
 

 

 
 

Erő pajzs 
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és nem ismeri fel a feltarto erő 
jelleget. Idővel persze rájöhet, de ez 
függ a harci tudásától és az IQ-tól. 

 
Ezt úgy képzeltem, hogy az 

ezzel a tárggyal védekező +70Vé-t (a 
pajzs Vé-je 70) kap, amíg a cselezve 
harcoló ellenfele nem jön rá, hogy 
pajzs ellen harcol, majd utána csak a 
pajzs 40-es Vé-je érvényesül. A 
felismerés idejét én így számolnám: 
(IQ tíz feletti része - támadások száma 
+IQ próba rontása/megléte (+/-)) kör, 
de min. 1 kör! 

Pl: IQ:16, kétkezes harcot 
folytató fejvadász, egyértelműen 
cselező harcot folytat, négyszer támad 
egy körben, de IQ próbára 10-et dobot, 
4-el vétette, vagyis a támadásai alatt 
nem gondolkozik el rajta, hogyan 
védekezik az ellenfél ilyen jól: 6-4+4, 
vagyis min. 6 körig a védekező 70 Vé-
sen használja a „pajzsát”  

2. Egy (pl.) barbár speciel nem 
gondolkodna sokáig rajta, hiszen ő 
nem kicselezni akarja a védekező kart, 
hanem elsodorni, ezért a védekezőnek 
a kezdetektől fogva csak a pajzs alap 
Vé-je (40) számít. 
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„Erő-pajzs”: (nevet is adhatnátok 
neki, én azért nem adtam, mert 
szerintem Rúnamágiával is 
megvalósítható.) 

Ez egy alkarvédő lenne, amely 
koncentráció által egy láthatatlan erő 
pajzsot (Elemi erő - pajzs forma) hoz 
létre viselője alkarvédője elé, melynek 
mérete mint egy közepes pajzsnak, de 
mivel „anyagtalan”, ezért könnyű, ezért 
én nem 35 Vé-t adtam neki, hanem 40 
Vé-t, ráadásul egy láthatatlan pajzs 
meglepheti az ellenfelét. 

A rúnák egy nap alatt (ez ugye 20 
óra) maximum 10 percig képesek ezt az 
erőpajzsot fenntartani. A 
„bekapcsolásnál” a használó határozza 
meg, hogy meddig üzemeljen egyszerre, 
de egy napi bekapcsolások összes ideje 
nem lehet több 10p-nél! Pl. lehet 2x5p, 
vagy 10x1p vagy keverve 
1x1p+1x2p+1x3p+1x4p, vagy stb., de a 
használatok után a használati idő felét 
kell eltöltenie pihenéssel. A használatok 
ideje csak egész perc lehet (körökre ne 
lehessen bontani). A bekapcsoláshoz 
egy 1 szegmenses koncentráció 
szükséges, amelybe 5 pszi pontot kell 
felhasználni, hogy meghatározhassuk a 
működés idejét. Ha nem használunk 
hozza Pszi pontot (vagy nincs) akkor a 
napra megmaradt időre fog 
aktivizálódni. 

Tehát a használathoz min. Pszi Af 
szükséges! Ezek után meg 1sz míg a 
pajzs alakot ölt, és „megszilárdul”. 
Vagyis az aktivizálási ideje 2sz (+5Pszi-
pont). Harcban leginkább annak jelent 
hátrányt, aki cselezve küzd, 


