
 

 

 
 

Nomád 
A puszták harcosa az Első Törvénykönyv szerint 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az ilanoriakon és yllinoriakon 
kívül Ynev legkiválóbb könnyűlovas és 
íjász népe. Rendkívül szívós, nem túl 
magas termetű, rossznyelvek szerint 
karikalábú emberek, akik igénytelen, 
alacsony, de villámgyors lovaikon 
száguldva járják a végtelen 
pusztaságokat. 

Nomád életmódjuknak 
köszönhetően rendkívül sok titkát 
ismerik a hazájukként szolgáló 
pusztaság, Dél-Ynev sztyeppéinek. Nem 
sokan állnak közülük kalandozónak, 
mert az elfekhez hasonlóan rosszul érzik 
magukat a városok kőrengetegében, 
idegenkednek a zártságtól s tudásuk sem 
segíti őket a beilleszkedésben. Ha mégis 
nyakukba veszik a világot, annak 
nyomós oka kell legyen. Regéikben idő-
ről-időre felbukkannak magányos 
hősök, akik a törzseik érdekében 
vállalják, hogy sátraiktól távol élje őket 
a halál. Másokat esküjük, törzsfőjüknek, 
sámánjuknak adott szavuk kötelezi, 
hogy maguk mögött hagyják 
szülőföldüket. 

A természet, a nyílt puszták gyer-
mekei ők, isteneik még az ősi, fűben, ál-
latokban, szelekben lakozó szellemek. 
Ennek megfelelően szinte közvetlen 
kapcsolatban állnak velük, noha a 
sámánok szerepe nem vitatható. 

Egyértelműen ők a nomád 
közösségek szellemi életének vezetői, 
ők védelmezik meg a harcosokat az ártó 
erőktől. Éppen ezért nagy veszélyek 
fenyegetik azokat a nomád harcosokat, 
akik törzsüktől (sámánjuktól) elszakadni 
kénytelenek. 
 

A sámánok védelmének híján 
ugyanis könnyebben utat találnak 
hozzájuk azok az ártó szándékú 
szellemek, amelyeket egyébként a 
törzseket óvó mágia távol tart. (Az 
efféle lények a Szellemnép kate-
góriába tartoznak, bővebben a 
Summarium 241. oldalán olvashattok 
róluk. A KM az ott leírtak alapján 
készíthet személyre szabott 
asztrálszellemeket a nomádjainak.) 

A törzsek sámánjai 
természetesen tisztában vannak a 
nomádokra leselkedő veszélyekkel, 
éppen ezért különféle talizmánokat 
adnak azoknak a harcosoknak, akiket a 
Sors a törzs tőle elválni kényszerít. 
Ezek a kis tárgyak távol tartják az ártó 
asztrállényeket, elveszítésük vagy 
megrongálódásuk tehát a legnagyobb 
csapás, ami egy nomád kalandozót 
érhet. Nem csupán védelmet nyújtanak 
viselőjüknek, de a hozzáértők számára 
azonnal nyilvánvalóvá teszik a nomád 
hovatartozását is, következésképpen 
mindannyian büszkén viselik. 

Csak akkor fejtik ki hatásukat, 
ha közvetlen kapcsolatban vannak a 
karakterek testével és jól láthatóak. 
Ilyenek lehetnek a különféle 
karperecek, gyűrűk, fejpántok, 
fülönfüggők, stb. 

Ha valami módon elrejtik e 
tárgyakat, nem csupán mások, de az 
asztrálszellemek sem érzékelik, s így 
azok nem is fejtik ki hatásukat. 
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Ha egy nomád kalandozni kezd, akkor van 
néhány dolog, amelyről semmi pénzért nem mond 
le. Ezek a következők: láncingnél, bőrvértnél 
nehezebb vértet soha nem visel; a sajátjain kívül 
nem használ más fegyvereket. Képzettség pontjaiból 
megtanulhatja ugyan a pszit, ám amint felépíti első 
pajzsait, elveszíti a Névadással ráruházott ellenállást. 
Csak a tudatalatti mágiaellenállása marad meg. 

Természetükre nézve általában maguknak 
való, zárkózott alakok, kiknek barátságát, 
megbecsülését nem könnyű elnyerni. Kevés olyan 
halandó él Yneven, aki azzal dicsekedhet, hogy egy 
nomád harcos vértestvérévé fogadta. Az ilyen kötés 
azonban rendkívül erős; az a nomád, aki ezzel a 
szertartással köti magát egy másik halandóhoz, 
tűzön-vízen keresztül kitart fogadott testvére mellett. 

Ennek megfelelően rendkívül nehezen 
illeszkednek be idegen közösségekbe, s nemcsak 
nekik akadnak gondjaik a más származásúakkal, de 
ők is hasonlóan problémákba ütköznek, ha magukat 
akarják másokkal elfogadtatni (feltéve, ha egyáltalán 
szükségét érzik ilyesminek) 

S most következzenek a Ló Népének 
statisztikái: 

  
Képesség Dobás módja 

Erő 2k6+6 
Gyorsaság 2k6+6+kf 
Ügyesség 2k6+6 
Állóképesség K6+12 
Egészség K10+10 
Szépség 3k6 
Intelligencia 3k6 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 3k6 

 

Harcértékek 

A nomádok elsődlegesen az íjhasználat 
mesterei, de ügyesen bánnak a szablyával, tőrrel ill. 
a legalapvetőbb nomád fegyverrel, az ostorral is. 
Harcértékeik ennek folyományaként a 
következőképpen alakulnak: 

KÉ alapjuk 9, TÉ alapjuk 20, VÉ alapjuk 75, 
CÉ alapjuk pedig 25. Minden tapasztalati szinten (az 
elsőn is) 11 Harcérték Módosítót kapnak, s ebből 3-
at kötelesek minden szinten a TÉ-jük és VÉ-jük 
mellett a CÉ-jük növelésére is fordítani. 

Életerő és Fájdalomtűrés 

Az egészséges, természet közeli élet és a 
nélkülözésekkel teli sors megedzi szerveze-
tüket, így Ép alapjuk 7, Fp alapjuk 8 és 
Szintenként K6+5 Fp-t kapnak. 

Képzettségek 

Mivel eleve jó néhány képzettséget 
megkapnak és nem túl sok idejük marad más 
ismeretek elsajátítására, kevesebb Kp-t kapnak, 
mint egy másik harcos. KP alap alapjuk 6, 
amihez Tapasztalati Szintenként (már az 1. 
szinten is) további 8 járul. 

Képzettségek 
Fok/% 

fegyverhasználat Af 
- ostor Af 
- szablya Af 
- tőr Af 
- visszacsapó íj Mf 
Belharc Af 
Lovaglás Mf 
Idomítás (ló) Mf 
Vadászat Af 
Szakma (íjkészítő) Mf 
Puszták ismerete* Af 
A további szinteken megkapott 

képzettségek: 
 

Szint 
Képzettségek 

Fok/% 
2. Lovas íjászat Af 
2. Ugrás 10 % 
2. Esés 25 % 
3. Vadászat Mf 
4. Célzás Af 
4. Lovas íjászat Mf 
5. Puszták ismerete Mf 
6. Ostorhasználat Mf 
7. célzás Mf 

 
* Megfelel az erdőjárás nevű 

képzettségnek, csupán – értelemszerűen – a 
pusztákon való boldogulás mértékét jelöli. 
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Különleges képességek 

• Vadászatnál megkapják 
ugyanazokat a módosítókat, amiket egy 
félelf, amennyiben pusztán tartózkodik 

• A nomádokkal szemben az 
összes ló, legyen bárhogyan idomítva, 
barátságosan viselkedik 

• 2-szeres látással rendelkeznek 
• Egy egyszerű (15 körig tartó) 

szertartás követően 1 óra időtartamig 
érzékelik a körülöttük 20 lábnyi sugarú 
gömbben tartózkodó asztrállényeket, 
ha azok kiegyensúlyozottsága (lásd. 
Summarium 240. oldalán) nem haladja 
meg az átlagos értéket. 

• Mágiaellenállása a Névadás 
szertartásának köszönhetően a 

következőképpen alakul: teljes AME-je 
első szinten megegyezik a karakter 
Asztráljával, MME-je a karakter 
Akaraterejével. Ezekhez minden 
további szinten + 4 járul. 
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