atlantisz 
oldalon. 

 
 

  
 
 

 


