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E kaszt egész Yneven elég 
elterjedt, minden klán és csoport 
alkalmaz kémeket. Tanításuk iskolákban 
történik; Kránon kívül mindenhol 
találhatóak ilyen iskolák. Átmenetet 
képeznek a tolvajok és a fejvadászok 
között, de abban térnek el lényegesen a 
fejvadászoktól, hogy nem ölésre képzik 
őket. Nem tömörülnek külön klánokba, 
hanem azok belső kasztjait alkotják. 
Általában magányosan hajtják végre 
küldetésüket, feladatukat. Szigorú 
szabályok szerint élnek, amiket a 
klánjuk szab meg. A renegátokat ők sem 
szertik és ezért előfordulhat a renegát 
karakter üldözése is. (magasabb szintűek 
üldözik). Nem életcéljuk az emberek 
megölése, ez által ennek megfelelően 
kell megválasztani a jellemüket.  

 
Erő 3K6 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság K10+8+Kf 
Ügyesség K6+12+Kf 
Egészség 3K6 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia K10+10 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 2K6+6 

 

Harcértékek  

Szerencsevadász társaikhoz képest 
alap harcértékeik átlagosnak 
mondhatóak, ez 9-es KÉ-t, 18-as TÉ-t, 
73-as VÉ-t, illetve 10-es CÉ-t jelent, 
amiből egyedül csak a CÉ az amiben 

kimagaslanak. Szintenként 6 HM-et 
kapnak, amiből kettőt-kettőt TÉ-jük és 
VÉ-jük növelésére kell áldozniuk. 
Kezdeményező értékük minden 
második Tapasztalati Szinten nő 1-e, 
akkor is ha erre nem áldoznak külön a 
HM-ből. 

Életerő és fájdalomtűrés  

A kémek is kemény fizikai 
kiképzésen mennek keresztül, mely 
elég erőssé teszi őket, viszont 
fájdalomtűrésüket is elég magasra 
fejleszti, mert ha elkapják őket akkor 
bírniuk kell a kínzást is. Ez a 
következő értékeket eredményezi: Ép 
alapjuk 4, Fp alapjuk szintén 7, és 
k6+4 Fp-t kapnak szintenként. 

Képzettségek 

Képzetségeik leginkább 
hasonlítanak a tolvajokéra, és a 
fejvadászokéra, és ezért azoknak a 
képességeit tanulják mint ez a két 
kaszt. Igaz soha nem lesznek annyira 
jó harcosok mint amilyenek a 
fejvadászok, emellett a tolvajok 
alvilági képzetségeit is ismerik. A 
kémek 1. TSz-en a következő 
képzettségeket kapják meg. 
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Képzettség Fok/% 
3 fegyverhasználat Af 
1 fegyverhasználat (klán fegyver) Af 
2 fegyverdobása Af 
Kétkezes harc Af 
Ökölharc Af 
Futás Mf 
Belharc Af 
Álcázás/álruha Mf 
Kínzás elviselése Af 
3 nyelvtudás 5,4,4 
Mászás 45%* 
Esés 20%* 
Ugrás 15%* 
Lopódzás 20%* 
Rejtőzködés 15%* 
Éberség 5%* 
Zárnyitás 30%* 
Csapdafelfedezés 20%* 
Titkosajtó keresés 10% 

 
* a kém minden Tapasztalati szinten kap 50%-

ot amit eloszthat a felsorolt kilenc felsorolt 
Százalékos Jártasságban mért képzettsége között. Ha 
kívánja bármelyiket részesítheti előnyben a többi 
hátrányára, akár azt is megteheti, hogy valamelyiket 
nem is növeli. Azt azonban tartanija kell. Hogy egy 
képzettségre szintenként maximum 15%-ot szánhat. 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Ökölharc Mf 
2. Belharc Mf 
2. Kötelekből szabadulás Af 
3. Hamisítás Af 
3. Csomózás Af 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
4. 1 Fegyverhasználat (klán fegyver) Mf 
6. Kötelekből szabadulás Mf 
7. Kétkezes harc Mf 
8. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

 

Tapasztalati Szint: 

Váltott kasztúak ezért az első két szinten 
még könnyen lépnek szintet, de innen már 
egyre nehezebben. 

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-160 1 
161-350 2 
351-870 3 
871-1500 4 
1501-4000 5 
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További szint: 34000 
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Szerző: ismeretlen 

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

 
A cikk szintlépő táblázata hiányos. (az 

eleje egyik ismert kaszt szintlépő táblázatának 
sem felel meg.) 

 
 

  

 
 

 


