
 

 

 
 

Krónikás 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A krónikás kaszt a 
Szerencsevadász főkasztba tartozik, bár 
felfogásuk és viselkedési normáik nem 
nagyon hasonlítanak bárd és tolvaj 
kasztú társaikéra. Előbbiekhez 
hasonlóan otthonosan forognak a nemesi 
udvarokban, ahol leggyakrabban írnoki 
beosztásban találkozhatunk velük. 
Gyakori, hogy egy-egy nemesi család 
egész életére szerződtet egy krónikást, 
aki jegyzi, majd kódexbe foglalja 
történetüket, így állítva emléket az 
eljövendő nemzedékeknek az adott 
generáció dicsőségéről, hősi históriáiról 
- de természetesen alkalmi munkákra és 
hivatalos ügyek jegyzésére is 
felfogadják őket. 

Nagy tudásvágy jellemzi a 
krónikás kasztú karaktereket: gyakran 
nem kézpénzt kérnek írnoki 
szolgálataikért cserébe, hanem például a 
megbízó birtokában lévő réges-régi 
kódexet, tekercset, vagy bármit, ami 
értékesnek vélt információt hordozhat. 
Ezen szenvedélyük miatt gyakran 
kerülnek éhhalál közelébe, ha éppen 
nincs aki értékelné hatalmas 
műveltségüket, viszont kimagasló 
irodalmi tudásuk és a világról való 
tájékozottságuk emelheti őket nemesi 
jólétbe is, mivel ezen udvarokban igen 
nagy tiszteletnek örvendenek. Bár 
általában a beszédkészségük is jó, az 
írott szavakkal bánnak a legkönnyebben, 
szinte játszanak velük. Képesek 
műveikben bármilyen érzelem művészi 
szintű átadására, sőt, suttognak egy  

olyan pletykát is, miszerint még az 
analfabétákra is hatnak valamennyire a 
leírt betűik. 

Sokan Yneven nem is sejtik, 
hogy a már-már jámbornak tűnő 
krónikások közül jó néhányan 
teljesítenek kémfeladatokat is. 
Kapcsolataikat és kiemelkedően jó 
reputációjukat kihasználva például 
gyakran bocsátják áruba az egyik 
megbízójukról tudomásukra jutott 
információkat egy harmadik fél 
számára. Nemritkán még politikai 
ügyekbe is belefolynak, melyet segít 
speciális mágiájuk, illetve átfogó 
műveltségük. 

Jellemző rájuk, hogy 
legfontosabb gondolataikat, és tudásuk 
java részét egy halálukig folyamatosan 
készített kódexbe írják meg. Ez a nagy 
krónikáskönyv, melyet egy olyan 
mágikus tollal rónak papírra, ami 
mindig íróképes és nem ártanak neki a 
természeti erők. Az ezen tollal íródott 
művet a krónikás haláláig csak a 
rúnamágiában Mf-on jártas egyének 
tudják elolvasni az eredeti nyelven, 
azután pedig bárki magáévá teheti a 
benne foglalt tudást a saját 
anyanyelvén látva a betűket.  

(Megjegyzés: az írás maga nem 
áll rúnákból, csak mágikus jelekből, 
melyek részét képezhetik a rúnáknak) 
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Erő 3K6 (2x) 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség K6+12 
Egészség 2K6+6 
Szépség 2K6+6 
Intelligencia K6+12 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál K10+8 
Érzékelés K10+8 

 

Harcértékek 

A krónikások körülbelül közepes tudású 
fegyverforgatók. Bár nem ez segíti őket 
megélhetésükhöz, mindig szakítanak időt egy kis 
gyakorlásra, testedzésre. Erre két okuk van. Először 
is, mert a munkájuk nem éppen a legegészségesebb: 
gyakran napokig görnyednek dohos helységek poros 
könyvei fölött, ezért szinten kell magukat tartaniuk. 
Másodszor pedig mert nem egyszer kerülnek 
karrierjük, de inkább kalandjaik során olyan 
helyzetbe, amikor már se a szó, sem pedig az írás 
nem segít. 

 
Ké: 8 
Té: 17 
Vé: 72 
Cé: 0 

Hm/Tsz.: 6(1) + szintenként +1 KÉ 
 

Életerő és fájdalomtűrés 

Mivel mindig fordítanak gondot testük 
karbantartására, életerejük és fájdalomtűrésük ha 
nem is kimagasló, de masszívnak mondható. 

 
Fp alap: 6 
Fp/Tsz.: K6+3 
Ép alap: 4 

 

Képzettségek 

Mivel életük jórészt ismeretszerzéssel telik, 
ezért - főleg ugyebár a nem gyakorlati - 
képzettségeik tárháza igen széles. 

 
 

Kp alap: 4 
Kp/Tsz.: 9, 20% 

 
A krónikások 1. szinten a következő 

képzettségeket tudják: 
 

Képzettség Fok/% 
2 fegyverhasználat Af 
Hárítás Af 
Heraldika Af 
Írás/olvasás Mf 
Pszi (pyarroni) Mf 
Nyelvismeret (anyanyelv) Mf 
5 nyelvismeret Af 5.5.4.3.3 
Ősi nyelv ismerete Af 
Kultúra (saját) Mf 
2 kultúra Af 
Lélektan Af 
Irodalom Af 
Politika/diplomácia Af 
Történelemismeret Af 
Lovaglás Af 
Etikett Af 
Tánc Af 
Erkölcs Af 
Álcázás Af 
Lopózás 20% 
Rejtőzködés 20% 

 
További szinteken pedig a következő 

képzettségeket sajátítják el: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3. Heraldika Mf 
3. Hangutánzás Af 
4. Mellébeszélés Af 
5. Etikett Mf 
5. Lélektan Mf 
6. Rúnamágia Af 
6. Hangutánzás Mf 
6. Politika/diplomácia Mf 
7. Ősi nyelv ismerete Mf 

 

Különleges képességek 

Pszi-képességeikkel használják a pyarroni 
iskola diszciplínáin kívül az Asztrál szemet és 
a kyr ostromot, amikkel kémkedési esélyeiket 
tudják javítani. Mágiájukba tartoznak a 
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varázslói mentálmágia írás és olvasás típusú 
mozaikjai, melyeknek időtartama 5 perc / 
TSz. Ezen kívül még a bárdmágiából a 
Rejtjel és az Illúzióírás c. varázslatok is a 
repertoárjuk részét képezik. Szintenként 8 
Mp-ot kapnak. 

Fegyverek 

Általában rapír, vagy valamilyen 
könnyű védőfegyver, esetleg íj az, amit 
használnak. Vértet nem viselnek szívesen, 
ha mégis rákényszerülnek, akkor is inkább a 
könnyebb fajtákat részesítik előnyben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapasztalati szint 

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-170 1 
171-350 2 
351-720 3 
721-1500 4 
1501-3200 5 
3201-7000 6 
7001-10000 7 
10001-20000 8 
20001-44000 9 
44001-74000 10 
74001-100000 11 
100001-130000 12 

További szint: 36000 
 

 
 

?.02.17.  
Szerző: Sal 

Forrás: MAGUS RPG.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

 
 
 

  
 
 

 


