
 

 

 
 

Tharr szerzetes 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Háromfejű papjainak urukhoz 
méltó, szörnyű módszereik vannak arra, 
hogy mindenben hű és használható 
szolgákat teremtsenek maguknak. Toron 
alacsonyabb kasztjaiba tartozó 
családjaitól időről időre áldozatokat, 
felajánlásokat várnak el. Afféle adó ez, 
melyben az érintettek saját 
gyermekeikkel fizetnek. A legtöbb ilyen 
gyermek ugyan az obsor kasztból kerül 
ki, ám szép számmal akadnak olyanok 
is, akik földművelők sarjai. 

Toron legtöbb vidékén nem 
tekintik szörnyű veszteségnek ezt az 
áldozatot, sőt, bizonyos értelemben 
kitüntetésnek számít, hogy a gyermek – 
ha ilyen formában is – Tharr szolgálója 
lehet. 

A gyermekeket a hatalmas 
kolostorokban irtóztató hatású mágikus 
főzetekkel itatják, melynek hatására 
szőrzetüket elvesztik, bőrük 
elszarusodik, s nyelvük villás alakúra 
nyúlik. Körmük megerősödik, 
elfeketedik, azt fegyverként is gyakran 
alkalmazzák. Nemcsak szürke bőrt és 
elkorcsosult értelmet szereznek a 
fájdalmas procedúrákkal a gyermekek, 
hanem immunitást a különféle 
mérgekkel szemben, és hihetetlen 
regeneráló képességet, amely lehetővé 
teszi, hogy körönként 1 Fp-t és 
kétóránként 1 Ép-t 
visszaszerezhessenek. Harci drogokkal 
és különféle ajzószerekkel is bőségesen 
ellátják őket.  
 

Nem csupán harcra használják a 
szörnyű főzettől idiótává silányított 
gyermekeket. Minden templomban ők 
szolgálnak, ők végzik az egyház 
kebelén belül felmerülő fizikai 
munkát, s kénsárga köpönyegeik 
feltűnnek az ünnepi kórusokban 
csakúgy, mint a papi és főpapi 
kíséretekben is. Közkeletű 
elnevezésüket is kénsárga 
köpönyegeikről kapták: „Tharr 
gyertyalángjai”. 

Karakteralkotás 

A Tharr szerzetes 1. 
karakteralkotási táblázata:  

 
Erő 2K6+6  
Állóképesség K6+12 
Gyorsaság 2K6+6  
Ügyesség 2K6+6  
Egészség 3K6 (2x) 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia K6+4 
Akaraterő K6+12+Kf 
Asztrál K6+12+Kf 
Érzékelés K10+8 

Harcérték 

A Tharr szerzetes Ké-alapja 5, 
Té-alapja 15, Vé-alapja 75, Cé-alapja 
0; amihez minden tapasztalati szinten 
8 harcérték módosítót kap, amit tetszés 
szerint oszthat el harcértékei közt, 
egyetlen megkötést figyelembe véve: 
Té-jét legalább 2-vel, Vé-jét legalább 
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4-gyel köteles növelni minden tapasztalati 
szinten. 

Életerő és fájdalomtűrés 

 A Tharr szerzetes Ép-alapja 4 (ehhez adódik 
még egészsége tíz feletti része), Fp-alapja pedig 8, 
amihez (állóképességének és akaraterejének tíz 
feletti részén túl) tapasztalati szintenként további 
K6+5 Fp járul. 

Képzettségek (Af-Mf) 

A Tharr szerzetes Kp-alapja 5, amihez további 
tapasztalati szinteken (már az elsőn is) további 8 
járul.  

A Tharr szerzetes képzettségei első szinten: 
 
Pusztakezes harc (Retraquass) Af 
Belharc Af 
Fegyverhasználat Af 
Harci láz Af 
Kínzás elviselése Mf 
Futás Af 
Úszás Af 
Vallásismeret (Tharr) Af 
Éneklés/zenélés Af 
Mászás 10% 
Esés 15% 
Ugrás 15% 
Kötéltánc 40% 
Rejtőzés 5% 
Nyelvismeret (toroni) Af (4) 
Kultúra (toroni) Af 
Helyismeret 50% 
 
A Tharr szerzetes minden tapasztalati szinten 

kap 5%-ot, amit tetszés szerint oszthat el százalékos 
képzettségei között. 

 
A Tharr-szerzetes képzettségei a további 

tapasztalati szinteken: 
 

2 Belharc Mf 
3 Kínokozás Af 
4 Futás Mf 
5 Pusztakezes harc (Retraquass) Mf 
6 Harci láz Mf 

 

Képzettségek (Az Új Tekercsek 
rendszerében) 

A Tharr szerzetes Kp-alapja 5, amihez az 
első tapasztalati szinten további 8, míg a 
további tapasztalati szinteken 24 járul.  

A Tharr szerzetes képzettségei első 
szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
Pusztakezes harc (Retraquass) 2 
Belharc 2 
Fegyverhasználat 2 
Harci láz 2 
Kíntűrés 3 
Méregkezelés 1 
Futás 2 
Úszás 1 
Vallásismeret (Tharr) 2 
Tetoválásismeret (toroni) 1 
Állatismeret (kiméra) 1 
Ének 2 
Mászás 10% 
Esés 15% 
Ugrás 15% 
Egyensúlyérzék 40% 
Veszélyérzék 10% 
Rejtőzés 5% 
Élő nyelv (toroni) 3 
Kultúra (toroni) 3 
Helyismeret 3 

 
A Tharr szerzetes minden tapasztalati 

szinten kap 5%-ot, amit tetszés szerint oszthat 
el százalékos képzettségei között. 

Különleges képességek 

A Tharr szerzetes elsődleges különleges 
képessége a különleges regeneráló képessége, 
amely lehetővé teszi, hogy körönként 1 Fp-t és 
kétóránként 1 Ép-t visszaszerezhessenek. 

A Tharr szerzetes a szervezetét átalakító 
főzetek hatására immunissá válik a 
hagyományos mérgekkel szemben. A mágikus 
úton előállított mérgek is gyengébben hatnak 
rá, erősségükből 6-ot vesztenek.  

A szerzetesek bőre elszarusodik, vastag 
és ellenálló lesz, ami 1-es Sfé-t jelent. 
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A szerzetesek ellen minden olyan 
asztrális és mentális befolyás, ami Tharr 
iránti hűségük megváltoztatását célozza, 5-
tel gyengébbnek számít. 

A Tharr szerzetesek nem használnak 
mágiát, testük átalakításáért értelmük nagy 
részének elvesztésével fizetnek.  

Ha egy Tharr szerzetes intelligenciája 
eléri a 10-et, képességeinek összege pedig a 
126-ot, akkor rőtcsuklyássá képzik. 

A Tharr szerzetes jellemében 
mindenképen szerepelnie kell a káosz 
komponensnek, és soha nem kaphat helyet 
benne az élet komponens. 

Tapasztalati szint 

A Tharr szerzetes szintlépése: 
 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-200 1 

201-400 2 
401-800 3 
801-1600 4 
1601-4000 5 
4001-8000 6 
8001-16000 7 
16001-32000 8 
32001-59000 9 
59001-90500 10 
90501-140000 11 
140001-190000 12 

További szint: 55000 

A Tharr szerzetes fegyvertára 

A Tharr szerzetesek előszeretettel 
használják megnyúlt, megerősödött, fekete 
karmaikat a harcban, aminek technikáit 
külön tanítják nekik. A Retraquass 
(vérszaggató) főleg karmoló, tépő 
mozdulatokból áll, kevés lábmunkával. 
Javarészt a támadásra épít. A Vérszaggató 
értékei: Ké: 10, Té: 5, Vé: 1. A szerzetesek 
karmaikkal K6+2 Fp sebzést okoznak, 
amihez az erő 16 feletti része adható, (mivel 
karmolnak, nem erőből ütnek) de egyszerre 
maximum 3 Ép-t. (Amennyiben nagyobb 
Ép veszteséget dobunk ki a szerzetesnek, a 
fennmaradó értéket Fp sebzésként kell 

kezelni.) A karmokkal soha nem érhető el túlütés 
merev nehézvért ellen. A vérszaggató csak vért 
nélkül alkalmazható. 

Karmaik mellett a Tharr szerzetesek egykezes 
fegyverekkel küzdenek, ezek leggyakrabban tőr, 
illetve kard. Engedélyezett számukra, hogy 
használják a korbácsok alantasabb változatait is. 

Rőtcsuklyás 

Azokban a roppant méretű kolostorokban, ahol 
Tharr szerzeteseit „készítik”, külön felügyelők 
vigyázzák a legtehetségesebb, legjobb képességű 
gyermekeket. A kiszemelteket egy bizonyos idő 
elteltével különválasztják társaiktól, és innen kezdve 
különleges figyelemmel oktatják és formálják őket. 
Belőlük lesznek a szerzetesek vezetői, a 
szörnyhadsereg urai és parancsolói, akik a papok 
utasításainak megfelelően irányítják és vezetik a 
szerzeteseket.  

Külsőleg nem sokban különböznek az 
alárendeltjeiktől, csupán a tartásuk egyenesebb, 
vörös szemükben csillog több értelem. Mikor 
kifejlődnek egy véres szertartás során megkapják 
különleges csuháikat, (a vastag, durva kelme 1-es 
Sfé-t biztosít számukra), s innentől fogva a 
megnevezésük is megváltozik. Ők a rőtcsuklyások, a 
nyüzsgő szerzetescsapatok urai. Rajtuk keresztül 
irányítják a Háromfejű papjai hű szolgáikat, ők 
vezetik csatába a „gyertyalángokat”. 

A szörnyű vérmágikus praktikák hatására 
immunissá válnak a különféle asztrális és mentális 
befolyásokra, ami kiváltképp alkalmassá teszi őket 
bizonyos feladatok elvégzésére. A Tharrhoz 
fanatikus hűséggel ragaszkodó rőtcsuklyások 
regenerációja is gyorsabb, mint a szerzeteseké: 
körönként 2 Fp-t, és óránként 1 Ép-t képesek 
visszaszerezni. Jóllehet a mágikus főzetek irigylésre 
méltó tulajdonságokkal ruházzák fel őket, kevés 
olyan épelméjű lény van Toronban, aki vállalná az 
ennek következtében őket súlytó hátrányokat: a 
maradandó intelligencia vesztést és a test szörnyű 
torzulását.  

Bármennyire is előnyös tulajdonságok ezek, a 
birodalom egyetlen vidékén sem veszik 
emberszámba sem a szerzeteseket, sem a 
rőtcsuklyásokat. Az obsorokkal egyazon kasztba 
tartoznak, még akkor is, ha a rőtcsuklások nagyobb 
megbecsülést élveznek. 



MAGUS                                                                           Tharr szerzetes                                                             Kalandozok.hu 

4 
 

Karakteralkotás 

A Rőtcsuklyás karakter magalkotása akkor 
lehetséges, ha egy Tharr szerzetes értékei elérik a 
126-ot, intelligenciája pedig emellett 10. Ilyenkor 
képességei nem változnak, egyedül csak 
intelligenciáját kell megnövelni K6-tal.  

Harcérték 

A Rőtcsuklyások harcértékei mindenben 
megegyeznek a Tharr szerzetesekével.  

Életerő és fájdalomtűrés 

 A Rőtcsuklyások életereje és fájdalomtűrése 
mindenben megegyezik a Tharr szerzetesével.  

 

Képzettségek (Af-Mf) 

A Rőtcsuklyások Kp értékei megegyeznek a 
Tharr szerzetesekével. 

A Rőtcsuklyások képzettségei első tapasztalati 
szinten: 

 
Pusztakezes harc (Retraquass) Af 
Belharc Af 
Fegyverhasználat Af 
Fegyverhasználat (korbács) Af 
Harci láz Af 
Kínzás elviselése Mf 
Hadvezetés Af 
Futás Af 
Úszás Af 
Vallásismeret (Tharr) Af 
Lélektan Af 
Mágiaismeret (vérmágia) Af 
Éneklés/zenélés Af 
Mászás 10% 
Esés 15% 
Ugrás 15% 
Kötéltánc 40% 
Rejtőzés 5% 
Nyelvismeret (toroni) Af (5) 
Kultúra (Tharr közösség) Mf 
Helyismeret 50% 
 

A Rőtcsuklyás minden tapasztalati 
szinten kap 5%-ot, amit tetszés szerint oszthat 
el százalékos képzettségei között. 

A Rőtcsuklyás képzettségei a további 
tapasztalati szinteken: 

 
2 Belharc Mf 
3 Kínokozás Af 
4 Fegyverhasználat (korbács) Mf 
5 Pusztakezes harc (Retraquass) Mf 
6 Harci láz Mf 
7 Futás Mf 
8 Hadvezetés Mf 
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Képzettségek (Az Új Tekercsek 
rendszerében) 

A Rőtcsuklyások Kp értékei 
megegyeznek a Tharr szerzetesekével. 

A Rőtcsuklyások képzettségei első 
tapasztalati szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
Pusztakezes harc 
(Retraquass) 2 

Belharc 2 
Fegyverhasználat 1, 2 
Fegyverhasználat (korbács) 2 
Harci láz 2 
Kíntűrés 3 
Parancsnoklás 2 
Méregkezelés 2 
Futás 2 
Úszás 1 
Vallásismeret (Tharr) 2 
Tetoválásismeret (toroni) 1 
Lélektan 2 
Ékesszólás 1 
Mágiaismeret (vérmágia) 1 
Számtan 1 
Állatismeret (kiméra) 1 
Ének 2 
Mászás 10% 
Esés 15% 
Ugrás 15% 
Egyensúlyérzék 40% 
Veszélyérzék 10% 
Rejtőzés 5% 
Élő nyelv (toroni) 3 
Kultúra (toroni) 3 
Helyismeret 3 

 
A Rőtcsuklyás minden tapasztalati 

szinten kap 5%-ot, amit tetszés szerint 
oszthat el százalékos képzettségei között. 

Különleges képességek 

A Rőtcsuklyások elsődleges 
különleges képessége a különleges 
regeneráló képessége, amely lehetővé teszi, 

hogy körönként 2 Fp-t és óránként 1 Ép-t 
visszaszerezhessenek. 

A Rőtcsuklyás a szervezetét átalakító főzetek 
hatására immunissá válik a hagyományos mérgekkel 
szemben. A mágikus úton előállított mérgek is 
gyengébben hatnak rá, erősségükből 6-ot vesztenek.  

A Rőtcsuklyások bőre elszarusodik, vastag és 
ellenálló lesz, ami 1-es Sfé-t jelent. 

A Rőtcsuklyások a szörnyű vérmágikus 
praktikák hatására immunissá válnak a különféle 
asztrális és mentális befolyásokra. 

A Rőtcsuklyások nem használnak mágiát, 
testük átalakításáért értelmük nagy részének 
elvesztésével fizetnek.  

Tapasztalati szint 

A Rőtcsuklyások szintlépése megegyezik a 
Tharr szerzetesekével. 

A Rőtcsuklyások fegyvertára 

A Rőtcsuklyások szintén megtanulják a 
Retraquasst (vérszaggató), és szívesen alkalmazzák 
is.  

Karmaik mellett a Tharr szerzetesek egykezes 
fegyverekkel küzdenek, ezek leggyakrabban tőr, 
illetve kard, a szerencsésebbek illetve a 
tapasztaltabbak akár még kígyókardot is kaphatnak. 
Engedélyezett számukra, hogy használják a 
korbácsok alantasabb változatait is. 

 
A Tharr szerzetesek leginkább Toronban, 

illetve annak érdekeltségi területein fordulnak elő. 
Kalandozni ritkán indulnak, még ritkábban 
egymagukban. Kifejezetten toroni játékhoz, toroni 
csapatokba, esetleg valamely Tharr pap kísérőjeként 
javaslom beilleszteni a játékba. Olyan gyakorlott 
játékosoknak ajánlom, akik ki szeretnének próbálni 
egy jó képességekkel rendelkező, ám kiváló 
szerepjátékot igénylő kasztot. 

 
2005.05.01.  
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