
 

 

 
 

Amund 
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Leírás 

Az amund nép nem emberi faj. 
Más létsíkról érkeztek az idők kezdetén, 
s a mai napig megőrizték vérük 
tisztaságát. Ősi ellenségeikkel a 
dzsennekkel már más síkokon is pusztító 
háborúkat vívtak, mondáik szerint e 
miatt kellett elhagyniuk ősi hazájukat. 
Később Yneven folytatódott a háború. 
Az évezredes harcban egyik nép sem 
tudott ellenállni az emberek 
térhódításának, így az amundok a 
sivatag mélyén lévő titkos városaikba 
menekültek, hogy távol tartsák maguktól 
az embert. Testük szoborszerűen szép, a 
férfiak atlétatermetűek, a nők a dzsad 
hurikat is megszégyenítik. Arcvonásaik 
lágyak, keskeny vágású szemükben 
mély kékség honol. Fekete egyenes 
szálú hajuk van. 

Elvont módon gondolkodnak, 
szeretet, harag, gyűlölet számukra 
egyenértékű a legjobb érvekkel. Viszont 
jellemük rosszindulatú, romlott, aki 
különbözik tőlük azt lenézik, az 
embereket szinte állatként tartják 
számon, elsősorban rabszolgának és 
élelemnek tekintik őket. 

JK csak kiszakadt amund lehet! A 
mágiával kimentett árvák többsége 
odaveszett, de néhányra rátaláltak az 
emberek – ilyen lehet a játékos is. A JK 
amund keveset tud népéről, inkább 
embernek számít, mint amundnak. 

Természetesen külsejét nem 
vetkőzheti le, jellemében azonban csak 
két vonást őriz: előszeretettel hallgat 
érzéseire és sohasem tud tökéletesen 
azonosulni a jót hirdető eszmékkel. 
Gyakran folyamodik a gonosz 
eszközeihez, még a jó szolgálatában is. 

 
 

Tulajdonságok 

 
Erő +1 
Állóképesség +1 
Szépség +3 
Asztrál -1 

 
 
 

Erő 19 (21) 
Állóképesség 18 (20) 
Gyorsaság 18 (20) 
Ügyesség 18 (20) 
Egészség 18 (20) 
Szépség 20 (22) 
Intelligencia 18 (20) 
Akaraterő 18 (20) 
Asztrál 17 
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Korkategóriák: 

 
I. II. III. IV. V. VI. 

15-20 21-49 50-75 76-99 100-119 120- 
 
Választható kasztok: harcos, gladiátor, lovag*, 

tolvaj, pap, boszorkány 

Különleges képességek: 

Minden különleges képesség sikeres 
Intelligencia próbát igényel, ami azt hivatott 
eldönteni, hogy a karakter felismeri-e és tudja-e 
használni azokat. Ha elvéti, akkor le kell mondania 
róla mindaddig amíg egy tapasztalt amund ki nem 
tanítja. Ekkor minden gyakorlással töltött hónap 
végén újra Intelligencia próbát dobhat. 

 
• a Ψ-t nem tudják elsajátítani 
• asztrális és mentális ME 4/szint 
• telekinézis: szintenként 10 kg súly 10 

percig naponta egyszer 

• telepátia: akit lát bármikor, 
bármilyen hosszan tud 
telepatikusan üzenetet küldeni, 
elég 

• összpontosítania 
• perzselő tekintet: egy kör alatt 

lángra lobbanthatja az éghető 
anyagokat 

  
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: MAGUS-Site G-portal 
Szerkesztette: Magyar Gergely  

 
 

A cikk anyaga megtalálható MAGUS 
RPGpontHU oldalon megjelent Fajok kódexe 
című írásban. 

A cikk megjelent BlackRawen neve alatt 
(2007.04.16.) a Hotdog/MAGUS oldalon is, a 
forrás vagy az eredeti szerző feltüntetése 
nélkül. 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 


