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Leírás: A törpék Beriquelről 
érkeztek, a P.sz. 1200-as években. 
Hamar összebarátkoztak az Északi 
Szövetség népeivel, akik rájöhettek, 
milyen kemény harcosokra, milyen hű 
barátokra tettek szert. Egész életükben 
az állandóságot keresik, és arra 
törekszenek, hogy minél inkább 
kitűnjenek valamivel, amire 
társadalmukban két mód kínálkozik: Az 
egyik maradandót alkotni. Ezért az 
építészetben olyan kiemelkedő tudást 
fejlesztettek ki, amely segítségével 
bámulatosan szilárd épületeket emelnek, 
amik évezredekig is szilárdan állnak. A 
másik a katonáskodás. Az Északi 
Szövetség seregének gyalogosainak 
derékhadát képezik, de rackla-lovasaik 
is sok meglepetést okozhatnak az 
ellenségnek. Harcmodorukat jellemzi, 
hogy sohasem adják meg magukat, 
utolsó emberig küzdenek. Persze a 
kalandozóélet is kínálhat esélyt a 
kiemelkedésre, hiszen ez az a hivatás, 
ami a meggazdagodás leggyorsabb 
módját jelentheti, persze sokkal nagyobb 
kockázat terhe mellett. Akárhogy is 
válasszanak, amikor hátralevő életük 
anyagi/erkölcsi feltételeit biztosítottnak 
látják, hazatérnek otthonukba. 

Átlagos magasságuk 130 cm, 
alkatuk tömbszerű, nagy erőkifejtésre 
képesek, kitartásuk páratlan. Arcuk 
széles, gyakorta szakáll díszíti, szemük 
sötét. Az emberekkel ellentétben csak 
egyszer házasodnak, hűségük a sírig tart. 

 

Tulajdonságok 

 
Erő +1 
Állóképesség +1 
Intelligencia -1 
Asztrál -1 
Egészség +1 
Szépség -2 

 
 

Erő 19 (21) 
Állóképesség 19 (21) 
Gyorsaság 18 (20) 
Ügyesség 18 (20) 
Egészség 19 (21) 
Szépség 15 
Intelligencia 18 
Akaraterő 18 (20) 
Asztrál 16 

 

Korkategóriák: 
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Választható kasztok:  

harcos, gladiátor, tolvaj, 
boszorkánymester, pap(saját isten), 
varázsló* 
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Különleges képességek: 

• 30m infralátás 
• alapesetben (születésétől) minden törpe 

rendelkezik az alábbi képzettségekkel: 
Csapdafelfedezés +35%; Titkosajtó 
keresés +30% 

• föld alatt, teljes sötétben is tudják, 
hogy milyen napszak van 

• föld alatt, kiépített pincékben és 
labirintusokban is (2 m eltéréssel) meg 
tudják mondani, hogy milyen 
mélységben járnak, tisztán érzik, hogy 
az út, amelyen haladnak, lejt vagy 

emelkedik, sőt közelítőleg annak 
fokmértékét is meg tudják 
határozni. 

• képesek megmondani egy 
épületről (pluszmínusz 5 év 
eltéréssel), hogy mikor építették 
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Szerző: ismeretlen 
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.  

 


