
 

 

 
 

Barbár totemek 
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„Üdv! 
Elgondolkoztam és rájöttem, hogy 

nincs semmi anyag a Barbárok 
hitvilágáról. Pedig SZVSZ érdekesebbé 
teheti a játékot.” 

Totemek 
A férfivé avatási szertartás után a 

fiatal fiú bevonul az erdőre két hónapra, 
hogy kapcsolatot teremtsen a törzs 
totemével. A két hónap alatt történtekről 
sohasem beszélnek. Amikor 
visszatérnek, bizonyos próbák után, 
megkapják, vagy elkészítik a totemükkel 
való kapcsolat szimbólumát (ez lehet 
egy tetoválás, egy különleges 
orvosságos zacskó, rituális sebhely stb.) 
ami nélkül nem tudnak a kommunikálni 
lelki tarsukkal. 

Ha totem állat akkor az azonos 
fajba tartozó vadakat nem fogja sohasem 
bántani a barbár, ez kölcsönös (ha mégis  

megtámadná a totemállatát akkor a 
kapcsolat örökre megszakad). 

A totem nevét sohasem ejtik ki. 
A kapcsolat ereje egyenlő a harcos 
akaraterejének tízszeresével (ha 
változik az akaraterő akkor NEM 
változik az erősség (nem is nő)). Ez 
akkor számít + mágiaellenálásnak ha 
asztrálisan, mentálisan befolyásolni 
akarják a totem ellen. Pl: Egy varázsló 
mentálisan rá akar venni egy barbárt, 
hogy támadja meg a totemállatát. A 
barbárnak 19-es ME-je van +100 (10-
es akaraterő). Ha a mágiahasználó az 
állatot akarja az izomkolosszusra 
uszítani akkor is érvényes a +100-as 
ME, csak most az állatnak. 

A barbár képes segítségül hívni 
totemet a harcban. Ehhez csak egy 
szegmensre van szüksége. A  
harcmódosítók fajtánként 
különböznek. 

A leggyakoribb totemek: 
 Totem Ké Té Vé Erő Állók. Gyors. Ügy. 

Medve +0 +25 -10 +K3 0 0 0 
Párduc +5 +10 +0 0 0 +K3 0 
Rozsomák +10 +30 -25 0 0 +1 +1 
Tigris +5 +15 0 +1 0 +1 0 
 

Mivel totemüket nem nevezhetik 
meg így hát esküdözni általában a Fény 
Uraira, fegyverükre, vagy életükre 
szoktak.  

A Fény Urai egy titokzatos 
testvérpár akik, a barbár hitvilág szerint, 
az idők kezdetén megküzdöttek a 
sötétség erőivel. Bar győztek, egyikük 
halálos sebet kapott. Amíg az ő testét 
hordozzák végig halotti mentben, addig  

a világ is gyászleplet ölt magára. 
Mikor elvonul a gyászmenet a másik 
testvér érkezik, aki mindent bevilágít 
csillogó fegyverének sugaraival mert 
fivére gyilkosait keresi, addig nem 
engedi eltemetni a halottat míg 
bosszúját be nem teljesíti. (Vallásos 
magyarázat a nappalra és az éjszakára) 
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A cikk egy része jelentős átalakításokkal 
felhasználásra kerültek a Barbár hitvilág, barbár 
sámánok (ismeretlen szerző, Mlista) című 
íráshoz, a szerző nevének megemlítésével. 

 
 

  
 
 

 


