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Leírás: A khálok a titokzatos 
Démonikus Óbirodalom uralkodóinak 
elkorcsosult ivadékai. Az ősi rituálékból 
mára már csak egy a nomádokéval 
rokon vallás maradt fent. A Déli 
hegységben, a világtól elzárkózva él a 
khál nép. Őshazájukon kívül csak 
néhány ezren tengetik létüket, királyok, 
uralkodók, nagyurak testőreként. Olyan 
családok leszármazottai, akiket hazájuk 
száműzött, ugyan ősi hagyományok 
szerint élnek, de haza már nem 
térhetnek. Jóval magasabbak az 
embernél, átlagos magasságuk 2m 
feletti, testsúlyuk 140-200kg, barna 
bőrüket világos- vagy sötétbarna ritkán 
fekete, csillogó szőrzet fedi, sörényük 
(ápoltsága alapján hajuk) hollófekete. 
Arcuk az emberi arc s a nagymacska 
pofájának harmonikus keveréke, néhány 
jellemző bajuszszál kivételével csupasz. 
Fogaik tűhegyes tépőfogak, szemük 
borostyánszínű, szőrös mancsuk 
kiereszthető karmokban végződik, 
farkuk az oroszlánéra emlékeztet.  

Állati ösztöneik kifinomultabbak, 
viselkedésükben gyakran állatinak tetsző 
indokok vezérlik őket, holott 
intelligenciájuk emberi. Nagyon heves 
vérmérséklet jellemzi őket: virtus, néha 
még a józan ésszel szemben is inkább az 
ösztöneikre hallgatnak. Másik 
kulcsszavuk: becsület. A khál szava 
szent, hiszen becsületének 
megnyilvánulása. Kétszer is 
meggondolja mire adja a szavát, de ha 
megtette, azt többé sohasem szegi meg. 

Jellemük minden esetben Rend 
és Élet, ritkábban Élet és Rend vagy 
csak Élet. Mindig feltűnést keltenek, 
ez olykor előny, máskor ellenben 
leküzdhetetlen akadály. Kevesen 
ismerik fajtájukat, de akik igen, azok 
szerfelett elővigyázatosak velük 
szemben. 

Tulajdonságok 

 
Erő +3 
Állóképesség +2 
Gyorsaság +2 
Ügyesség +1 
Egészség +3 
Asztrál -5 
Intelligencia -1 

 
 

Erő 21 (22) 
Állóképesség 20 (22) 
Gyorsaság 20 (22) 
Ügyesség 19 (21) 
Egészség 21 (23) 
Szépség 18 (20) 
Intelligencia 17 
Akaraterő 18 (20) 
Asztrál 13 
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Különleges képességek: 

• 2x látás 
• 2x hallás 
• 5x szaglás 

• 2 óránál frissebb nyom: 80% 
eséllyel követik 

• 4 óránál nem régebbi: 60% 
eséllyel követik 

• 8 óránál frissebb nyom: 30% 
eséllyel követik 

• 12 óránál frissebbet: 15% eséllyel 
követik 

• 24 óránál nem régebbit 5% 
eséllyel követik 

• egy napnál régebbire nem tudnak 
rábukkanni Az esélyeket óránként 
kell dobni, s amennyiben a 
százalékértéknél kevesebb a 
dobás eredménye, a khál képes 
követni a nyomot. Ha több, úgy 
elveszítette, de –10-es 
módosítóval újra próbálkozhat, 
egészen addig, míg meg nem leli 
a nyomot, vagy esélye nullára 
nem csökken. 

• veszélyérzékelés: ösztönösen megérzik a 
veszélyt (20%), ha az életükre tör (40%) 

• mancsuk sebzése: k6, Té, Vé 20, Ké 10 
• képes két kézzel is harcolni, két egykezes 

fegyverrel (Kétkezes harc Mf) 
• ordításával képes megvadítani az 

állatokat 
• alapesetben (születésétől) minden khál 

rendelkezik az alábbi képzettségekkel: 
Erdőjárás Af; Vadászat/halászat Af; 
Időjóslás Af; Úszás Af; Futás Mf; 
Démonologia Af (ősi hagyományok 
szerint nevelt khálok); Lopakodás+30%; 
Rejtőzködés +30%; Esés +20%; Mászás 
+20%; Ugrás +20%;  

• Zárnyitás –30%; Zsebmetszés –30% 
• minden asztrális varázslat és diszciplína 

20- szal nagyobb erősséggel hat rájuk 
• Ψ-t csak alapfokon képes elsajátítani (ha 

az asztrál legalább 12!), mesterfokra csak 

a fejvadász, vagy lovag kasztú 
fejlesztheti, de csak a meghatározott 
szinten, előbb nem 

Fegyvereik: 

Ezekkel a tradicionális fegyverekkel a 
kitaszított khál is megtanul harcolni (3 
Fegyverhasználat Af), de új hazájuk 
fegyvereinek forgatását is megtanulják, kivéve 
a harcművész kasztúak. 

Ghon, a szarvkard 
KÉ:10; TÉ:15; VÉ:25; Sebzés:k6+3; 
Forgatásához mindkét kéz szükséges, de 

– 20 TÉ, VÉ-vel egy kézzel is használható. 
Rakhar, a tőrkarom 
KÉ:8; TÉ:12; VÉ:6; Sebzés:k6; 
Egymás mellé erősített görbe és egyenes 

tőrpengéből áll. Szúrásra, tépésre is jó. 
Khrga, egykezes szarvkard 
KÉ:7; TÉ:15; VÉ:14; Sebzés:k6+1; 
Két egykezes fegyverből álló készlet. 

Páncéluk: 

Harak 
SFÉ: 4; MGT: -1. Anyaga: acélbőr. 
Ezen kívül mást nem hordanak, ezt is 

csak csata előtt, ősi rítus keretében öltik 
magukra. 
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Forrás: MAGUS-Site G-portal 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

  
A cikk megjelent BlackRawen neve alatt 

(2007.04.16.) a Hotdog/MAGUS oldalon is, a 
forrás vagy az eredeti szerző feltüntetése 
nélkül. 

 
 

 
  
  
 

 


