
 

 

 
 

Kadal pap 
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Az előzőekben már szó esett a 
törpék népének isteneiről, de a papok 
képzettségei, különleges képességei 
továbbra sem láttak napvilágot. Az 
olvasók érdeklődő kérdéseire válaszul, 
következzen hát Kadal papjainak leírása. 

A drágakövek és ércek ura 
rendelkezik a legtöbb hívővel és a 
legtöbb pappal Tarin hegyláncai közt. A 
papok közül többen is kalandozni 
indulnak - zömmel nem azért, hogy 
Kadal hatalmát megmutassák az 
embereknek, inkább tapasztalatot 
kívánnak szerezni távoli birodalmak 
barlangjairól, esetleges 
drágakőlelőhelyeiről. Semmi sem 
csigázza fel őket annyira, mint a 
lehetőség, hogy ritka kövek - különösen 
vörös rubin - birtokába jussanak. Őrült 
küldetések tucatjait vállalták már, ha 
arról szereztek tudomást, hogy az út 
végén különleges drágakőre lelhetnek. 
Ezen szenvedélyüket sokan, 
sokféleképpen kihasználták már, de a 
törpék eleddig elég makacsnak 
bizonyultak ahhoz, hogy ne változzanak 
meg. Megfontolják az ismeretlenek - 
többnyire emberek - ígéreteit, majd 
felmérik a csalás illetve nyereség 
esélyét, és döntenek - legtöbbször a 
megbízó kedve szerint. A papok és 
barlangok viszonyát egyébiránt jól 
jellemzi a tény, hogy az új tárnák, 
folyosórendszerek megáldása is Kadal 
papjainak feladata. Persze, a papok nem 
mindig oly hevesvérűek, mint amikor 
ritka drágakövekről esik szó - mi több, 

ők képviselik a törvényt, rendet és 
igazságot Tarin tárnáiban. Mint már 
Kadal leírásánál említésre került, ők 
alkotják a törvényhozó papok 
csoportját, hasonlóan Dreina híveihez. 
Kadal papjainak építész tudását is 
legendák övezik. Az Északi Szövetség 
birodalmaiban - különösen Gianag 
hercegségében - gyakran bízzák meg 
őket kastélyok, várak, paloták 
tervezésével. A törpék legtöbbször 
boldogan vállalják a feladatot, 
megpróbálnak megfelelni az emberek 
ízlésének és saját népük építészeti 
kultúrájának egyaránt. Ez olyan 
kihívást jelent, melynek sikeres 
teljesítésekor valóban híven szolgálják 
istenüket.  

Képzettségeik 1. szinten:  
 

Képzettség Fok 
3 fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Pszi Mf 
2 nyelvtudás Af 5,4 
Írás/olvasás Af 
Vallásismeret (saját) Mf 
Történelemismeret (törpe) Mf 
Történelemismeret (emberi) Af 
Pajzshasználat Af 
Térképészet Mf 
Legendaismeret (törpe) Af 
Építészet Mf 
Értékbecslés Mf 
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A további szinteken megkapott képzettségek: 
 

Szint Képzettség Fok 
2. Vakharc Af 
3. Legendaismeret (törpe) Mf 
5. Pajzshasználat Mf 
 

A Kadal-pap fegyvertára 
Kadal papjai nem kedvelik a nehéz páncélokat, 

a nagy, kétkezes fegyvereket, mivel ezek 
nehezítenék a mozgást a kiépítetlen barlangok 
keskeny folyosóin. Sokkal szívesebben forgatnak 
egykezes csatabárdot, csatacsákányt, s előszeretettel 
használnak mellettük kicsi vagy közepes méretű, 
kerek pajzsot. Ezeket, ha nincs szükség rájuk, 
legtöbbször hátukra szíjazva hordozzák. A páncélok 
választásakor is a könnyebben kezelhető, de nemes 
vérteket szeretik, a lánc- és sodronyingeket. 
Megeshet, hogy pikkelyvértet öltenek, de ez 
meglehetősen ritka. Dobófegyverük legtöbbször 
hajítóbárd, ám a tőrök használata is elterjedt. Sokan 
értenek közülük a könnyű nyílpuska használatához, 
az íjakat ellenben nem sokra becsülik.  

A Kadal-pap különleges képességei 
Kadal meglehetősen komoly hatalommal 

ruházza fel követőit. A papok elsődleges képessége 
a papmágia használata. Mana-pontjaik száma nem 
6+k3 szintenként, mint mások esetében, hanem 
minden körülmények közt 8 Mp. Kadal a Természet 
és Élet szférákban rendelkezik befolyással, papjai 
ezek varázslatait használhatják. 

Különleges képességeik közül az elsőt 3. 
Tapasztalati szinten képesek alkalmazni először. 
Befolyást nyernek a törpék drágakő mágiájába, 
annak is azon területébe, mely a rubinokkal 
foglalkozik. Egy hónapban egyszer megáldhatnak 
egy követ - Szertartás varázslat segítségével -, s ezt 
fegyverbe foglalhatják. A kő áldásakor meg kell 
jelölniük egy ellenfelet - egy személyt vagy 
szörnyeteget -, akinek elpusztítására a fegyver 
megszenteltetik. A kiválasztott célpontnak 
mindenképpen vallásuk - vagy a vallás által 
képviselt értékek, az Élet és a Rend - ellenségének 

kell lennie. Amennyiben ez nem igaz, a mágia 
hatástalan lesz. A követ befoglaló fegyver 
kijelölt áldozata ellen a következő 
módosítókkal rendelkezik (alapértékein kívül): 
KÉ: +10 TÉ: +25 VÉ: +15. Sebzését a mágia a 
kétszeresére növeli. A mágikus fegyver 
képességei addig maradnak fenn, míg a kijelölt 
ellenfél életben van. A halál bekövetkeztéig a 
pap sem teheti semmissé a mágiát, hogy a 
rubint esetleg másra használhassa. 

5. szinten a rubinnal kapcsolatos második 
különleges képességük birtokába jutnak. Ez 
részben hasonlatos a fentihez: ugyanúgy 
havonta egy alkalommal használható - az 
eredmény azonban nem rombolás, hanem 
építés. A megáldott kő felhasználója - 
amennyiben vallása nem ellentétes Kadal 
szféráival - gyógyítani képes segítségével, 
naponta legfeljebb háromszor. A kő egy 
alkalommal vagy 4 Ép-t vagy 15 Fp-t gyógyít 
használóján. A rubint mindössze 13 
alkalommal lehet igénybe venni, azután 
hatalma elvész. „Kimerülése” után 
természetesen ismét felhasználható lesz, akár 
erre, akár fegyverbe foglalásra. 

A harmadik képesség birtokába 9. szinten 
jutnak Kadal papjai. Ez nem más, mint a 
barlangok szikláinak formázása. A pap naponta 
egyszer használhatja a képességet, melynek 
segítségével két dolgot tehet. Első lehetősége, 
hogy Tapasztalati szint-8 köbméter követ 
formázzon tetszése szerint. Hatalmát másként 
felhasználva egyetlen intésével folyosót nyithat 
egy sziklafalba, legfeljebb azonban 3 méter 
hosszan. A járat magassága törpékhez 
méretezett, így emberek csak meggörnyedve 
juthatnak keresztül rajta. A folyosó 12 körig 
marad nyitva a sziklában, azután a fal eredeti 
állapotába zárul vissza. 
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