
 

 

 
  

Mozgás és harc vízben 
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Fokozat Hullámverés erőssége 
0 sima vagy fodros vízfelszín 

1-2 folyók, szélcsendes tavak 
felszíne 

3-4 sebes sodrású folyó, erős szél 
a tavon, a tengerfelszín 
általában 

5-6 hegyi folyó, vihar a tavon, 
tenger erős szélben 

7 viharos tenger 
8 tengerfelszín szokatlanul 

erős viharban 
9 tájfun a tengeren, mágia 

korbácsolta tenger 
 
Képzetlen úszó mélyvízben 

képtelen harcolni, hiszen a 
megfulladás ellen küzd. Amíg 
levegőhöz jut, akaraterő-próbára 
jogosult, amelynek elvétése esetén 
pánikba esik, míg siker esetén 
megpróbálhat védekezni, ilyenkor Vé-
e 50-nel csökken, a kezdeményezést 
mindenképpen elveszíti, támadni nem 
képes. Af-on képzett úszó Ké: -15, Té: 
-20, Vé: -20 módosítókkal harcolhat, 
míg az úszásban mesterfokon képzett 
karakter harcértékeihez mélyvízben 
Ké: -10, Té: -10, Vé: -10 módosító 
járul. 

 
A vízben a nagyobb 

fegyverekkel nehezebb a harc, ezért 
azok forgatóját levonások sújtják, 
melyet az alábbi táblázat mutat meg: 

A víz teljesen idegen közeg az 
ember számára. 

Képzetlen úszó annyi körig képes 
a felszínen maradni, amennyi az ereje.  

Egy ember a víz alatt annyi körig 
bírja levegő nélkül, amennyi az 
állóképesség értéke, azután elájul, újabb 
egy perc múltán pedig vízbe fúl. Az 
úszás képzettség megtanulásával az úszó 
teljesítménye sokat javulhat.  

Merüléskor, 5 lábnyival a 
vízfelszín alatt mindenki körönként 
egészségpróbát köteles dobni, 
függetlenül attól, milyen fokon képzett 
úszó. Ha a próbát elvéti, lábanként és 
körönként K6 Fp-t veszít a rá ható 
nyomás miatt, míg végül elájul. 

Amennyiben a vízbe magával vitt 
felszerelés ynevi fontban mért súlya 
meghaladja az erő értékét, az úszó 
elmerül, akár a kő. Ez egyben határt 
szab a páncélok viselésének is.  

Természetesen a felszerelés súlya 
jelentősen csökkenti az úszó 
teljesítményét. A súly minden fontja 
egyel csökkenti az úszó erejét és 
állóképességét, természetesen csak a 
vízre vonatkoztatva.  

A felszínen úszót a hullámverés 
erőssége is érzékenyen érintheti. A 
hullámverés erőssége a súlyhoz 
hasonlóan a vízre vonatkoztatva 
levonódik az úszó erő és állóképesség 
értékéből.  
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Fegyvertípus Té/Cé, Vé Sebzés 
Szúrófegyver - 5 0 Sp 
Vágófegyver - 10 - 2 Sp 
Zúzófegyver - 20 -5 Sp 
Kétkezes fegyver - 30 -10 Sp 
 
A tőr és a szálfegyverek (szúró típusú) a 

vízben sem veszítenek harcértékeikből. A 
hajítófegyverek és íjak értelemszerűen 
használhatatlanok. A nyílpuskák alkalmasak víz 
alatti lövésre is, de lőtávolságuk a tizedére csökken, 
sebzésük pedig negyedelődik. 

Víz alatt a harc fekve, alacsonyabbról és 
magasabbról harci helyzetek nem módosítják az 
esélyeket; alulról vagy felülről közelítve a támadás 
félhátulról módosítói érvényesek.  

 
A pszi diszciplínák közül csak olyanok 

alkalmazhatóak, amelyek koncentrálási ideje nem 
hosszabb 1 körnél. A Slanek nem alkalmazhatják 
harci diszciplínáikat (pl.: Chi-harc, Halálos ujj, 
Aranyharang). 

A víz alatt legfeljebb 1 kör hosszú 
varázslatokat lehet létrehozni, ám a varázsigék 
kimondása szegmensenként egy környi idővel 
csökkenti a víz alatt tölthető körök számát. A 
robbanással, kitöréssel járó varázslatok sebzése 
megháromszorozódik, ám a tűz és őstűz alapú 
varázslatok 15E-t vesztenek az erősségükből.  

(A Démon átka kalandmodul felhasználásával, 
MG) 

Új Képzettségek 

Úszás* 

Af: 2 Kp 
Mf: 8 Kp 

A víz ember számára idegen közegében való 
boldogulást külön tanulni szükséges. Az úszás 
képzettség ismerete nélkül előbb-utóbb minden 
karakter megfullad. Aki képzetlenül vízbe kerül, 
képtelen haladni, pláne harcolni, csak pánikszerűen 
és hasztalan csapkod maga körül, igyekszik 
megkapaszkodni valamiben, amíg le nem süllyed.  

Képzetlen úszó annyi körig képes a felszínen 
maradni, amennyi az ereje. Képzetlen úszó 
mélyvízben képtelen harcolni, hiszen a megfulladás 
ellen küzd. Amíg levegőhöz jut, akaraterő-próbára 
jogosult, amelynek elvétése esetén pánikba esik, míg 

siker esetén megpróbálhat védekezni, ilyenkor 
Vé-e 50-nel csökken, a kezdeményezést 
mindenképpen elveszíti, támadni nem képes. 
Pszit, mágiát nem használhat.  

Egy ember a víz alatt annyi körig bírja 
levegő nélkül, amennyi az állóképesség értéke, 
azután elájul, újabb egy perc múltán pedig 
vízbe fúl. 

Az úszni tudás korántsem hétköznapi 
ismeret Ynev világán.  Leginkább csak a 
tengerek, folyók, tavak partján élők bírják.  
Egyes hadseregekben alacsony szinten megkö-
vetelik a katonáktól,  de ez nem általános. A 
különféle Harcos Kasztok tagjai esetében  
azonban már mindennapos tudománynak 
számít.  

Af: A karakter jól úszik. Af-on képzett 
úszó Ké: -15, Té: -20, Vé: -20 módosítókkal 
harcolhat mélyvízben. Az alapfokú úszó képes 
pszit használni és varázsolni a víz alatt, ám 
ezek pszi- és mana-pont igénye kétszeres lesz. 
Az alábbi táblázat megmutatja, mit is jelent a 
képzettség alapfoka.  

 
Felszínen maradni 10 perc x 

állóképesség 
Egyvégtében úszni perc x állóképesség 
      - sebesség felszínen 1 láb/kör 
      - sebesség víz alatt 1 láb/kör 
Teljes erőből úszni kör x erő 
      - max. sebesség 
felszínen 

5 láb/kör 

      - max. sebesség víz 
alatt 

4 láb/kör 

Max. merülési mélység 3 láb 
      - max. merülés 
nehezékkel 

0 láb 

  
Mf: Képes felszerelését a víz felszínén 

tartani, könnyedén  úszik akár órákig is, ha úgy 
hozza a sors. Átússza a legsebesebb  sodrású 
folyót is. Az úszásban mesterfokon képzett 
karakter harcértékeihez mélyvízben Ké: -10, 
Té: -10, Vé: -10 módosító járul. A mesterfokú 
úszó már képes a víz alatt pszit használni vagy 
akár varázsolni is, ám csak 1 körnél nem 
hosszabb varázslási idejű varázslatokkal teheti. 
Az alábbi táblázat megmutatja, mit is jelent a 
képzettség mesterfoka. 
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Felszínen maradni óra x állóképesség 
Egyvégtében úszni 10 perc x 

állóképesség 
      - sebesség felszínen 5 láb/kör 
      - sebesség víz alatt 3 láb/kör 
Teljes erőből úszni kör x erő 
      - max. sebesség 
felszínen 

15 láb/kör 

      - max. sebesség víz 
alatt 

10 láb/kör 

Max. merülési mélység 5 láb 
      - max. merülés 
nehezékkel 

10 láb 

 
Merüléskor, 5 lábnyival a vízfelszín 

alatt mindenki körönként egészségpróbát 
köteles dobni, függetlenül attól, milyen 
fokon képzett úszó. Ha a próbát elvéti, 
lábanként és körönként K6 Fp-t veszít a rá 
ható nyomás miatt, míg végül elájul. 

Amennyiben a vízbe magával vitt 
felszerelés ynevi fontban mért súlya 
meghaladja az erő értékét, az úszó elmerül, 
akár a kő. Ez egyben határt szab a páncélok 
viselésének is.  

Természetesen a felszerelés súlya 
jelentősen csökkenti az úszó teljesítményét. 
A súly minden fontja egyel csökkenti az 
úszó erejét és állóképességét, természetesen 
csak a vízre vonatkoztatva. A felszerelés 
súlyába nem kell beleszámolni a víz 
felszínén maradó tárgyakat, sőt, 
amennyiben a felszerelés jelentős 
mennyiségű ilyen tárgyat tartalmaz, azok 
arányosan tehermentesíthetik az úszót. 

A felszínen úszót a hullámverés 
erőssége is érzékenyen érintheti. A 
hullámverés erőssége a súlyhoz hasonlóan a 
vízre vonatkoztatva levonódik az úszó erő 
és állóképesség értékéből.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokozat Hullámverés erőssége 
0 sima vagy fodros vízfelszín 

1-2 folyók, szélcsendes tavak felszíne 
3-4 sebes sodrású folyó, erős szél a tavon, a 

tengerfelszín általában 
5-6 hegyi folyó, vihar a tavon, tenger erős 

szélben 
7 viharos tenger 
8 tengerfelszín szokatlanul erős viharban 
9 tájfun a tengeren, mágia korbácsolta tenger 

 
(A Démon átka kalandmodul felhasználásával, 

MG) 
* Az úszás képzettség semmiben nem mond 

ellent az Első törvénykönyvben közölt úszás 
képzettségnek, ám speciális helyzetekben és a 
mantecával való játék esetén célszerű ennek a 
bővebb változatnak az alkalmazása.  

Harc vízben 

Af: 5 Kp 
Mf: 20 Kp 

A víz jelentősen nehezíti a mozgást. 
Különösen a gyors és pontos mozdulatokat igénylő 
harcot. Mégis létezik néhány iskola, ahol oktatják 
ezt a ritka képzettséget. A képzettség tanulásának 
feltétele az úszás mesterfokú ismerete! 

A vízi harcban képzetlen, de úszni tudó 
karakterek lehetőségei az úszás képzettségnél 
található. 

Af: Az alapfokon képzett vízi harcos 
harcértékeit nem sújtják hátrányok, csupán a víz 
állapotával, felszerelése súlyával és esetlegesen 
fegyvere okozta hátrányokkal kell megküzdenie.  

Mf: A mesterfokú vízi harcos nemhogy 
hátrány nem éri, de egyenesen előnyt kovácsol a víz 
ellenfele számára idegen mivoltából. Amennyiben a 
vízi harcban képzetlen ellenféllel kerül szembe, úgy 
harcértékeit a Ké: +5, Té: +10, Vé: +20 módosítók 
segítik. Úszni egyáltalán nem tudó ellenféllel 
szemben a módosítók kétszerese számít, míg 
alapfokú, vagy önmagával egyező szinten képzett 
vízi harcos ellenében nem élvez plusz módosítókat.  
(A Démon átka kalandmodul felhasználásával, MG) 
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Búvárkodás 

Af: 8 Kp 
Mf: 14 Kp 

A búvárkodás képzettségét csak nagyon kevés 
helyen, elsősorban partvidéki klánokban, víz alatti 
érdekeltségekkel rendelkező szervezeteknél oktatják. 
A búvárkodásban képzetlen karakter csupán az úszás 
képzettsége által nyújtott lehetőségekkel rendelkezik 
a víz alatt. (lásd az úszás képzettség) A búvárkodás 
elsajátításának feltétele az úszás képzettség 
mesterfokú ismerete. 

Egy ember a víz alatt annyi körig bírja levegő 
nélkül, amennyi az állóképesség értéke, azután 
elájul, újabb egy perc múltán pedig vízbe fúl. 
Merüléskor, 5 lábnyival a vízfelszín alatt mindenki 
körönként egészségpróbát köteles dobni, függetlenül 
attól, milyen fokon képzett úszó. Ha a próbát elvéti, 
lábanként és körönként K6 Fp-t veszít a rá ható 
nyomás miatt, míg végül elájul. 

Af: Az alapfokon képzett búvár már kockázat 
nélkül lemerülhet 10 lábnyi mélységbe, ahol 
állóképesség értékének kétszeresével megegyező 
körig bírja egy levegővel. Ezen felül képes 
alkalmazni a különböző búvárkodásban használt 
felszereléseket is. Amennyiben képes pszit használni 
vagy varázsolni, úgy sikerrel próbálkozhat egy 
körnél nagyobb varázslási idejű alkalmazásokkal is, 
maximum öt körös hosszig.  

Mf: A mesterfokú búvár képes 15 láb 
mélységre is lemerülni, kockázat nélkül, ahol egy 

levegővel állóképessége háromszorosának 
megfelelő körig maradhat. Amennyiben képes 
pszit használni vagy varázsolni, úgy azt 
korlátlanul megteheti, persze figyelnie kell az 
egyáltalán víz alatt eltölthető időre, sőt, a 
folyamatos koncentrációt igénylő 
alkalmazásokat is képes alkalmazni úszás 
közben. (MG) 

 
 
 

A Démon átka kalandmodul gyűjtemény 
felhasználásával. 
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