
 

 

 
 
 

**INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS** 
 

**SZEMÉLYES AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS** 
**ADATOKAT NEM TARTALMAZ!**

_______ / _______ példány.  
 
**Csak bels ő használatra!** 



 

 
____________________________, 6. szintű harcos 
 
Erő:   15  (+2) 
Ügyesség:  15  (+2) 
Egészség:   10  (+0) 
Intelligencia:  12  (+1) 
Bölcsesség:   18  (+3) 
Karizma:  11 (+0) 
  
Hp:   39 

VO:  18 (+2 Ügyesség, +4 lánc-
ing, +2 nagy fémpajzs) 

Kezdeményezés:  +2 
Támadás:   +8/+3 fattyúkard 1d10+4 

(19-20/*2) 
+8/+3 dobótőr 1d4+4  
(19-20/*2) 

Kitartás: +5 
Reflex: +4 
Akarater ő: +5 

 
Fegyverspecializáció (+2 sebzés):  fattyúkard (képzett, specializált), dobótőr (specializált) 
 
Képzettségek: 

Értékbecslés +7 
  Lovaglás +8 
  Filozófia +7 
  Osonás +8 
  Úszás  +8  
 
Felszerelés:  fattyúkard, láncing, 4 dobótőr, utazó köpeny, egyenruha (fekete), az **Arx** 
szimbóluma (nyaklánc), tőr, tolvajlámpa, 2 palack olaj, 6 rúd füstölő 
Gyógyital*1: 2d8+3 Hp-t ad vissza 
 
Pénz: 100 at 



 

 
____________________________, 6. szintű tolvaj 
 
Erő:   10  (+0) 
Ügyesség:  15  (+2) 
Egészség:   12  (+1) 
Intelligencia:  16  (+2) 
Bölcsesség:   9  (+0) 
Karizma:  15 (+2) 
  
Hp:   29 

VO:  17 (+2 Ügyesség, +5 
+1-es láncing) 

Kezdeményezés: +6 
Támadás:   +6 +2-es hosszúkard 1d8 

(19-20/*2) [+ orvtámadás 
3d6] 
+6 könnyű számszeríj 1d8 
(*3) [+ orvtámadás 3d6] 

Kitartás: +3 
Reflex: +7 
Akarater ő: +2 

 
Orvtámadás: +3d6 Hp sebzés 
 
Képzettségek: 

Egyensúlyozás +8 
  Értékbecslés  +8 
  Filozófia  +8 
  Hallgatózás  +6 
  Jelek olvasása +8 

Mászás  +6 
Megfigyelés  +8 
Osonás  +8 
Rejtőzés  +8 
Ugrás   +6

 
Felszerelés:  +1-es láncing, +2-es hosszúkard, könnyű számszeríj, 20 lövedék, utazó kö-
peny, egyenruha (fekete), az **Arx** szimbóluma (nyaklánc), 2 palack jácintlikőr, nagy kerek 
fémtükör, tolvajszerszámok, feszítővas, 10 m pókselyem kötél, mászóvas, tolvajlámpa, 2 
palack olaj, 3 üvegcse, 5 lopott kereskedelmi szerződés 
Gyógyital*1: 2d8+3 Hp-t ad vissza 
 
Pénz: 130 at és egy 350 at értékű arany macskafigura drágakő szemekkel 
 



 

 
____________________________, 6. szintű varázsló 
 
Erő:   10  (+0) 
Ügyesség:  15  (+2) 
Egészség:   13  (+1) 
Intelligencia:  16  (+2) 
Bölcsesség:   13 (+1) 
Karizma:  8 (-1) 
  
Hp:   25 

VO:   14 (+2 Ügyesség, +2 védő-
gyűrű +2) 
Kezdeményezés: +2 
Támadás:   +3 tőr 1d4 (dobva +5) 
  +5 célzás és érintés 
Kitartás: +3 
Reflex: +4 
Akarater ő: +6 

 
Képzettségek: 

Alkímia +8 
  Csillagjóslás* +7 
  Gyógyítás** +7 

  Filozófia +8 
  Koncentráció +7 
  Teológia +8 

* Egy egyszerűbb ómen kiolvasására alkalmas. 
** Harc után Közepes próbával 1d4, Nehéz próbával 1d4+2, Hősies próbával 1d4+4 Hp-t ad 
vissza. 
 
Felszerelés:  tőr, elegáns indigókék köpeny, excentrikus kalap, egyenruha (fekete), az 
**Arx** szimbóluma (nyaklánc), varázskönyv, 2 könyv: Eidark, a Gasztronómus Kinyilatkozta-
tásai,  Hol Vacsorázzunk Fomalhauton?, 3 üvegcse sav (2d4 Hp), 3 üvegcse gyomorkeserű, 
4 fiola illatszer, 8 ív pergamen, irón 
Gyógyital*2: 1d8+1 Hp-t ad vissza 
 
Pénz: 150 at és egy 450 at értékű értéklevél 
 
Varázslatok: Nehézségi Fok 12+varázslatszint 
 
0. szint ű: napi 5 varázslat 
___Fény: fáklyának megfelelő fényt ad 
___Mágia érzékelése:  érzékeli a mágiát és a 
varázstárgyakat 
___Mágia olvasása:  mágikus szövegek olva-
sására 
___Méreg érzékelése:  érzékeli egy tárgy vagy 
lény mérgét 
___Táncoló fények:  több kis fénygömböt 
teremt 
___Trükkök:  kisebb varázstrükkök 
 
1. szint ű: napi 4 varázslat 
___Személyi b űbáj: elbájol egy humanoid 
lényt (Akaraterő) 
___Tensor lebeg ő korongja:  talaj fölött lebe-
gő mágikus korong, teherbírása maximum 300 
kg 
___Pókmászás:  a varázsló képes felmászni a 
falakra 
___Varázslövedék:  3 biztosan találó mágikus 
lövedék egyenként 1d4+1 sebzéssel 
 

2. szint ű: napi 4 varázslat 
___Feledés:  homályt borít az elmúlt 2 perc 
történéseire 
___Hipnotikus minta:  a levegőben pörgő 
színes fényjelenség fogvatart 2d4+6 szintnyi 
ellenfelet (Akaraterő) 
___Tahssa ellenállhatatlan szörny ű neveté-
se:  az ellenfelet elfogó iszonyú nevetőgörcs 6 
körig harcképtelenné tesz 
___Varázsszáj:  előre meghatározott feltételek 
teljesülésekor megszólaló testetlen száj 
 
3. szint ű: napi 2 varázslat 
___Kisebb illúzió:  képi elemeket tartalmazó 
illúzió teremtése a koncentráció időtartamáig 
___Szélfal:  a kavargó szélből emelt fal 
távoltartja a gázokat, nyílvesszőket és kisebb 
lényeket, 6 kör 
___Vámpirikus érintés:  3d6 Hp sebzés, 
amely a varázslót gyógyítja, akár MAX Hp fölé 
___Villám:  1d6 Hp/szint sebzést okozó villám-
nyaláb; visszaverődik 



 

 
____________________________, 3. szintű harcos/3. szintű tolvaj 
 
Erő:   18  (+3) 
Ügyesség:  18  (+3) 
Egészség:   7  (-1) 
Intelligencia:  7  (-1) 
Bölcsesség:   12  (+1) 
Karizma:  6 (-1) 
  
Hp:   31 

VO:  17 (+3 Ügyesség, +3 
gyűrűvért, +1 kis fémpajzs) 

Kezdeményezés:  +7 
Támadás:   +8 szablya 1d6+3 (18-

20/*2) [+2d6 orvtámadás] 
+8 fojtóhurok 1d6+6 (18-
20/*2) [+2d6 orvtámadás] 
+8 rövidíj 1d6 (*3) [+2d6 
orvtámadás] 

Kitartás: +3 [varázslatok ellen +5] 
Reflex: +7 [varázslatok ellen +9] 
Akarater ő: +3 [varázslatok ellen +5] 

 
Fegyverspecializáció (+2 sebzés):  fojtóhurok (képzett, specializált) 
 
Orvtámadás: +2d6 Hp sebzés 
 
Képzettségek: 

Hallgatózás +7 
  Mászás +9 

Megfigyelés +7 
  Osonás +9 

  Rejtőzés +8 
  Zárnyitás +6 
  Zsebmetszés +6 

  
Felszerelés:  szablya, fojtóhurok, rövidíj, utazó köpeny, egyenruha (fekete), az **Arx** szim-
bóluma (nyaklánc), tolvajszerszámok, feszítővas, tolvajlámpa, 2 palack olaj, 6 rúd füstölő, 10 
m pókselyem kötél, mászóvas 
A Tizenhatezer Oszlop Átkának Tekercse: feltörve elszabadul. Hatása: ???? 
Gyógyital*1: 1d8+1 Hp-t ad vissza 
 
Pénz: 10 at 
 



 

 
____________________________, 3. szintű tolvaj/3. szintű varázsló 
 
Erő:   10  (+0) 
Ügyesség:  15  (+2) 
Egészség:   9  (+0) 
Intelligencia:  18  (+3) 
Bölcsesség:   13 (+1) 
Karizma:  10 (+0) 
  
Hp:   20 

VO:   16 (védő karpánt VO 14, +2 
Ügyesség) 

Kezdeményezés: +6 
Támadás:   +3 tőr 1d4 (dobva +5) (19-

20/*2) [+2d6 orvtámadás] 
  +5 célzás és érintés 
Kitartás: +2 
Reflex: +6 
Akarater ő: +5 

 
Képzettségek: 

Alkímia  +6 
  Filozófia  +9 
  Építészet  +9 

Esztétika  +9 
  Koncentráció  +3 
  Méregkeverés  +6 

  Osonás  +8 
  Egyensúlyozás +5 
  Mászás  +3 
  Megfigyelés  +4 
  Ugrás   +3 

 
Felszerelés:  3 tőr, viseltes köpeny, egyenruha (fekete), az **Arx** szimbóluma (nyaklánc), 
varázskönyv, 8 ív pergamen, irón, 4*ópium, 2*ópiumolaj, fejfájás elleni balzsam, 3*ételméreg 
(Nehéz, 1d6 Egészség/2d6 Egészség) 
Gyógyital*2: 1d8+1 Hp-t ad vissza 
 
Pénz: 110 at 
 
Varázslatok: Nehézségi Fok 13+varázslatszint 
 
0. szint ű: napi 4 varázslat 
___Fény: fáklyának megfelelő fényt ad 
___Mágia érzékelése:  érzékeli a mágiát és a 
varázstárgyakat 
___Mágia olvasása:  mágikus szövegek olva-
sására 
___Méreg érzékelése:  érzékeli egy tárgy vagy 
lény mérgét 
___Táncoló fények:  több kis fénygömböt 
teremt 
___Trükkök:  kisebb varázstrükkök 
 
1. szint ű: napi 3 varázslat 
___Altatás:  elaltat 2d4 szintnyi teremtményt. 
5. szinttől mentő dobható ellene (Akaraterő) 
___Láthatatlan szolga:  testetlen, egyszerűbb 
feladatokra alkalmas segítő erő, 30 kg súlyt bír 

el. Nem képes harcolni, 6 Hp-vel rendelkezik. 
90 perc. 
___Tollhullás:  a varázsló olyan könnyű lesz, 
mint egy tollpihe. 1 perc 
___Varázslövedék:  3 biztosan találó mágikus 
lövedék egyenként 1d4+1 sebzéssel 
 
2. szint ű: napi 2 varázslat 
___Gondolatok érzékelése:  felszíni gondola-
tokat érzékel, 3 kör, körönként egy próbálko-
zás (Akaraterő) 
___Kopogtatás: kinyit egy lezárt ajtót, kaput 
vagy rácsot. 10 percig tart. 
___Lángoló gömb:  2d6 sebzést okozó moz-
gatható tűzgömb, 3 kör (Reflex ½) 

 



 

 

 
**Lézerpisztoly** 

 
Sebzése 2d10+ (20/*3) (a 10-es érték újradobható és 
halmozódik). A feltöltött lézerek kapacitása 15 töltet. 
 
Egy kiszámíthatatlanul mozgó karakter elkerülheti a 
sugarakat, ha sikeres Reflexmentőt dob Közepes 
nehézség ellen; ekkor mást a körben nem cseleked-
het. Minden további ellenfél ellen újabb mentő dobha-
tó +4 NF-fel. 
 

 
**VIGYÁZAT!** 

 
**A lézer súlyos látáskárosodást okozhat! A bekö-

vetkező balesetekért és sérülésekért az **Arx** 
nem vállal felel ősséget!** 

 

 
**Lézerpisztoly** 

 
Sebzése 2d10+ (20/*3) (a 10-es érték újradobható és 
halmozódik). A feltöltött lézerek kapacitása 15 töltet. 
 
Egy kiszámíthatatlanul mozgó karakter elkerülheti a 
sugarakat, ha sikeres Reflexmentőt dob Közepes 
nehézség ellen; ekkor mást a körben nem cseleked-
het. Minden további ellenfél ellen újabb mentő dobha-
tó +4 NF-fel. 
 

 
**VIGYÁZAT!** 

 
**A lézer súlyos látáskárosodást okozhat! A bekö-

vetkező balesetekért és sérülésekért az **Arx** 
nem vállal felel ősséget!** 

 

 
**PAKEMA** 

 
Fémtartályhoz erősített gégecsöves szórófejjel ellátott 
porlasztó berendezés. A tartályban tárolt kristályos 
formájú raptogén a levegőn azonnal szublimál, és a 
belélegzőkre akut inkapacitáns hatású (Nehéz Kitartás 
vagy eszméletvesztés). A tartály tartalma 8 adag. 
  
 

 
 

**VIGYÁZAT!** 
 

** ”Γ” t űzveszélyességi osztályú anyag! A gázok 
belélegzése egészségkárosodással járhat! Allergi-
kus tünetek észlelése esetén a készülék használa-

tát azonnal szüntesse be és forduljon az **Arx** 
megfelel ő szerveihez!**  

 
**Diambroid** x4 

 
Magas hatékonyságú robbanóanyag lepecsételt és 
sorszámozott, „∆ΙΑ” betűkkel jelzett fémdobozban. 
Sebzése adagonként 6d6 Hp; a robbanás sugara 
20’/felhasznált adag.  
 

 
 
 
 

**VIGYÁZAT!** 
 
**Fokozottan robbanásveszélyes! Er ős ütésre, 
elektromos impulzusokra, elektromágneses su-
gárzásra valamint koncentrált h őhatásra robban. 
Ne hagyja a dobozt őrizetlenül!**  

 
**Extraktor** 

 
Fotovoltaikus elven működő, extrakciós üvegcsővel 
ellátott analitikai eszköz. A kibocsátott sugár maximá-
lisan 100’ távolságból az agykoponyán keresztül oz-
motikus elven kivonja az agyat. A kivonás esélye 
**standard körülmények között** a 2. kör után 1:3/kör. 

 
 
 

**FIGYELEM!** 
 

**Az Extraktor használatára csak kiképzésben 
részesült, vizsgázott és megfelel ő tanúsítvánnyal 

rendelkez ő kezelőszemélyzet jogosult!** 
 

 
**Kinetikus Kocka** 

 
Standard és speciális feladatokra rendszeresített 
spedíciós eszköz. A kocka kibocsátotta hullámok 
maximálisan 500 kg anyag levitációs áthelyezésére 
alkalmasak. 2 kör használaton túl a kinetikus erőtér 
precizitása és ereje csökken.  Energiakészletei auto-
matikusan feltöltődnek. 

 
 
 

** VIGYÁZAT!** 
 
**Kinetikus er őtér! A kocka huzamosabb használa-

ta esetén viseljen véd őruházatot a káros 
elektromagnetikus sugárzás elkerülése érdeké-
ben, zárt terekben használat után szell őztessen 

ki!** 
 



 

 

**INFORMÁCIÓS LAP** 
 

**AKRÁSZIA** 
 

*** *** *** A Princípium nevében!  Az 
**Arx** ezennel megállapítja, hogy 
Megakrátész, Akrászia ura alapvető 
filozófiai elveket hágott át városa 
kormányzása során, és tévelygéseit 
többszöri határozott felszólítás után 
sem volt hajlandó korrigálni. Ezért az 
**Arx** Legfelsőbb Szinódusa 
Megakrátészre és megátalkodott 
bűnbandájára tizenegy igen és tíz 
nem szavazat alapján HALÁLOS 
ítéletet szabott ki, valamint további 
rendelkezések meghozataláig elren-
delte Megakrátész mindennemű ingó 
és ingatlan vagyonának, így Akrászia 
városának lefoglalását és zár alá 
helyezését. Az ítélet végleges és 
azonnal végrehajtandó. Az intézkedé-
sek mielőbbi és hatékony foganatosí-
tása érdekében az **Arx** megfelelő-
en kiképzett szakértőkből álló delegá-
ciót küldött Akrászia városába. *** *** 
*** 
 
Kelt Propyla városában, a Szolón 
szerinti 3995. év 237.-én. 
 

 
 

**A TESSZERARCHIA** 
 
1. Megakrátész, Akrászia ura: Kö-
zépkorú, őszülő szakállú férfiú. Orra 
borvörös, tekintete gyakran zavart és 
értetlennek tűnik, de gondolkodása 
gyors és precíz, természete pedig 

kíméletlen. Jobb lábára sántít. Ruházata általában egyszerű tóga; hatalma jelképeként vagy babonából kezein 
vaskesztyűt visel, és egy díszes, nehéz fémbotot hordoz. Az **Arx** információi szerint Megakrátész több vesze-
delmes varázseszközzel rendelkezik, köztük egy üvegharanggal, amely képes a helyváltoztatásra és tökéletesen 
megvédi a fegyverek erejétől. 
 
2. Brakton sztratégosz: Akrászia fegyveres erőinek parancsnoka. Borotvált arcú, visszafogott, de semmilyen 
erőszaktól vissza nem riadó fegyverforgató. Csak díszes parancsnoki vértjében látni, az **Arx** információi sze-
rint egy mágikus pöröllyel rendelkezik. Formális rangja ellenére az **Arx** álláspontja értelmében nem tekinthető 
önnálló hatalmi tényezőnek, teljes mértékben Megakrátész útmutatására hagyatkozik. 
 
3. Ajmanz, a Nekropópa: Az Éj templomának főpapja, szent feladata a templomban nevelt ifjak és leányok fel-
készítése az őszi Misztériumokra. Kövér, fekete posztóruházatot és nehéz aranymedált viselő középkorú férfi. 
Kinézete elhanyagolt, az **Arx** információi szerint gyakran nyúl az italhoz. Kicsapongó életmódja alaposan meg-
viselte egészségét, ezért sokat betegeskedik. A templomban alacsonyabb rangú tanítványok és egy mechaniku-
san életre keltett szolga védelmezheti. 
 
4. Yizil Doré, a Mágia Úrn ője: Nagyhatalmú varázslónő. Haja hófehér, kusza, de barna arca sima és fiatalos. 
Bíborszínű süvegét arany holdak és csillagok díszítik, ruházata tompa vörös. Nyilvánosan ritkán jelenik meg. Az 
**Arx** információ szerint lakhelyét különös teremtmények őrizhetik. 
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**INFORMÁCIÓS LAP** 
 

**AKRÁSZIA** 
 

*** *** *** A Princípium nevében!  Az 
**Arx** ezennel megállapítja, hogy 
Megakrátész, Akrászia ura alapvető, 
az **Arx** doktrínájával teljes mérték-
ben  konform filozófiai elveket érvé-
nyesít városa kormányzása során, 
amely felkeltette veszedelmes, az 
**Arx** hierarchiáján belül operáló 
ellenséges csoportok figyelmét. Ezért 
az **Arx** Legfelsőbb Szinódusa tíz 
igen és kilenc nem szavazat alapján, 
két bejelentés nélküli távolléttel EL-
RENDELTE Megakrátész és az őt 
szolgáló uralmi csoport, a 
Tesszerarchia minden eszközzel való 
megvédését, egyben az életükre és 
testi épségükre törő csoportok hala-
déktalan likvidálását. Az ítélet végle-
ges és azonnal végrehajtandó. Az 
intézkedések mielőbbi és hatékony 
foganatosítása érdekében az **Arx** 
megfelelően kiképzett szakértőkből 
álló delegációt küldött Akrászia vá-
rosába. A korábbi, téves információ-
kon alapuló rendelkezés végrehajtás 
hiányában semmisnek tekintendő. *** 
*** *** 
 
Kelt Propyla városában, a Szolón 
szerinti 3995. év 237.-én. 
 

 
 

**A TESSZERARCHIA** 
 
1. Megakrátész, Akrászia ura: Kö-

zépkorú, őszülő szakállú férfiú. Orra borvörös, tekintete gyakran zavart és értetlennek tűnik, de gondolkodása 
gyors és precíz, természete pedig kíméletlen. Jobb lábára sántít. Ruházata általában egyszerű tóga; hatalma 
jelképeként vagy babonából kezein vaskesztyűt visel, és egy díszes, nehéz fémbotot hordoz. Az **Arx** informá-
ciói szerint Megakrátész több veszedelmes varázseszközzel rendelkezik, köztük egy üvegharanggal, amely ké-
pes a helyváltoztatásra és tökéletesen megvédi a fegyverek erejétől. 
 
2. Brakton sztratégosz: Akrászia fegyveres erőinek parancsnoka. Borotvált arcú, visszafogott, de semmilyen 
erőszaktól vissza nem riadó fegyverforgató. Csak díszes parancsnoki vértjében látni, az **Arx** információi sze-
rint egy mágikus pöröllyel rendelkezik. Formális rangja ellenére az **Arx** álláspontja értelmében nem tekinthető 
önnálló hatalmi tényezőnek, teljes mértékben Megakrátész útmutatására hagyatkozik. 
 
3. Ajmanz, a Nekropópa: Az Éj templomának főpapja, szent feladata a templomban nevelt ifjak és leányok fel-
készítése az őszi Misztériumokra. Kövér, fekete posztóruházatot és nehéz aranymedált viselő középkorú férfi. 
Kinézete elhanyagolt, az **Arx** információi szerint gyakran nyúl az italhoz. Kicsapongó életmódja alaposan meg-
viselte egészségét, ezért sokat betegeskedik. A templomban alacsonyabb rangú tanítványok és egy mechaniku-
san életre keltett szolga védelmezheti. 
 
4. Yizil Doré, a Mágia Úrn ője: Nagyhatalmú varázslónő. Haja hófehér, kusza, de barna arca sima és fiatalos. 
Bíborszínű süvegét arany holdak és csillagok díszítik, ruházata tompa vörös. Nyilvánosan ritkán jelenik meg. Az 
**Arx** információ szerint lakhelyét különös teremtmények őrizhetik.
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