
 

 

 
 

Indiánok 
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Az Anuriától és az Elátkozott 
Vidéktől nyugatra elterülő félszigeten él 
egy nép, amelyről az átlagember igen 
keveset tud, vagy éppen semmit sem. Az 
a kevés amit tudni lehet róluk, annak a 
néhány kalandozónak köszönhető aki 
arra vetődött, és vissza is tért onnan. 
Hogy ez a nép - amely vörös bőrű 
emberekből áll - honnan és mikor 
érkezett, semmit nem lehet tudni, bár 
valószínű, hogy a hatodkor zűrzavaros 
időszakában telepedtek meg. Saját 
legendájuk szerint, maga a Nagy 
Szellem (Nagy Manitou) ajándékozta 
ezt a földet vörös népe számára. Ez a 
nép amelynek lélekszáma 2-3 millióra 
tehető, kb. 50 törzsre tagolódik. Ezek a 
törzsek nem egyszer véres törzsi 
háborúkba keverednek egymással, és 
vannak olyan törzsek amelyek között 
szüntelen a torzsalkodás. A törzsek 
lélekszáma a néhány ezertől a több 
tízezerig terjed. Ezek az emberek 
magukat indiánoknak nevezik. 

Az indiánok sátorfalvakban vagy 
pueblokban élnek. A pueblok több (nem 
ritkán 8-10) emeletes, kőből készült 
épület. Általában kör alakú. Legnagyobb 
átmérőjű a legalsó emelet, majd feljebb 
haladva egyre csökken az emeletek 
átmérője. Minden emelet kb. 4 m magas, 
ezért megmászni szinte lehetetlen 
próbálkozás. Az első és a második 
emeleten bejárat nem található. Itt 
vannak a raktárak, ahol az 
élelmiszereket, bőröket és egyéb 
holmikat tárolják. 

Minden pueblo legalsó emeletén 
található egy vagy több kút, hogy 
ostrom idején a védők ne pusztuljanak 
szomjan. Ide bejutni csak a felsőbb 
emeletekről, vagy a fal kibontásával 
lehet. A harmadik emeleten találhatók 
a pueblo legszebb és legtágasabb 
szobái. Itt laknak a törzsfőnökök és a 
leghíresebb harcosok, valamint azok 
családja. 

Egy-egy falu vagy pueblo 
lakossága nem haladja meg az 1000-
1500 főt. Minden falu élén a 
törzsfőnök áll, aki köteles 
engedelmeskedni a legföbb 
törzsfőnöknek, aki egyben a 
legnagyobb falu törzsfőnöke is. A 
törzsfőnököt a vének tanácsa választja, 
és ez a cím haláláig az öve, de 
megtörtént már, hogy egy törzsfőnököt 
leváltottak, mert nem tudta 
megfelelően ellátni a tisztségét. A 
törzsfőnöki cím örökölhető is, de 
minden esetben jóvá kell hagyni a 
vének tanácsának. 

Az indiánok a legnagyobb 
erénynek a bátorságot tartják, és ezt 
még a legádázabb ellenségüknek is 
elismerik. A sértéseket viszont 
kegyetlenül megtorolják. Ha valaki 
leköpi, vagy kutyának nevezi őket, az 
illetőre a biztos halál vár. Azt tartják, 
hogy a nyálat csak vérrel lehet 
lemosni. Az persze nem biztos, hogy a 
megtorlásra azonnal sor kerül (pl.: 
nyilvánvaló túlerő), hiszen az indiánok 
képesek uralkodni az érzelmeiken. 
Inkább kivárják a megfelelő alkalmat. 
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Viszont a megtorlásra mindig sor kerül, mert az 
indiánra nézve hatalmas szégyen, ha a sértést nem 
torolja meg.  

Az indián harcosokat a kínzások elviselésére is 
megtanítják, és nagy súlyt helyeznek a fájdalmak 
elviselésére. Ennek az oka a gyakori háborúskodás. 
Nem ritka, hogy foglyokat ejtenek és kínzással 
próbáljak meg kiszedni a fogolyból az ellenség 
terveit. A hadifoglyok sorsa rettenetes kínhalál a 
kínzócölöpön, és hatalmas szégyen a fogolyra nézve, 
ha csak egyetlen jajszót is kiejt a száján. Ha viszont 
hangosan énekli a gyászdalát és közben sértegeti, 
gúnyolja a kínzóit, hősnek kijáró tisztelettel temetik 
el. 

Szót kell meg ejtenem az indiánok két különös 
szokásáról. Az egyik az ellenfél megskalpolása. 
Mihelyst az indián végzett ellenfelével, azonnal 
megskalpolja, azaz a haját levágja a fejbőrével 
együtt. Ezt nevezik az indiánok skalpnak. A 
skalpokat az indiánok az övükön viselik. Minél több 
skalppal rendelkezik egy harcos, annál nagyobb a 
rangja. A skalpolásban minden indiánnak 
meglehetős gyakorlata van, 1-2 szegmens alatt 
véghezviszik. Másik szokásuk a békepipa elszívása. 
Az indiánok minden barátságot, szövetséget a 
békekpipa elszívásával pecsételnek meg, és ezt csak 
a vének tanácsa oldhatja fel. Amíg a békepipát nem 
szívták el a felek, soha nem lehet tudni, hogy 
reagálnak az indiánok. A békepipa elszívása 
után,viszont az életüket is készek adni a másikért. 
Békepipájuk csak a törzsfőnököknek és a neves 
harcosoknak van. Hogy ki rendelkezhet békepipával 
azt a vének tanácsa határozza meg. 

Közbiztonság 
A falvakban tökéletes, bűnözés gyakorlatilag 

nincs. A falvakon kívül viszont bármikor számítani 
lehet egy indián támadásra.  

Öltözködés 
Az indiánok kizárólag finomra cserzett 

bőrruhákba öltöznek.  

Árak 
Az indiánok a pénzt nem ismerik, kizárólag 

cserekereskedelemmel foglalkoznak. 

Társadalom 
Az indiánoknál a társadalmi ranglétra 

legtetején a legfőbb törzsfőnök áll. Az ő 
parancsainak mindenki köteles 
engedelmeskedni. Rangban alatta a falvak és 
pueblok törzsfőnökei következnek, akik 
egyenrangúak. Az egész törzset érintő 
ügyekben ezeknek a törzsfőnököknek a tanácsa 
dönt, és amit a tanács határoz mindenkire nézve 
kötelező érvényű. A falvak törzsfőnökeit 
elméletben korlátozza a falu véneiből álló 
tanács - a vének tanácsa - amelynek a 
törzsfőnök is tagja, a gyakorlatban a jó 
törzsfőnök mindig igazolni tudja a tetteit, és 
mindig keresztülviszi az akaratát. A törzsfőnök 
után következnek a harcosok.Az,hogy a 
harcosok kozott ki milyen rangban áll, az 
életkor és az elkövetett hősi tettek szabják meg. 
A rangbeli alá és fölérendeltség a 
ruházkodásban is megmutatkozik. Minél 
magasabb rangú valaki annál több sastollat 
tűzhet a hajába, és annál több emberhajat 
csavarhat a ruhája rojtjaiba. A társadalmi 
ranglétra legalján állnak a nők, akiknek jogaik 
gyakorlatilag nincsenek. Ennek ellenére mivel a 
férfiak egytől egyig harcosok, akiknek a 
feladata csak a harc és a vadászat, minden más 
munkát a nők végeznek. 

  Említést kell meg tennem egy igen 
érdekes társadalmi rétegről is: a sámánokról. A 
sámánok társadalmi besorolása törzsenként 
változik. Van, ahol az egyszerű harcosokkal 
vannak egy szinten, de van ahol még a legfőbb 
törzsfőnök is követi az utasításait. Minden 
falunak van egy sámánja. Ezek a sámánok 
egész életükben legfeljebb egy tanítványt 
okítanak ki a sámánok mesterségére. Kivétel ha 
valamelyik falu sámán nélkül marad. 

Gazdaság 
Az indiánok főleg mezőgazdasággal 

foglalkoznak, ebben is a kapásnövények 
dominálnak. Fő terményük a kukorica és a tök. 
Az ipar elhanyagolható, fegyvereik is igen 
kemény vulkanikus kőzetekből készülnek, amik 
nehezen törnek. Acélfegyvert csak elvétve látni. 
Az indián törzsek csak egymás között 
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kereskednek, kizárólag 
cserekereskedelemmel. A pénzt egyáltalán 
nem ismerik, és ez bizony nagy nehézséget 
okoz a kalandozó indiánoknak az első 
időkben. Az indiánok magánvagyona 
minimális. Csak a sátor, fegyverek, 3-4 ló 
és az egyedül elejtett állatok bőre. Minden 
egyéb a törzs közös tulajdona és mindenki 
egyformán részesül belőle. 

Vallás 
Az indiánok a Nagy Manitou-ban 

hisznek, és hozza intézik imáikat. A Nagy 
Szellem akaratát a sámánok közvetítik. 
Minden nagyobb hadjárat és vadászat előtt 
a sámánt kérdezik mi a nagy szellem 
akarata. Az indiánok hite szerint, halálukkor 
a lelkük az örök vadászmezőkre kerül, ahol 
az ősök mellett élnek tovább. E hit szerint 
minden ellenség akit életében megolt a 
harcos, őt fogja szolgálni az örök 
vadászmezőkön. 

Az indián harcosok 
A fiúk kiképzése felnőttkori 

kötelességeire - a harcra és vadászatra - 4-5 
éves korban kezdődik, és 16-18 éves korban 
fejeződik be. Ha a kiképző harcosok úgy 
ítélik meg, hogy a harcosnak jelentkező ifjú 
már mindent tud amire szüksége van, a 
jelölt böjtölni kezd. Nem eszik és nem 
iszik. Az ifjú legyengül és látomásai 
támadnak. A látomásban látott tárgyat (pl.: 
denevérszárny, nyúlláb) meg kell szereznie, 
és elvinnie a törzs sámánjához, aki 
megfelelő módon kikészíti azt. Ezek után a 
jelölt egy zacskóban mindig a nyakába 
akasztva viseli. Ezt a zacskót az indiánok 
medicinának hívják. Nem érhet nagyobb 
sorscsapás egy indiánt, minthogy elveszti 
vagy elveszik tőle a medicináját. Ha 
ugyanis ez megtörténik, akkor a lelke nem 
juthat el az örök vadászmezőkre, amíg 
vissza nem szerezte vagy másikat nem 
szerez. Ha a jelölt megszerezte a 
medicináját a harcosok tanácsa dönt a 
harcosok sorába történő felvételről. 

Tulajdonságok 

A kiképzés folyamán különös hangsúlyt 
fektetnek az ügyességre és a gyorsaságra. És mivel 
egy indián mindig ura az érzelmeinek és az 
akaratának ezek a tulajdonságok is kiemelkedőek. 

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

 

Harcérték 

Az indián harcosok a legkitűnőbbek közé 
tartoznak. 

Ké alap: 10 
Té alap: 20 
Vé alap: 75 
Cé alap: 10 
12 harcértékmódosítót kapnak szintenként, 

ebből 2-2-t kötelesek a Té-re,Vé-re és 
a Cé-re rakni, a többit szabadon eloszthatják. 

Életerő és fájdalomtűrés 

Az indiánok igen egészségesen élnek, és már 
kis koruktól fogva arra szoktatják őket, hogy jól 
tűrjék a fájdalmat. 

Ép alap: 6 
Fp alap: 7 
Fp/szint: K6+5 

Fegyverzet, vért 

Az indián harcosok öt fegyver forgatását 
sajátítják el: tomahawk, lándzsa, kés, hosszú íj és 
lasszó. A lasszó egy 20-25 méter hosszú kötél 
aminek egyik vége csúszóhoroggal csúszik a 
kötélen. Az indiánok ezt a fejük felett forgatják, 
majd ha kellő lendületet vett a kiszemelt célra. 
Sikeres találat esetén a kötél megszorul a célon. Ha 
ez ember akkor a felsőtestén szorul meg és a 
felsőkart a testhez szorítja, sikeres erőpróbával akár 
fel is döntheti. 
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 T/k Ké Té Vé Sebzés 

Lasszó 1/3 0 8 0 nincs 
Tomahawk 2 8 12 6 K6+2 

 
Fő fegyverük a tomahawk, amit mesterien 

dobnak, és közelharcban is remekül forgatják. A jó 
tomahawk a következő tulajdonsággal bír: a nyele 
pontosan olyan súlyú mint a feje, és a nyél 
háromszor olyan hosszú mint az él. Az indiánok 
vértet nem hordanak. 

Képzettségek 

Az indián harcosok mesterei a lopakodásnak, 
rejtőzködésnek, nyomolvasásnak, lovaglásnak. Ha 
csak lehet lesből, csellel támadnak. Szinte minden 
harci helyzetre kapnak kiképzést. 

Képzettségei első szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
5 fegyverhasználat* Af 
2 fegyverdobás (tomahawk, lándzsa) Af 
Ökölharc Af 
Birkózás Af 
Belharc Af 
Nyomolvasás/eltüntetés Af 
Vadászat/halászat Af 
Erdőjárás Af 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Kínzás elviselése Af 
Mászás 10% 
Esés 10% 
Ugrás 10% 
Lopakodás 20% 
Rejtőzködés 20% 
Érzékelés 10% 

 
* Tomahawk, lándzsa, lasszó, kés, hosszú íj. 

 
További szinteken a következő 

képzettségeket kapja: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Lovaglás Mf 
3. Erdőjárás Mf 
4. Vadászat/halászat Mf 
5. Fegyverhasználat Mf 
6. Nyomolvasás/eltűntetés Mf 
 
Kp alap: 3 
Kp/szint: 5 
 
Néhány megjegyzés a képzettségekhez: 

Lopakodás és rejtőzködés értékeik városban 
feleződnek. 

Százalékos képzettségeire szintenként 20 
százalékot oszthat szét, de szem előtt kell 
tartani, hogy az érzékelésre max. 5, a többire 
max. 15 %-ot tehet egy szinten. 
Képzettségpontjainak legalább a felét a 
meglévő képzettségek fejlesztésére kell 
fordítania. 

 
Szintlépes a harcosok táblázata szerint. 
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