
 

 

 
 

Goblinok 
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Sajnálatos módon tévedtem az 
előző levelemben, a goblin nem kész 
„lesz”, hanem „kész van”, legalábbis 
nagyjából, de iszonyú mennyiség, ezért 
sajnos elnézést kell kérnem Diától, 
mivel nem küldöm el külön neki, de hát 
elég nagy az anyag, nem nagyon akarom 
sokszor leírni :) Előrebocsátom, az 
anyag még a régi M* rendszerhez 
igazodik, nem a S*-hoz, szerintem, amíg 
a rendes tájékoztatás ki nem jön, 
felesleges abba belekezdeni. 

Nos, először is egy kis bevezető, 
amolyan goblin-bemutató jellemrajz. 
Milyen is az igazi goblin? Először is: 
gyáva, mint a nyúl, legalábbis a 
többsége. Ezenkívül alattomos, vézna, 
ravasz, sunyi, leginkább talán a rókával 
lehetne jellemezni (bár a rókának néha 
több az IQ-ja, mint az átlag goblinnak :) 
Mivel gyáva, ezért csapatban jár, és 
igazából akkor meri csak szabadjára 
engedni kegyetlenkedését, ha jókora 
túlerőben vannak, de a veszély első 
jelére elmenekül. Azért vannak 
másmilyen goblinok is, kell hogy 
legyenek, különben nem íródna most ez 
a terjedelmes akármicsoda :) 

Előfordulhat, bár ritkán, hogy Te, 
bátor kalandozó, esetleg állig 
felfegyverzett lovag, vagy tápos 
mágiahasználó, olyan goblinnal 
találkozol az erdőben, aki nem menekül 
el, mikor megpillant téged. Lássunk hát 
néhányat az okok közül, amik ezt a 
furcsaságot eredményezik: 
 

1. 1 Az illető nem is goblin, csak te 
vagy olyan félős, hogy minden 
bokorban goblint látsz :) 

2. Az illető egy magát goblinnak 
álcázó kráni fejvadász (aquir 
beütésekkel) :) 

3. Az illető goblin ugyan, magányos 
is, de a környező bokrok tele 
vannak a társaival, 

4. akik a következő pillanatban 
rádugranak :) 

5. Az illető goblin Graum Hegdrok, 
és nem fog megijedni a magad 
fajtától, mikor Alyr 

6. Arkhon, és Tier-Nan Gorduin 
láthatatlanul ott áll mellette. :) 

7. 5. Az illető goblin kalandozó, 
kiválasztott, akárcsak jómagad, és 
akkor gondolkozhatsz, 

8. vajon most veszélyben vagy-e? 
Ennyit bevezetőül, jöjjön egy kis 

számszerű érték: A goblinok 
képességeit a következő módosítókkal 
dobhatjuk ki: 

Erő: -2 (nem épp az izomagyú 
goblinok az elterjedtek) 

Állóképesség: marad 
Gyorsaság: +1 (valamivel 

ellensúlyozni kell a gyengeséget) 
Ügyesség: +1 (valahol ki kell 

tűnni annak, hogy azért csapdákban is 
jeleskednek) 

Egészség: +1 (szívós banda) 
Szépség: -3 (hát egen, 

inkább az ördög) 
Intelligencia: -2 (nem jellemző, 

de azért meg így is előfordulnak 
roppant – fajhoz képest - intelligens  
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Akaraterő: marad 
Asztrál: -3 (íme, a rémület fokozatai) 
A goblinok a M* terminológia szerint 3 

kasztba tartozhatnak, ezek: 
• Harcos (spec. alkasztok, lásd később) 
• Tolvaj 
• Sámán (szinten elég spec.) 

Különleges képességek: 

• Infralátás (sötétben is 20 méter látótávolság) 
• Föld alatt - barlangrendszer, pincék, labirintusok 

- 3-4 méter eltéréssel képesek meghatározni 
• a mélységet, valamint azt is tudják, hogy a talaj 

lejt, vagy emelkedik-e 
• Van néhány képzettség, amelyhez a goblinok 

nagyobb tehetséggel bírnak, mint a többi faj. 
Ezek: 

• Csapdaállítás 
• Lovaglás (de csak spec. esetek, és csak farkas) 
• Idomítás (csak farkas) 

 
Itt persze nem a wargokat értjük farkas alatt, 

hanem egy jóval kisebb alfajt, ami meg úgy ahogy 
megtűri a hátán a goblint. (Megjegyzendő: minden 
tehetségük ellenére sem igazán sikerül valódi 
farkaslovasságot létrehozniuk, mivel a farkasszerző 
expedíciók általában nagyobb goblin veszteséggel 
járnak, mint haszonnal.) Ezen képzettségek 
esetében, ha goblin tanulja őket, le lehet vonni egy 
kp-t a tanulás költségeiből) * egyébként ezeket a 
nagy többség alapfokon műveli, felsőbb szinten 
nemigen.  

 
PSZI: Hát ez az, amivel a goblinok 99%-ban 

nem rendelkeznek, legalábbis, ritka az olyan, 
amelyik mégis. Az anyaföldön valószínűleg egy 
sincs, a kalandozók között is talán 1-2 birtokolhatja 
ezt a tudást. Kezdő karakternél legjobb 100alékosan 
kidobni, hogy egyáltalán valaha birtokolhatja-e? 

Alapesetben K100-on kell 95 fölé dobni, ezt 
módosítja az INTELLIGENCIA, AKARATERŐ, 
ASZTRÁL 10 feletti része - ezek mindegyike 
elvonódik az alapértékből. Ha nem jön be a dobás, a 
goblinunk viszolyogni fog a Pszi-től, mint általában 
egy goblin szokta tenni az emberi dolgokkal. 

A goblin sámánok esetében ugyanez a helyzet, 
kivéve, hogy ők azért tudnak olyan módszerről, 
amellyel az elme valamelyest felvértezhető persze ez 

közelébe nem érhet akár egy alapfokú Pszi-
használó pajzsának sem, de azért a semminél 
ugye ez is jobb. 

 
Hát akkor lássunk néhány érdekes dolgot 

a goblinokkal kapcsolatban, először is a más 
fajokhoz, népekhez való viszonyát: 

GOBLIN-ORK viszony: Nagyon pocsék, 
mondhatnánk, tarthatatlan. A jóval nagyobb 
termetű orkok rendszeresen szerveznek 
rabszolgavadász expedíciókat a goblinok 
területeire, és az ott szerzett foglyokat ork 
gladiátorok ellen vetik be arénákban, ahol 
általában semmi esélyük nincs, illetve a 
wargjaikat etetik velük, vagy a bányáikban 
dolgoztatják őket. Persze az orkok hiábaerősek, 
a dolgok nem mindig úgy sülnek el, ahogy 
várják, lássuk pl. az alábbi történetet:  

 
„...Az ork törzs bajnoka diadalittasan 

nézett körül a deszkából tákolt aréna véráztatta 
homokján. Ismét győzött. Jóval gyengébb 
ember, és goblin ellenfelei meg sem tudtak őt 
sebezni, sőt, közelébe sem tudtak jutni 
nevetséges kis karóikkal, amiket az ő kardja 
úgy szelt ketté az ellenfél testével együtt, akár 
kés a vajat. Felemelte hát sörényes fejet, és 
diadalmasan felüvöltött. A palánkon kívül álló 
orkok farkasfalkaként viszonoztak üvöltését, 
aztán hirtelen durva röhögésben törtek ki. 

Druam körülnézett, mi lehet az oka, aztán 
elkomorodott. Az egyik goblin, tőle kb. 10 
lépésnyire épp feltápászkodni igyekezett, majd 
nehézkesen fel is állt, és fél láb magas karójára 
támaszkodva, bicegve igyekezett minél 
messzebb kerülni az ork bajnoktól. Druam 
mérgesen köpött egyet. Utálta a goblinokat. Az 
emberek közül legalább néhányan 
megpróbáltak harcos módra viselkedni, és 
szembeszálltak vele, mielőtt kettéhasította a 
fejüket, a goblinok viszont, ahányan csak 
vannak, annyifelé szaladnak minden viadalon, 
így aztán a szegény ork, ahelyett, hogy igazi 
harcot kezdhetne, kénytelen loholni utánuk, és 
kénytelen hátulról kettévágni ellenfelet. „Ez 
viszont már nem fog rohanni” - gondolta 
Druam - „minden mozdulatán látszik, hogy már 
a végét járja, na gyerünk, hadd lássa a kedvenc 
ork nőstényem, az elbűvölő agyarakkal bíró 
Mira, hogy Druam, a bajnok, mennyire 
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hatalmas hős” Miránál szükség is volt 
minden hősiességére, ezt tudta jól, hisz a 
nőstény nem akárki volt, nem egy volt azok 
közül a nőstények közül, akik a változó 
időnként bekövetkező „Nagy Osztozkodás”-
ban gazdát cseréltek. Harcos volt ő maga 
is, az egyike annak a csekély számú 
nősténynek, akit még a törzs főnöke is 
elismert teljes jogú vadásznak. 

Az ork felébredt töprengéséből, 
emlékeztetve magát arra, hogy meg dolga 
van. Tenyerébe köpött, aztán megmarkolta 
a súlyos kardot, és vad ordítással rohanni 
kezdett a menekülő, bicegő goblin felé, 
miközben a törzs vad üdvrivalgásba kezdett. 
Futás közben meglengette feje felett a 
kardot, és rámosolygott az első sorban álló 
Mirára. A nőstény viszonozta a mosolyt, 
aztán Druam látta, hogy elkerekednek a 
szemei. 

Ez volt az utolsó dolog, amit életében 
látott. A „bicegő” goblin hirtelen 
megfordította a karót, végét a földnek 
támasztotta, hegye az ork felé mutatott, 
majd villámgyorsan félrelépett, és mikor a 
lendülete miatt tehetetlenül rohanó ork 
odaért hozzá, teljes erejéből felfelé rántotta 
a nyársat. Az ütközés ereje hatalmas volt, a 
karó kiszakadt a vézna goblin kezéből, ő 
maga pedig majd két-három métert gurult a 
magatehetetlen orkkal. Közben minden 
egyes fordulatnál hallotta, amint a karó 
egyre melyebben fúródik ellenfelébe. Végül 
az ork lendülete elfogyott, és a hatalmas 
test óriási puffanással megállt. A goblin 
felállt, és leporolta ócska ágyékkötőjét. 
Ellenfele, Druam, az Irgalmatlanok 
törzsének bajnoka holtan feküdt, gyomrából 
arasznyi hosszan állt ki a karó törött vége. 
Látta, hogy az orkok felhördülnek, és 
minden oldalról befelé igyekeznek a 
küzdőtérre.  

Kétségbeesetten körbenézett, merre 
menekülhetne, de mindenhonnan vicsorgó 
orkpofák néztek vele szembe. Lehunyta 
szemét, és remegve várta, melyik 
pillanatban loccsantja ki agyvelejét 
valamelyik nagydarab ork buzogánya. 
Ehelyett azonban megragadták, és 
vonszolni kezdtek. A goblin rémülten 

kinyitotta a szemét. Ha nem ölték meg azonnal, az 
csak egyet jelenhet: még meg is akarják kínozni. 
Kétségbeesetten vinnyogni kezdett, és szabadulni 
próbált, de az egyik fogvatartója csavart egyet 
csuklóján, mire iszonyú fajdalom hasított érzékeibe, 
és elájult. Hamarosan pofozni kezdték, elég durván, 
így aztán felemelte felhasadt szemhéját, és 
körbepillantott. Egy ócska bőrsátorban álltak, ami 
azért mégis nagyobbnak tűnt, mint amiket a goblin 
akkor látott, mikor keresztülhurcolták a törzs 
szálláshelyén. 

Rájött, hogy valószínűleg a vezér sátrában 
állnak. A sátorlapokat mindegyik oldalon trófeák 
díszítették, medve, szarvas, ember... és igen, goblin 
koponyák is. Viszolyogva elfordult, és a sátor hátsó 
részében felállított, rozoga, trónszerű emelvényen 
pöffeszkedő orkra nézett. Az ork még innen is úgy 
nézett ki, mintha legalább egy fejjel volna magasabb 
az átlagtól. Mellkasa olyan vértbe volt szorítva, 
amilyet a goblin nem látott még, ha mégis, akkor 
csak embereken, és ha ilyet látott, akkor általában 
messzire elkerülte viselőjét. Az ork nyakában 
valamiféle amulett lógott, amire jobban ránézve 
látta, hogy az bizony nem másból, mint különböző 
lények  füleiből áll össze. Akaratlanul is füléhez 
akart kapni, kezének rántását a mellette álló ork 
szabadulási kísérletként értelmezte, ezért jól oldalba 
rúgta, amitől nyöszörögve elterült a padlón. 

A főnök azonban megállj-t intett a kezével, 
majd jelzett, hogy vigyék közelebb a foglyot, és 
engedjék el. A két ork másként értelmezte a 
parancsot, ezért aztán nagy röhögve felkapták a 
goblint, és odavágták közvetlenül a „trón” alá. A 
teremtmény elterült, és hallotta, hogy az egyik 
bordája megreccsen, valószínűleg el is tört. 
Miközben feltápászkodni igyekezett, a háta mögül 
egy ork nőstény gurgulázó hangját hallotta: 

- Hram szent nevére kérlek Téged, ó hatalmas 
törzsfő, add át nekem ezt a férget, hadd szennyezze 
vére az áldozati oltárt Druam szelleméért! A trónon 
ülő ork röffentett egyet, majd szemügyre vette a 
ziháló, oldalát tapogató goblint, és így szólt: 

- Törzsünk törvénye szerint ez a lény, 
bármennyire korcsfajzat is, de legyőzte a bajnokot, 
igy hát szabad. Menj haza békével Mira, és válassz 
új párt magadnak! A goblin úgy gondolta, erre 
valami nagy felhördülés lesz a válasz, de csalódnia 
kellett. A sátorban néma csend ült. Egyik hosszú 
karja alól óvatosan az ork nőstényre pillantott, és 
látta, hogy az lassan bólint fejével a főnök felé, 
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közben pedig agyarát kivillantva vigyorog. A goblin 
most lassan, mintha csak a fájdalomtól lenne, 
oldalra billentette fejét, és titokban rápislantott a fő 
orkra. Az ork éppen akkor jelzett valamit a kezével. 
Lefelé mutató vaskos hüvelykujja nem hagyott 
kétséget a goblinban aziránt, hogy egész 
szabadulása csak álca, és hogy a háta mögött álló 
Mira nevű nőstény az első adandó alkalommal 
elpusztítja őt. Felnyögött, mintha sikerült volna 
tökéletesen magához térnie, majd felkészült, hogy 
meghallgassa a trónon ülő ork hazugságait, de 
igazából agya már azon járt, hogy élhetné túl a 
táboron kívül eső vidéken a párját vesztett 
vérszomjas ork nőstény támadását.” 

 
Nos, úgy velem, a helyzet kis darabjának 

modellizálására ez a részlet bőven elegendő:)  
GOBLIN-EMBER viszony: Ez sem túl rózsás. 

Az emberek megvetik, lenézik a goblinokat, egyes 
helyeken, pl. Tiadlanban, Niaréban kifejezetten 
egészségtelen goblinnak lenni, ugyanis az itt élők, 
különösen a határ mentén, sorozatosan ki vannak 
téve ork és goblin hordák támadásának, ami azt 
eredményezi, hogy arrafelé egy magányos goblin, 
aki „kalandozónak” vallja magát, de még akár akkor 
is, ha társakkal van (persze nem goblinokkal), kb. 1-
2 napig húzhatja ki élve. A tiadlani határvadászok 
nem sokat teketóriáznak, ha ilyen lényt látnak. Így 
aztán a goblin kalandozó jó lesz, ha elgondolkodik 
azon is, hogy jó-e pl. egy tiadlani harcművésszel egy 
csapatba kerülni :) 

TÖRPÉK, ELFEK - GOBLINOK: Hát, ha 
lehet, ez meg az átlagnál is rosszabb helyzet. Egy 
törpe, vagy egy elf számára a legjobb goblin a halott 
goblin :) Enyhén szólva utálják egymást :) 

Megjegyzés: Úgy tűnhet, a goblinoknak 
rengeteg ellenfele van, és valóban ez a helyzet. Nem 
könnyű goblinnal játszani, legalábbis kezdetben 
biztosan nem az, még akkor sem, ha a parti megtűri 
a „korcsfajzat”-ot. Egy goblin karakter számára az 
életben az egyik legnagyobb győzelem az, ha 
egyáltalán elfogadják. Jó, ha nem felejti el senki, 
hogy elterjedtebbek ugyan, mint a törpék, elfek, sőt, 
az orkoknál is többen élnek, meg Gro-ugon-ban is, 
de azért mégiscsak olyan lények, akiktől Ynev 
legtöbb táján tartanak, esetleg irtják is őket, más 
helyeken pedig óriási lenézésnek örvendenek.  

Goblin törzseken én az északon élő három 
nagy törzset értem, a többivel egyelőre nem kívánok 
foglalkozni :) 

A három törzs név szerint: 
1. Acélszarvúak 
2. Ordítók 
3. Feketék 
Mindegyik törzsnek vannak harcosai, és 

sámánjai, de azért elég nagy különbségek 
vannak köztük, amikről majd később lesz szó. 
Ugyszintén későbbre marad a Tolvaj, illetve a 
Pszi-vel való viszony. Lássuk a törzseket: 

Acélszarvúak 
Elég kis számú goblin törzs, az északon 

élők közül népesség tekintetében a 2. helyen 
áll, kb. 1/4-et teszi ki az északi goblinoknak. 
Nevüket az egyik nemzetségükről, a Grentum-
okról kapták, akiknek egyik őse, név szerint 
Hergron Grentum, a legendák szerint sikeresen 
alászállt a föld gyomrába, és ellopta annak 
titkát, miközben megküzdött 20 hatalmas 
őssárkánnyal, kárhozatra küldött 5000 
rejtőzködő ősaquirt, és több mint 20000 
mélységi szörnyeteget fűzött rabláncra, 
miközben önmagán egy karcolás sem esett... :)) 
Mindez persze nyilvánvaló hazugság, sokkal 
valószínűbb, hogy a „Föld titka”, azaz a 
bányászat, majd ennek nyomán a 
kovácsművesség alapjait aljas kémkedés útján 
szerezték, valószínűleg nagytermetű 
rokonaiktól, az orkoktól :) 

Hergron Grentum talán az a goblin volt, 
akinek először sikerült kifürkésznie a bányászat 
titkát, aztán jó goblin szokás szerint odahaza 
előadta a saját verzióját :) Akárhogy is van, a 
Grentum nemzetség sikeresen (?) alkalmazni 
kezdte a kovácsmesterséget, ami persze először 
nem ment túl könnyen, igy aztán rengeteg 
nyersanyag ment pocsékba, és persze rengeteg 
rabszolga, míg végre fel tudtak mutatni valamit. 
Az Acélszarvúak elnevezést, vagy ahogy ők 
hívják magukat: Ungorur-ok, a Grentumok a 
saját maguk öntötte fegyverről kapták. Ez a 
fegyver nem más, mint goblinoktól szokatlan, 
és egyedi módon egy villás hegyű lándzsa, 
amelynek anyaga már 'közelít' az acélhoz. 
(Persze bármelyik Grentum átszúrja vele annak 
a torkát, aki kételkedni merészel az acél 
valódiságában.) 

A fegyver kb. két méter magas, és a 
lándzsahegyek a villa belső részén vannak 



 MAGUS                                                                Goblinok                                                                         Kalandozok.hu 

5 
 

kifenve, így aztán elég gonosz sebzéseket 
tudnak okozni. (Mondják, ha egy ilyen 
villába kerül a nyakad, elkezdhetsz 
gondolkodni azon, vajon melyik irányba 
fog gurulni a fejed :) A Grentumok persze 
korántsem a törzs legnagyobb nemzettsége, 
de különleges 'fegyverük' miatt ők 
irányítják a törzset. Más törzsek próbálták 
ugyan ellopni már az Acélszarvúak titkát, 
de eddig nem sok sikerrel, ennek oka pedig 
valószínűleg a törzs sámánjaiban keresendő 
:) Az Acélszarvúak sámánjai a 
legkülönösebb sámánok, ha egyáltalán 
sámánnak lehet őket nevezni, ugyanis nem 
igazan mágiájukkal vívták ki törzsük 
tiszteletét, sőt mi több, 

mágiahasználó csak elvetve akad 
közöttük. A törzs sámánjait emberi 
terminológiával talán „technokraták”-nak 
lehetne nevezni, bár Kahre mesterei 
valószínűleg hevesen tiltakoznának a 

rokonság ellen :) A goblin 
„technokraták” nem különleges gépezetek, 
pusztító fegyverek alkotásával mulatják az 
időt, sem eszközeik, sem képességeik nem 
teszik őket erre alkalmassá. Az 
Acélszarvúak sámánjai inkább a ravasz 
csapdák felállításában, elhelyezésében 
jeleskednek. (Ne feledjük el: itt már „ravasz 
csapdá”-nak értendő egy olyan karokkal 
kivert verem is, amit a megfelelő álcázás 
miatt egy felbőszülten rohamozó ork nem 
vesz észre :) Ennek ellenére nem szabad 
alábecsülni őket. Mondják, teljes ork 
csapattestek vesztek már oda az 
Acélszarvúak törzsének köszönhetően. Nem 
is igazán akarnak velük kötekedni, bár 
persze még így is az orkok győzhetnének 
egy nagyszabású offenzívával, de ugye a 
csapdák, meg azok a furmányos lándzsák... 

Ja, és meg egy lényeges momentum: 
az Acélszarvúak törzsének sámánjai 
képesek egyedül a H***ban leírt goblin íj 
elkészítésére, és használatára (Regélnek 
ugyan ugyanebből a törzsből 
„íjászalakulatok”-ról is, de ez valószínűleg 
csak hadova. Aki látott már goblint, 
megértheti, hogy a csámpás kezével miért 
megy olyan nehezen az íjászat :)  

Ordítók 
Ez a goblinok Észak-Yneven megtálalható 

legnépesebb törzse, számuk az ork törzsek 
egészéhez hasonló. Az én terminológiám szerint ők 
azok, akiket a külvilág igazából „goblin”-ként ismer. 
Ugye egy vicsorogva rohanó goblin falka láttán nem 
kell senkinek sem elmagyaráznom, miért lett a 
nevük Ordító :) Ez a törzs, és tagjai többsége 
tulajdonképpen a bestiáriumban szereplő 
goblinokkal azonos. Közülük kerülnek ki talán 
leggyakrabban kalandozók, mivel ők a 
peremvidékek lakói, és általában rájuk gondolunk, 
mikor az orkok rabszolgavadászatát emlegetjük. Az 
ebből a törzsből kikerült, kiemelkedett goblin 
kalandozóknak nincs túl sok különlegességük, de 
minderről majd később. Mindenesetre nem árt 
megemlíteni itt is egy legendát, miszerint egyszer 
régen született egy goblin ebből a törzsből, aki 
eléggé más volt társaitól. Ha üvöltött, kősziklák 
hasadtak meg a hegyekben, megmozdult a föld, 
szakadékok nyíltak, és elnyelték az ellenséget. 
Állítólag a törzs tagjai ezért üvöltenek, mert 
reménykednek, hogy egyszer visszatér régmúltban 
elveszített ereje a hangjuknak. Persze erre ismét csak 
az „üres hadova” a válasz az emberek, és egyéb 
lények részéről, hisz mindenki nagyon jól tudja, 
hogy a goblin hazug, nagyotmondó banda, és hogy 
az Ordítók név inkább onnan ered, hogy csatában 
üvöltözve bátorítják egymást, hogy el ne szaladjanak 
:) és elérkeztünk a goblinok legtitokzatosabb, 
legkülönösebb törzséhez, a Feketékhez. 

Feketék 
Ők a legkisebb, de mégis legnagyobb 

hatalommal bíró törzs. Számuk mindössze hat-
nyolcezerre tehető, és ritkán jönnek elő föld alatti 
barlangjaikból. Ők lakják a Gro hegység belsejét. 
Sámánjaik varázstudása legendás a többi törzs 
körében, méregkeverőikhez mindig szívesen, bár 
félve fordulnak, és rettegnek nesztelen harcosaiktól, 
akiknek állítólag senki nem tud ellenállni. Na, e kis 
bevezető után jöjjön a valóság :) A Feketék a 
szőrzetükről kapták a nevüket, illetve arról, hogy a 
hosszú időn át tartó föld alatti életmód egy 
árnyalattal sötétebbre festette bőrüket a szokásosnál. 
Persze egyből jönnek a „cáfolatok”, miszerint 
inkább a lelkük feketesége az, ami a nevüket 
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adhatta. Akárhogy is van, orkok, goblinok egyaránt 
tartanak tőlük. 

Na persze a „félelmetes” varázslótudomány, és 
a „pusztító” mérgek korántsem olyan veszélyesek, 
mint a hírük mondja, de a Feketék óvakodnak 
elárulni ezt a többieknek :) A „nesztelen harcosok” 
sem teljesen nesztelenek, bár a legkülönösebbek 
minden goblin közül. A Mograegur nemzettségből 
származtatják magukat, magukat pedig Waert 
Mograegur- nak, az Osonó Halál Harcosainak 
hívják. Elég nagyképű elnevezés ugyan, legalábbis 
emberi szemmel nézve, de azért van alapja... 

A Mograegur-ok mindig lesből támadnak, de 
kissé más módon, mint ordítozva előrohanó társaik: 
háncsból font köteleket vetnek lasszóként áldozatuk 
nyaka köré, majd igyekeznek földre dönteni, ha nem 
sikerül, kis tokban hordott, méreg áztatta, kb. 10-15 
cm-es farudacskákhoz nyúlnak, és azzal bénítják 
meg az ellenfelet. Végül általában mindenképpen 
megölik, és mindezt tökéletesen csendben hajtják 
végre Emberi terminológiával nézve talán 
fejvadászok lehetnének, bár nagy valószínűséggel 
egy valódi fejvadász játszva elintéz jó pár ilyen 
groteszk figurát... ha figyel. 

A törzs rettegett sámánjai a Hellgonong 
(Pokoljáró) nevet viselik. A poklot ugyan 
valószínűleg sosem látták még, de azért nevük 
óvatosságra inti az egyszerű kalandort. Emberi 
léptekkel talán boszorkánymesterek lehetnének, a 
Mograegur-okhoz hasonló szinten :) A Feketék nem 
vesznek részt a harcokban, max. a saját területüket 
védik, és nemigen van szükségük csapdákra ahhoz, 
hogy ezt megtehessék :) 

Tolvajok 
Azért hagytam ezt a végére, mert végső soron 

igazából mindegyik goblin lop, mint a szarka, 
egyszerűen nem tudnak ellenállni az értékes 
tárgyaknak, és lehetőség szerint, akár gyilkosság 
árán is igyekeznek minél több, jobb, értékesebb 
dologra szert tenni. Így aztán lop a sámán, lop a 
harcos, lop a fél törzs :) Igazából tolvajnak azok 
tekinthetők, akik már elég „tapasztalattal” 
rendelkeznek a lopás terén, ezek akár már kezdő 
tolvajnak is tekinthetők. Viszont nem árt figyelni, 
mert a goblinok roppant dühösek szoktak lenni, ha 
őket lopják meg, főleg, ha fajtárs az illető, ezért, ha 
kiderül a dolog, a tolvajnak jobb esetben csak 
menekülnie kell (egy olyan elől, aki valószínűleg 

maga is tolvaj :)), rosszabb esetben viszont már 
nincs ideje menekülni :) Az igazi tolvaj 
goblinokból ezért aztán gyakran lesznek 
kalandozók. Persze, egy Csapdaállító Sámán, 
vagy egy Osonó Halál Harcos nem tekinthető 
tolvajnak, még ha lop, akkor sem. Max., ha 
nagyon sokat lop, akkor kaphat %-os 
képzettséget (de ilyenkor meg elhanyagolja azt, 
amihez igazából ért) PSZI: Hát ez az, amivel a 
goblinok 99%-ban nem rendelkeznek :), 
legalábbis, ritka az olyan, amelyik mégis. Az 
anyaföldön valószínűleg egy sincs, a 
kalandozok között is talán 1-2 birtokolhatja ezt 
a tudást. Kezdő karakternél legjobb 
100alékosan kidobni, hogy egyáltalán valaha 
birtokolhatja-e? 

Alapesetben K100-on kell 95 fölé dobni, 
ezt módosítja az IQ, AKARATERŐ, 
ASZTRAL 10 feletti része - ezek mindegyike 
elvonódik az alapértékből. Ha nem jön be a 
dobás, a goblinunk viszolyogni fog a Pszi-től, 
mint általában egy goblin szokta tenni az 
emberi dolgokkal. A goblin sámánok esetében 
ugyanez a helyzet, kivéve, hogy ők azért tudnak 
olyan módszerről, amellyel az elme 
valamelyest felvértezhető, persze ez közelébe 
nem érhet akár egy alapfokú Pszi-használó 
pajzsának sem, de azért a semminél ugye ez is 
jobb :) Na, miután a többség már jól lefáradt a 
goblinjaimtól, jöhetnek a kasztok, és a 
játéktechnikai megjegyzések :) 

A goblin, ha kalandozni indul, lehet 

1. HARCOS: 

• Általános 
• Acélszarvú  
• Osonó Halál 

2. SÁMÁN: 

• Általános 
• Csapdaállító  
• Pokoljáró  

3. TOLVAJ: 

• Általános 
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1. Harcos 
Az egyszerű goblin harcos 

tulajdonságai megfelelnek a harcos kaszt 
névadójánál találhatókidobási táblázattal, 
figyelembe véve persze a faji módosítókat. 

Ez a harcos általában nem más, mint 
az Ordítók egyik kiemelkedett falkatagja, 
aki egyszerűen többet akart valami piti 
zsákmánynál, és a saját szakállára kezdett 
vadászni. A harcosok neve goblin 
terminológiával: WAERT (mivel az összes 
goblin név saját agyszülemény, ezért, ha 
van jobb, szívesen fogadom) 

A goblin harcos első tapasztalati 
szinten a következőképzettségeket kapja 
meg:  

 
Képzettség Fok/% 
2 fegyverhasználat Af 
Lovaglás* Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Mászás 15% 
Esés 20% 
Ugrás 10% 

 
*Csak farkas, már ha tud fogni 

magának egyet 
 
A harcosok által használt fegyverek 

általában: Rövidkard, Tőr, esetleg egykezes 
buzogányok (Megj.: a buzogányokat 
általában az átlagnál nagyobb erejű 
goblinok szokták forgatni, de persze 
előfordulhat, hogy egy nem buzogányra 
„termett” goblin is olyannal mászkál. Vértet 
nem viselnek, ha mégis, akkor esetleg a 
könnyebb bőrpáncélokat veszik fel 
(rossznyelvek szerint: abban gyorsabban 
lehet futni). Általában megtanulnak egy 
kisméretű bőrpajzsot is használni, de ez sem 
túl gyakori. (Megj.: azért egy goblin is 
szívesen csillogna-villogna abbit 
sodronyingben, na de ki készít az ő testére 
valót?)  

 
 
 

Harcértékek 
 

Ké 8 
Té 19 
Vé 74 
Cé -* 
HM/szint 10 (3) 
Kp alap 10 
Kp/szint 14 
Ép alap 7 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+3 

 
* Mint említve volt, a goblin nemigen 

lövöldözik, kivéve az Acélszarvúak sámánját. 
 
Mielőtt kalandozni kezdene, egy goblin harcos 

általában a következők közül válogat az alap 
Képzettségpontjából: Csapdaállítás, Pajzshasználat, 
Fegyverhasználat, Idomítás (csak farkas), 
Nyomolvasás / Eltűntetés, Csapdafelfedezés 

Tapasztalati szintet a harcosok táblázata 
szerint lépnek. 

Acélszarvú (Waert Ungorur) 

Az Acélszarvúak képzettségei első szinten:  
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat* Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Mászás 15% 
Esés 20% 
Lefegyverzés Af 

 
* Ez természetesen az Acélszarvnak titulált 

szerszám. 
 
További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Fegyverdobás*  Af 
5. Szakma-kovács Af 
8. Fegyverhasználat* Mf 

 
* Szintén az Acélszarvra vonatkozik. 
 
 



MAGUS                                                                                   Goblinok                                                              Kalandozok.hu 

8 
 

Acélszarv 
Leginkább a szigonyra hasonlít, ezért van az, 

hogy a lefegyverzés könnyebben megy vele. Csak 
épp ennek a hagyományos szigonytól eltérően két 
aga van, és, mint emlékezhetünk, belső élre fenik. 
Egyébként a fegyver előde az a villás bot volt, 
amivel először kígyókat, aztán rabszolgákat 
szorítottak olyan helyzetbe, ami egyenlővolt a 
megadással. Hát, ezzel is lehet valami hasonlót 
csinálni, bár az eléggé halálos lehet. 

A fegyver értékei 
 

T/k 1 
Ké 4 
Té 12 
Vé 13 
Sebzés K10+2* 

 
* A pluszsebzés az élezés miatt van, ugye nem 

kell magyarázni, mi lesz, ha ezt megforgatom 
valakiben 

 
Mindezen értékeket persze csakis hozzáértő 

goblin kezében mutatja ki, egyébként egyezik a 
szigonnyal. 

Az erő16 feletti része nem adható hozza a 
sebzéshez, mivel, akárhogy is néz ki, a különös 
fegyver inkább vágónak minősül, vagy inkább 
átmenet a vágó és szúrófegyver között. Van egy 
spec. dolga is: Támadásnál 100-as dobás eseten, ha 
túlütés volt, a sebzés nyakra jön ki, és az áldozat 
6EP-nel többet sebződik, akkor az illetőfeje 
egyszerűen lerepült a nyakáról. 

Kivéve persze, ha nem egy feje búbjáig 
páncélban feszítő lovagról, vagy egyéb hasonlóan 
tápos nyakmelegítővel rendelkező szerzetről van 
szó. 
Harcértékek 

 
Ké 8 
Té 19 
Vé 74 
Cé - 
HM/szint 10 (3) 
Kp alap 6 
Kp/szint 6 
Ép alap 7 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+3 

 
Ők nem fognak megtanulni lovagolni, 

még farkason sem. Tipikus gyalogosok. 
Nincsenek túl sokan belőlük hazájukban sem, 
kalandozóként meg egyenesen ritkák (főleg 
azért, mert a törzs nagyjai féltik a fegyvereket, 
és minden elveszett darab után kisebb csapatot 
küldenek). 

Szintlépés: Harcosok táblázata szerint. 

Osonó halál harcosa (Waert 
Mograeur) 

Tulajdonságaikat a fejvadászok táblázata 
szerint dobják, kivéve: 

 
Erő 3K6 
Állóképesség 2K6+6 

 
A Mograeur harcos képzettségei első 

tapasztalati szinten: 
 
Képzettség Fok/% 
4 fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Csapdaállítás Af 
Futás Af 
Csomózás Af 
Hátbaszúrás Af 
Álcázás/álruha Af 
Mászás 30% 
Esés 20% 
Ugrás 20% 
Lopózás 20% 
Rejtőzködés 20% 
Csapdafelfedezés 20% 
Éberség 3%* 
 
* Ha otthoni környezetben mozog, akkor 

duplázódik 
Százalékos képzettségei között 

szintenként 20%-ot oszthat el, egy képzettségre 
max. 10%-ot tehet. 
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További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Csomózás Mf 
3. Fegyverhasználat (lasszó) Mf 
4. Nyomolvasás/eltűntetés Af 
5. Hátbaszúrás Mf 
9. Nyomolvasás/eltűntetés Mf 
   

Tehát, ők azok, akik vigyáznak a 
csekély létszámú Feketék törzsi területeire, 
ill. néha kimerészkednek, általában a 
sámánok megbízásából, és elintéznek egy-
két nagyhangú riválist, vagy foglyokat 
ejtenek a sámánok számára. 

Az általuk használt 4 fegyverbe 
beletartozik a háncsból font, szívós kötél, 
amit lasszóformájában dobnak áldozatukra, 
illetve a 10-15 cm-es farudak, amelyek az ő 
kezükben megközelítik egy dobótőr 
értékeit, bár páncélos ellenféllel szemben 
elég hatástalanok, de hát pont ezért van a 
kötél, elkapni, lerántani, ráugrani, 
megfelelő ponton leszúrni. Talán 
bonyolultnak, és nevetségesnek tűnhet a 
dolog egyesek szemében, de hát mégiscsak 
goblinokról van szó. 

Olyanról egyébként meg nem hallott a 
világ, hogy a Mograeur-ok bármelyike 
nyíltan kiállt volna harcolni bárkivel is. 
Mindemellett ők azok, akik szeretnek 
egyedül, vagy max. 2-3 fős csoportokban 
dolgozni. 

A háncsból font lasszómindenben 
megfelel a közönségesnek: ebből látszik: 
egy goblinnak jósokat kell gyakorolnia, 
hogy pontosan dobhassa el. 

A kis fatüskék egy különleges növény 
ágaiból készülnek, amely kizárólag a 
Feketék szállásterületén terem meg. Még 
néhány toroni boszorkánymester is 
csillagaszati árat fizetne egy-egy hajtásáért 
ennek a bokornak, na de hát ki az, aki élve 
vissza tud jönni a Feketék birodalmából? 

A nevezett fa nem mérgező nem 
törhetetlen, egyszerűen csak: roppant 
kemény, és szívós. 

Ráadásul a növény rostjai kiválóan 
magukba szívnak szinte bármilyen anyagot, 
és nedvesen is tartják azt, tehát ideális 

mérgek elhelyezésére (ezen kívül van meg egy 
fontos felhasználási módja, de ezt majd a 
sámánoknál). 

A fából készült dobópálcák értékei: 
 

T/k 2 
Ké 10 
Té 8 
Vé 0 
Sebzés K6/2 

 
Ebből is látható hogy nem igazán a fegyver a 

veszélyes, hanem az, amit rákennek. Márpedig a 
törzs sámánjai igencsak értenek hozzá, hogy mit 
kenjenek a harcosok fegyverére. 

A Mograeur-ok közül nagyon ritkán lesz 
kalandozó. Ez inkább olyankor fordulhat elő, ha 
valamire égetően szükségük van a sámánoknak, és 
ezért küldetést tűznek ki. Ilyenkor általában ők 
mennek. Magas szintű Mograeur viselhet esetleg 
elméjét védő amuletteket, talizmánokat, amit 
sámánjától kap. 
Harcértékek 

 
Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé - 
HM/szint 10 (4) 
Kp alap 3 
Kp/szint 4 
Ép alap 6 
Fp alap 7 
Fp/szint K6+4 

 
Érvényes rajuk a fejvadászok szintenkénti 

plusz 1 kezdeményező értéke, de a kétszintenkénti 
+1 sebzés nem. 

Tapasztalati szintet a fejvadászok táblája 
szerint lépnek. 
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Sámánok 

Acélszarvú Csapdaállító technokrata 
(Raunong) NJK-kaszt 

Tulajdonságok kidobása: SPEC. 
 

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

 
Képzettségek első tapasztalati szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (íj) Af 
Írás/olvasás Af 
Nyelvismeret Af 4,3,2* 
Építészet Af 
Méregkeverés** Af 
Szakma*** Af 
Csapdaállítás Af 
Zárnyitás 20% 
Csapdafelfedezés 20% 

 
* Általában foglyoktól lehet tanulni. 
** spec., csak a HGB-ban nyílvesszőre kent 

méregre vonatkozik. 
*** Általában Ács, Íjkészítő stb. 
 
Szintenként 10% a százalékosak között 

elosztható. 
További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Mechanika Af 
5. Csapdaállítás Mf 
6. Szakma Mf 
9. Fegyverhasználat Mf 

 
 
 
 
 

Harcértékek 
 

Ké 7 
Té 15 
Vé 70 
Cé 5 
HM/szint 8 (2) 
Kp alap 6 
Kp/szint 7 
Ép alap 5 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+2 

 
Az íj értékeit ide nem írom le, a HGB-ban 

(Harcosok, gladiátorok, barbárok) mindenki 
megtálalhatja a Gro-Ugon-t taglaló fejezetnél, a 
méreggel együtt. 

Szóval, ennek a sámánnak nincs mágiája, 
mégis tisztelik, hiszen logikája letisztultabb a 
többieknél, sokkal jobban kombinál, és 
rengeteg mindent tud (ja, és ugyebár távolról 
öl). 

Egyébként ez a kaszt a papok táblázata 
szerint lép szintet. 

Sámán (Nong) 

Általában ők azok, akik az egyes törzsek, 
nemzetségek életében a vajákosok, szent 
„emberek” szerepet töltik be. Mágiájuk lehet 
természeti, de bizony előfordul, hogy olyan 
varázslatokat használ egy goblin sámán, ami 
kísértetiesen hasonlít az emberek papjainak 
varázslataira. Pyarron szerint ez valószínűleg 
Orwella tisztelete miatt van, viszont egy ilyen 
kijelentésért jó érzésű goblin minimum kivágná 
a szívét (persze orvul) a galád pyarroni 
papoknak. Mások a goblin sámánok mágiáját 
valami ősi bálványnak tulajdonítják, úgy 
tartják, van egy isten-szerű lény, akit a goblinok 
imádnak, és a sámánok tőle nyerik mágikus 
energiáikat. Ennek a lénynek a neve állítólag 
Tagrognorum, és általában rókafejjel 
ábrázolják. 

A goblinok ezzel szemben azt vallják, 
hogy a varázsláshoz szükséges hatalom olyanok 
kezében összpontosul, akik Kiválasztottak, 
akiknek születését minden esetben valami 
különös esemény előzi meg (pl. csíkos róka 
felbukkanása, titokzatos árnyak megjelenése, 
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stb.). [megjegyzem: sok goblin úgy hiszi, 
hogy ha ő maga idéz elő ilyen titokzatos 
eseményeket gyermeke környékén, akkor az 
Sámán lesz, de ezek a kísérletek érthetően 
nem járnak sikerrel] 

Maguk a Sámánok, akik talán 
legilletékesebbek a témában, hitük szerint a 
mágikus energiát egy Ősnek a szellemétől, 
valami rég meghalt sámántól kapjak, akinek 
szelleme születésükkor beléjük költözik. Ők 
is Kiválasztottnak mondják magukat, de 
Kiválasztottságon azt a megtisztelést értik, 
hogy valamelyik szellem méltólakhelyül 
találta őket. 

Nagy valószínűséggel ez utóbbi az 
igazság, bár sem erre, sem a többire nincsen 
bizonyíték, mindenesetre egy biztos: a 
goblinok valamiért nehezen jutnak mágikus 
képességekhez. Nagyon ritka az olyan 
goblin, aki rendelkezne ilyen tudással, és 
meg ritkább az a goblin, aki ezt a tudást ki 
is tudja használni, és biztonságosan tudja 
uralni mágikus energiait, amely valamilyen 
okból nagyon labilis, talán faji adottságok, 
talán egyéb rejtélyes okok miatt. 

A mana visszanyeréséhez a Nong-nak 
egy transzhoz hasonlóállapotba kell 
kerülnie, ezt általában egy különös 
hangszer, a Csontfurulya 
megszólaltatásával szokás elérni, persze 
nem akárhogyan kell fújni, a dallamnak 
megvan az ősi üteme, és ritmikája, ha nem 
úgy fújja a sámán, ahogyan kell, soha az 
életben nem lesz manapontja. Akik láttak 
mar goblin sámánt, miközben energiáit 
nyeri vissza, azt mondják, hogy annál 
borzalmasabb nyekergést, mint ami 
olyankor megszólal, nemigen lehet hallani. 

Persze nem úgy van, hogy a sámán 
eljátssza ezt a kis "dallamot" (amit 
egyébként csak 3 körig kell fújnia), aztán 
transzba esik, és dől a manapont. Nem, 
nem, sajnos vannak egyéb tényezők is. Pl. 
az, hogy a goblin sámán mana-feltöltődés 
közben simán feldobhatja a bocskorát, 
ugyanis a transz időtartama alatt meg kell 
küzdenie a már említett szellemmel, aki 
benne lakik, és ha elveszíti a csatát, elég 
csúnya dolgok történhetnek. 

A győzelem a szellem felett egy sikeres 
AKARATERŐ próbát igényel. Ha a dobás 
sikertelen, akkor a küzdelem hevessége miatt 
elszabadul 3K6+szint mana, és darabonként egy sp-t 
sebeznek a sámánon. Egyébként ez az a része a 
mágiának, ami megkérdőjelezi, hogy az a bizonyos 
szellem ott akar-e egyáltalán lenni a Kiválasztott 
sámánban, hiszen ha ott akar lenni, akkor miért kell 
vele lépten-nyomon küzdeni? Ezt a goblinok sem 
értik, mindenesetre ettől meg születnek jó 
mágiahasználók. 

Persze, ahogy egyre fejlődik a sámán (értsd: 
szintet lép), egyre jobban tudja irányítani a benne 
lakószellemet: 2 szintenként +1-et kap a transzban 
tett akaraterő dobásra. Viszont természetesen a 
dolog nem megy a végtelenségig, ugyanis a sámán 
számára ezek a küzdelmek kemény megpróbáltatást 
jelentenek, minek következtében minden mana-
visszanyerés után 3-mal csökken az akaraterejük 
(ami előbb-utóbb végzetes lehet, ha sok időt töltenek 
harcban a szellemükkel) 

A transz ideje öt perc, ez idő alatt senki sem 
tudja megzavarni a sámánt, hacsak nem sebez Ép-t 
rajta (élelmes csapattársak ezt az időpontot szoktak 
felhasználni arra, hogy kipróbáljak, mekkorát üt a 
pallos). 

Tulajdonságok: Kidobás - mint a papoknál. 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Legendaismeret (goblin) Mf 
Történelemismeret (goblin) Mf 
Éneklés/zenélés* Mf 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Írás/olvasás** Af 
Nyelvismeret*** Af 3,2 
Herbalizmus Af 
Sebgyógyítás Af 
Időjóslás Af 
 
* Zenélni csakis a Csontfurulyán, és itt a MF 

nem az ének szépségére utal, mert az borzalmas, 
inkább arra a hatásra, amit a többi goblinban kelt ők 
jónak tartják. 

** Hmm, szóval kb. úgy írnak, olvasnak, mint 
egy földi ember általános iskola 1. osztály végén. 

*** Általában az ork, meg egy emberi. 
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További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
5. Sebgyógyítás Mf 
5. Herbalizmus Mf 

 
 
Mint látható a sámán nagyon ért a 

gyógyításhoz (megjegyzem, meg is ölnék, ha nem 
értene, ugyanis a goblin felfogás szerint egy 
sámánnak ez a legfőbb dolga. [van egyéb felfogás is, 
de erről majd a Pokoljáróknál] 

Egy goblin sámán a következővarázslatokat 
alkalmazhatja: 

Papoktól: Aldás, Gyógyítás (+1MP-be kerül 
neki mindegyik), Szertartás, Káoszkard (jelen 
esetben buzogány formában), a sebzés: K6+4), 
Fanatizálás, Átok, Érzékelés - Átok, Érzékelés - 
Mágia 

Boszorkánymester: Rontások, Villámmágiából 
a Villámvarázs 1. 

 
Ha egy goblin sámán eléri a 8. szintet, akkor 

előjöhetnek egyéb érdekes dolgok is, ugyanis erre az 
időre valószínűleg sikerül többékevésbéuralnia a 
benne lakószellemet (persze ez korántsem biztos :), 
így aztán esetleg parancsolhat is neki. Parancsolni 
egy szellemnek kb. hetente egyszer lehet, és ez is 
sikeres akaraterőpróbát igényel, viszont ez azonnali, 
egy szegmenses dolog, és csak a sámán alap 
akaratereje számít (mivel valószínűleg nincs 
transzban) A parancs arra szólhat csak, hogy a 
sámán támogatást kapjon az ellenségeivel szemben. 

Ha sikeres az akaraterőpróba, akkor K10-en 
dobhatjuk a hatást: 

1: Hát ez pech, a szellem úgy döntött, hogy 
nem segít, ráadásul fel is dühödött, emiatt aztán egy 
hétig hiába is próbálsz manaponthoz jutni. 

2-5: a szellem úgy döntött, ellenségeid ellen a 
legjobb egy 4 K6os tűzgolyó, amiből te is kapsz. 

6-7: a szellem egy csillogóaurát rajzol köréd, 
ami 3 SFE-t jelent, és 2 körig van meg. 

8-9: a szellem segítségével egy villámot 
lövellsz ki az ellenfeled fele, aminek sebzése: 4K10. 

10: a szellem átveszi feletted az irányítást 
(értsd: a KM dönt a hatásról). 

 
Nincs is vele sok gond, csak annyi, hogy 4 

akaraterőpontot elveszítesz 3 teljes napra. egyébként 

az akaraterőpontok 4 óra alvással szerezhetők 
vissza (mármint azok, amiket transzban veszít 
el a sámán). 

VISZONT, ha nem jön be segélykérésre a 
dobás, az azt jelenti, hogy a 
következőtáblázatból dobálhatsz: 

1: meghaltál, a szellem ereje 
szétrobbantotta az idegeidet. 

2-5: elájultál, 0 Fp, 1 Ép. 
6-8: enyhe elmezavar, 2 nap pihenés, 

varázslás nincs. 
9: Bódulat K10 körre. 
10: Megúsztad. 
 
Készíthetnek varázstárgyak közül: 

Gyógyital, Mérgektől óvó amulett, Tudatvédő 
amulett 

Szintet a papok táblázata szerint lépnek. 
Fegyver 

Általában rövid bot, illetve tőr. 
 

Ké 5 
Té 17 
Vé 72 
Cé - 
HM/szint 8 (3) 
Kp alap 5 
Kp/szint 9 
Ép alap 6 
Fp alap 6 
Fp/szint K6+2 

 
Manapontok: első szinten 7, további 

szinteken K6+1. 
Azok a manapontok, amelyek a 

belsőszellemmel valóviaskodás közben 
felszabadulnak, és sebzik a sámánt, nem 
számítanak bele a visszatért manapontokba, 
elvesznek. 

Feketék sámánja: Pokoljáró 
(Hellgonong) 

A legendák említenek ugyan egy Argern 
nevű goblin sámánt, akinek egyszer sikerült 
valamiféle más létsíkra távoznia, és ott értékes 
tapasztalatokat gyűjtenie, azonban más források 
szerint a nevezett goblin azt az időt, amire ő azt 
mondta, hogy egy démoni létsíkon járt, 
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valójában egy barlangban heverészve, és 
mindenfele kábítóg yökereket rágcsálva 
töltötte el, és a gyökerek hatására jöttek 
szembe vele azok a rémalakok, amiket 
ébredése után emlegetett. 

Mindenesetre a sámánok 
hagyománytiszteletből, meg egyéb okok 
miatt is, javarészt erősen kábítószeres 
állapotban mászkálnak, legalábbis a 
többségük, és elég sokan függőségben 
élnek. A szerek hatására aztán csodálatos 
látomásaik lesznek, aminek elmesélése, 
kiegészítve a varázstudományukkal, elég 
nagy tiszteletet, és félelmet ébreszt a többi 
goblinban. 

Tulajdonságok: Boszorkánymesteri 
táblázat szerint. 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Nyelvtudás Af 3,2* 
Írás/olvasás** Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Lopózás 5% 
Rejtőzés 5% 
Herbalizmus Af 

 
* Általában ork. 
** ld. az előző sámánhoz írott 

megjegyzést. 
 
Százalékosakra szintenként 10% 

tetszőlegesen elosztható. 
További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Hátbaszúrás Af 
2. Herbalizmus Mf 
4. Méregkeverés/semlegesítés Mf 
5. Hátbaszúrás Mf 

 
Mint látszik, a Pokoljárók nem 

annyira papjai törzsüknek, mint inkább 
varázslói, és sokkal nagyobb tiszteletben 
állnak az egyszerű sámánnal (ez érthetőis, 
mivel sokkal jobban tartanak tőlük). 

A Pokoljárók a boszorkánymesterek 
mágiájához nagyon hasonlító, mondhatnám, 
azzal azonos eredetű mágiát használnak, 

ugyan jóval bonyolultabb, és nehezebb módon, de 
ugye egy átlag goblinhoz képest ... 

Manapontjaikat ők is ugyanolyan transzban 
nyerik vissza, mint a más törzsek sámánjai, viszont a 
módszereik nagyon is különböznek. 

Először is: a Pokoljáróknál szósincs semmiféle 
„hangszeres” kíséretről a transz eléréséhez. 

Nem, ők a nagy elődre valótekintettel a 
természethez, egészen pontosan a drogjaikhoz 
folyamodnak. Rájöttek, hogy a már említett kemény 
növény (amelyikből az Osonó Halál Harcosai a 
dobópálcáikat készítik) levelei, bizonyos más 
növények leveleivel keverve, olyan szerhez juttatja 
őket, aminek elfogyasztása után nem csak a „pokol”-
hoz, hanem a mágikus energiákat nyújtóőshöz is 
közelebb kerülhetnek) 

A szer összetevői az említett növényen kívül 
mesterfokú herbalizmussal bárhol összeszedhetőek, 
magából a legfontosabb összetevőből pedig egy 
igazi goblin sámán azért visz magával némi 
utánpótlást. 

A mana visszanyerése ezután már ugyanúgy 
megy végbe, akár az egyszerűsámánoknál, csakhogy 
a Pokoljáróknak egyrészt valami oknál fogva (talán 
azért, mert mágiájuk közel áll a nekromanciához) 
sokkal könnyebb megküzdeniük a bennük lakozó 
szellemmel. Mondják, igazán nagyhatalmú 
Pokoljáró sámán akár fenyegetéssel is eléri célját. 
(persze nem kell mindent elhinni) 

Mindenesetre tény, hogy jóval kevesebb az 
esély az esetükben arra, hogy esetleg a mana nem 
érkezik meg az elméjükbe. (játéknyelven: egy 
Hellgonong minden szintlépéskor megkapja a 
transzban tett dobására a +1-et, nem csak minden 
második szinten, mint a többiek) 

Az a szer, ami a transz eléréséhez szükséges, 
és amit a goblinok némi túlzással Pokolfűnek 
neveznek, enyhén szólva veszélyes arra nézve, aki 
beveszi. Maró égető hatású anyag, akár 
kínméregként is lehetne használni, egy-egy adag 
elfogyasztásakor mindig egészségpróbát kell tenni, 
és ha a próba sikeres, akkor csak K6 Fp-t veszít el a 
sámán, ha viszont sikertelen, akkor 2K6 Fp-t, ezen 
kívül a transzból magához térve 20 percig kába lesz, 
tehát nem igazán jó belőle sokat fogyasztani. Végül 
is ez alapján elmondható, hogy a goblin sámán nem 
mást csinál, mint fokozatosan mérgezi magát. 

A Pokoljárósámán minden szinten 2%-ot kap 
rá hogy a vele szemben alkalmazott Kínméreg, 
illetve olyan mérgek, amik Kábulatot, Bódulatot 
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okoznak, teljesen hatástalan. A Kábulat, Bódulatra 
csak akkor érvényes a jelen szabály, ha a Sámán 
erősen kábítószerfüggő. 
Varázslatok 

A boszorkánymesteri mágia 
következődarabjait használjak: 

• Alap 
• Elemi mágia - Villámmágia része 
• Rontások 
• Átkok 
• Méregmágia 
• Nekromancia - Kivéve tudattal felruházás 
Az, hogy alkalmazzák a sötét mágiát, a 

nekromanciát, nagyban hozzájárul félelmetes 
hírnevükhöz. Az átlag goblin ugyanis valószínűleg 
elinal, ha egy sötét barlangban olyan ellenféllel 
találkozik, akit hiába sebez halálra, az mégsem esik 
össze. 
Harcértékek 

 
Ké 3 
Té 17 
Vé 70 
Cé - 
HM/szint 7 (2) 
Kp alap 6 
Kp/szint 7 
Ép alap 3 
Fp alap 4 
Fp/szint K6+2 

 
Manapont: alap: 8 szintenként: 5+K3 
Szintet a boszorkánymesterek táblázata szerint 

lépnek. :) 
A goblinok egy része (megjegyzem: elenyésző 

hányada) azért nem teljesen védtelen egy galád (és 
főleg: elbizakodott) varázsló illetve egyéb elmét, 
érzelmeket befolyásoló mágiahasználóval szemben. 

Amulettmágia 

A Hellgonongok eszköztárának egyik 
legkülönösebb darabja. A Pokoljáró sámán egy 
bonyolult szertartás során szellemet idéz egy 
tárgyba, amely elvileg bármi lehet, egy nyakláncra 
fűzött fogtól elkezdve egy koponyát formázókőig 
(vagy valódi koponyáig), kinek-kinek ízlése szerint. 
Egy kikötés van: a tárgy nem lehet már eleve 
mágikus, mikor az idézés zajlik, mert akkor a 

szellem nem fog megjelenni. A szertartás után 
viszont, ha minden jól megy, már mágikus lesz. 

Az idézés transzban történik, így bizony a 
sámán, szokás szerint köteles akaraterő-próbát 
tenni (a biztonság kedvéért), ilyenkor 
számítanak a módosítók is, bár a szellemmel 
való küzdelem most egyszerűen csak azért 
megy, hogy a sámán huzamosabb ideig: egy 
óráig maradhasson transzban. 

Ha nem sikerül a próba, kezdheti elölről 
az egészet (persze az eddig befektetett 
manapont ugrott). 

A szellem, akit a sámán megidéz, minden 
esetben valami hasonszőrű, azaz egy rég 
porladó goblinnak a szelleme, akit a sámánnak 
nemcsak megidéznie, de megkötnie is kell 
(azaz biztosítani, hogy ne mehessen ki a 
tárgyból, amit a sámán az otthonául választott). 

Ha sikerült az idézés, és a megkötéssel 
sincsenek problémák, előáll egy amulett, amely 
az idéző sámán erejétől függően védeni fogja 
valamelyest a viselője elméjét az asztrális, ill. 
mentális hatások ellen, ill. a szellem maga 
vigyáz majd az amulett viselőjére. 

Az amulett, lebonthatatlan Pszi-pajzsnak 
számit, viszont egy kissé költséges, és 
veszélyes az előállítása. 

A Pokoljáró sámánnak 50 manapont 
szükséges ahhoz, hogy megidézhesse a 
legkisebb ilyen erővel bíró szellemet, 50 ahhoz, 
hogy be tudja börtönözni, végül pedig 10x 
annyi manapontot kell befektetnie, ahányas 
védelmet szeretne az elméje köré  (értsd: 
5Ame, Mme = 50 MP) 

Az egy szerencse a dologban, hogy a 
három lépés külön-külön is végrehajtható 
különben valószínűleg soha nem készülne egy 
ilyen amulett sem Yneven. 

A goblin sámán néha nem azt idézi meg, 
akit kéne [ez általában olyan 10%-os eséllyel 
előfordul]. Ilyenkor bizony elég csúnya dolgok 
történhetnek, akár a sámánnal is, akár az 
amulett viselőjével. 
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1 Egy kisebb, névtelen démon. 

2-3 
Egy lélekrabló, ezt nem te 
fogod megszívni, hanem 
akinek a nyakába rakod. 

4-6 Egy asztrálvámpír. 

7-8 
Egy megátkozott lélek, a 
viselője a tárgynak örökli az 
átkot. 

9 Aki felveszi az amulettet 
azonnal meghal. 

10 
Itt az idő, hogy a KM kiélje 
brutalitását: ő dönt az 
eseményről. 

 
Ha a sámán a megidézés befejeztével 

10-et, vagy tíz alá dob, vessen magára (meg 
arra, akit megajándékoz az amulettel). 

Megjegyzés: a sámán nem minden 
esetben tudja, hogy elrontotta a dolgot, így 
hát lehet, hogy akaratlanul is bajt csinál. 

Mielőtt meg sötét lelkű honfitársaim 
nekiállnának a kezüket dörzsölgetni, és 
javában tervezgetni, hogy fogják meglepni 
a születésnapján Eren hercegét egy ilyen 
amulettel, meg kell, hogy említsem, hogy 
valamilyen oknál fogva mind a védelmet, 
mind az ellentétes hatást csakis goblinon 
fejti ki az amulett. 

Tehát nem érdemes 50 karátos 
gyémántba foglalni, és megajándékozni 
kedvenc ellenségünket [hacsak nem akarjuk 
kibékíteni]. 

Állítólag a legnagyobb ilyen hatású 
amulett-tárgy egy buzogány, ami még 
valamikor századokkal ezelőtt veszett el, s 
amit a goblinok csak Halálsóhajnak hívtak, 
bár inkább a forgatója, Mordrung 
Hardurdram-nak volt köszönhető az az erő, 
amellyel állítólag ennek a buzogánynak 
minden csapása tálalt [akik ismerik a 
goblinokat, ezt a mesét is ugyanolyan 
kétkedve fogadják, mint a többit]. 

A "bölcs" goblinok azt mesélik, hogy 
Mordrung egyszer szembekerült valamiféle 
átkozott ember varázslóval, aki tekintetével 
megpróbálta megbabonázni őt, és közben 
mindenfele kriksz-krakszokat rajzolt a 
levegőbe, egészen addig, amíg Mordrung 
meg nem unta, és ki nem loccsantotta az 
óvatlan varázsló jobb sorsra érdemes agyát. 

Állítólag a Halálsóhajhoz mérhető erővel 
rendelkező tárgyat azóta sem sikerült készíteni, ezért 
aztán sok goblin sámán álma, hogy egyszer 
megtalálja a híres fegyvert, viszont van egy tény, 
ami eléggé visszarettenti a bátor kísérletezőket: 

A legenda szerint miután Mordrung látta, hogy 
neki a legtöbb varázsló nem tud ártani, úgy döntött, 
hőssé fog válni, és ennek érdekében hazavisz egy 
aquir trófeát. Alá is ereszkedett Ediomad tárnáiba, és 
soha többet nem látták. Persze azért célját elérte: a 
goblinok hősi halottjukként tartják számon, bár 
igazából senki sem tudja, hogy valóban meghalt-e... 

Állítólag Doranban is őriznek egyet az 
amulettek közül, amely egy emberi sípcsontból 
kifaragott furulyaként létezik. Érdekesség, hogy a 
dorani mágusok is csak megsejteni tudják, hogy kb. 
milyen erővel bír egy ilyen tárgy, pontos 
számadatokat nemigen tudnának mondani ők sem. 

Ezeken kívül Gro-Ugonban fordul elő néhány 
darab, általában mindig valami törzsfő nemzetségfő 
sámán, stb. kezében (persze ezek között van olyan, 
aki nem örül a dolognak, pl. az Ordítók Ardregtum 
nevű nemzetségének nemzetségfője, akinek a 
nyakában egy olyan emberbőr nyaklánc lóg, amely 
miatt ő is, és nemzetsége is kiemelkedően nagy 
füllel bírnak). 

[pedig ugye egy goblin alapban is elég szép 
fesztávval bír fülek terén]  

A nevük is ezt jelzi: Hosszúfülűek. 
Felvetődhet a kérdés: miért nem veszik le, ha el van 
átkozva? 

Hát az a helyzet, hogy ilyen esetekben sajnos, 
ha leveszed, akkor is megmarad még az átok. 

Persze megemlítendő hogy a pórul járt 
Hrengom Ardregtum csúnyán bosszút állt a 
Féketéknek azon a sámánján, aki szívességből 
elkészítette az említett amulettet: 

Állítólag a szerencsétlent a két fülénél fogva 
odakötözte két egymás mellénőtt, szívós fácska 
lehajlított ágához, majd egyszerre elvágatta az 
ágakat rögzítő köteleket. Szegény sámánnak a fülei 
helyből szakadtak le a helyéről, de sajnos túlélte, így 
aztán Hrengom kénytelen volt előbb a leszakadt 
hallószerveket, majd más rabszolgák levágott füleit 
megetetni vele, viszont egy a torkán akadhatott a 
balszerencsés mágiahasználónak, mert kb. 15 fül 
nyers elfogyasztása után megfulladt. 

Gro-Ugonon kívül elvetve találkozunk csak 
ilyen tárggyal, néhány goblin kalandozó hurcol 
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magával mindenfele vacakot, amiről viszont soha 
nem lehet tudni, mi az, tehát nem árt az óvatosság. 

Tolvajok  

Azért hagytam ezt a végére, mert végső soron 
igazából mindegyik goblin lop, mint a szarka, 
egyszerűen nem tudnak ellenállni az értékes 
tárgyaknak, és lehetőség szerint, akár gyilkosság 
árán is igyekeznek minél több, jobb, értékesebb 
dologra szert tenni. Így aztán lop a sámán, lop a 
harcos, lop a fél törzs. Igazából tolvajnak azok 
tekinthetők, akik már elég „tapasztalattal” 
rendelkeznek a lopás terén, ezek akár már kezdő 
tolvajnak is tekinthetők. 

Viszont nem árt figyelni, mert a goblinok 
roppant dühösek szoktak lenni, ha őket lopják meg, 
főleg, ha fajtárs az illető ezért, ha kiderül a dolog, a 
tolvajnak jobb esetben csak menekülnie kell (egy 
olyan elől, aki valószínűleg maga is tolvaj, rosszabb 
esetben viszont már nincs ideje menekülni). Az igazi 
tolvaj goblinokból ezért aztán gyakran lesznek 
kalandozók. Persze, egy Csapdaállító Sámán, vagy 
egy Osonó Halál Harcos nem tekinthető tolvajnak, 
még ha lop, akkor sem. Legfeljebb ha nagyon sokat 
lop, akkor kaphat %-os képzettséget (de ilyenkor 
meg elhanyagolja azt, amihez igazából ért). 

Tolvaj (Tegrugnor) 

Ynev legtöbb vidéken elterjedt a mondás a 
szerencsevadászok körében: „Tolvajnak születni 
kell”. Hát, ha így van, akkor a goblinoknál nincsen 
semmi baj ebben a kérdésben, mivel rájuk aztán 
tényleg jellemző hogy mind született tolvaj. 

Ennek ellenére azért nem sokan emelkednek 
igazi tolvaj szintjére, bár még így is lényegesen 
többen, mint pl. ahány sámán van. Egyszer már 
leírtam, hogy egy goblin, kasztjától függetlenül, 
nagyon könnyen előfordulhat, hogy szeret lopni. 
Más kérdés, hogy ugye vannak köztük a profi 
tolvajok, akiket nem vesznek észre, meg vannak pl. 
az Acélszarvúak, akik még egy őrizetlenül hagyott 
hátizsákot sem nagyon tudnak észrevétlenül ellopni. 

Ha egy nem tolvaj goblin lop, javaslom, hogy 
a KM adjon neki szintenként 1%-ot a zsebmetszés 
képzettségre, viszont ne engedje meg, hogy 
esetleges %-os járulékából szintenként 3%-ból 
többet tegyen ugyanerre. 

A tolvaj goblin bizony lazán megkaphatja 
a szintenkénti Kp nélküli 2%-ot, és meg 
fejleszthet is (persze 15%-nal többet ő sem 
rakhat egy-egy szinten semelyik képzettségére) 

Tulajdonságok: Tolvaj kaszt szerint. 
 

Képzettség Fok/% 
2 fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Mf 
Nyelvtudás Af 2,2 
Értékbecslés Mf 
Álcázás/álruha Mf 
Mászás 45% 
Esés 15% 
Zárnyitás 25% 
Ugrás 10% 
Lopózás 30% 
Rejtőzködés 15% 
Kötéltánc 25% 
Zsebmetszés 35% 
Csapdafelfedezés 25% 
Titkosajtó keresés 15% 

 
Szintenként 50% elosztható a 

százalékosok között. 
További szinteken képzettségek: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Kötelékből szabadulás Af 
3. Csomózás Af 
3. Hátbaszúrás Af 
5. Fegyverdobás Mf 
 

Harcértékek 
 

Ké 8 
Té 17 
Vé 72 
Cé - 
HM/szint 6 (2) 
Kp alap 7 
Kp/szint 9 
Ép alap 4 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+2 

 
Kedvelt fegyverek: Rövidkard, 

gyakrabban tőrök. Vértet más tolvajokhoz 
hasonlóan nem túlzottan kedvelik. 
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A goblin tolvaj, mint látszik, az 

egyetlen a tolvajok közül, aki nem tud célzó 
fegyverrel bánni. 

Hiába, az ő fegyvere inkább a 
ravaszság, mint egy távolról suhanó 
nyílvessző. A goblin tolvaj, ha külhonban 
él, valószínűleg egyre több nyelvet szed 
magára, hiszen ugye könnyebb elhitetni egy 
járókelővel, ha a saját nyelvén szólok hozzá 
az álcám alól, hogy én egy szerencsétlen 
utcai koldus vagyok, mintha goblinul 
vartyogok valamit, amitől ijedtében a 
nyakamba szabadítja a városőrséget. 

A goblin tolvajok hazájukban nem 
tömörülnek klánokba, mint a tolvajoknál 
általában szokás, ennek oka pedig abban 
keresendő, hogy nemigen kívánnak osztozni 
a prédán. Más kérdés, hogy idegenbe 
szakadt goblin valószínűleg kénytelen lesz 
felajánlani szolgálatait valamelyik helyi 
klánnak, ha még a következőnapon is élni 
akar. 

Ettől függetlenül, vannak merész 
egyedek is, pl. az a titokzatos goblin, aki 
Ifin kereskedőnegyedében működik, és akit 
arra felé csak Settenkedő Grogum-nak 
hívnak. Ő bizony fittyet hány a rendre, és 
nem törődik azzal, hogy a Kobrák egy ideje 
ezért már a skalpjára vadásznak. Beszélik, 
az egyik ellene küldött bérgyilkost egy 
skorpióval intézte el, amit állítólag, 
legalábbis a haldokló bérenc szerint 
valószínűleg egy tojásokat cipelő öreg 
nénike rakott a ruhájába, akivel „véletlenül” 
összeütközött az utcán. 

Persze azért itt is vigyázni kell a hírekkel, mert 
hiába bizonyítja sok dolog Settenkedő bátorságát, 
azért nem elfelejtendő hogy mostanában egyre 
ritkábban tűnik fel az a rókafejet ábrázoló kártyalap, 
ami az ő védjegye a lopások után. Ezt a hozzáértők 
azzal magyarázzák, hogy a Kobrák immáron 
majdnem 20 aranyat fizetnének a fejéért, és 30at 
élve. Tudni vélik, hogy Settenkedő mostanában 
valószínűleg csak lapul valahol, és az orrát sem meri 
kidugni (jól is teszi, mert megeshetne, hogy egy épp 
arra járó bérgyilkos leharapná). Mindenesetre, ha 
egy tolvaj klán jó embert akar, keresve sem 
találhatna jobbat egy goblinnál, így azért ilyen 
helyeken becsülni szoktak a vakarcsokat. 
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