
 

 

 
 

Kotariai hegyivadász 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Hegyivadászok, vagy hozzájuk 
hasonlító harcosok szinte minden 
vidékén megtalálhatók Ynevnek, ahol 
magas, nehezen járható hegyeken, vagy 
amellett élnek emberek, szükségessé 
téve a szakértelmet és a nehéz terepen 
mozogni és harcolni tudó egységeket.  

Kotariában a hegyivadászok, ha 
vadászok, hegyjárók formájában is, de 
egészen a kezdetek óta léteznek. 
Jelentőségük a Psz. 3207-es 
Farkasháborúban nőtt meg, ekkor 
szerveztek belőlük katonai egységeket. 
Szükségessé tette ezt a központi 
irányítás, a nagyszámú újonc kiképzése 
is.  

 

A Farkasháború alatt a 
hegyivadászok legendás harcosokká 
váltak a nép szemében, az addig 
jószerével tehetetlen csapatok sikerei 
megnőttek. A kis létszámú, gyorsan 
mozgó egységek mindig a 
legváratlanabb helyen jelentek meg, 
gyakorlatilag önellátóak voltak a 
hegyekben, és megszűnt a folyamatos 
utánpótlás megoldhatatlan problémája. 
A hegyvidéken mozgékonyságban 
felvették a versenyt az orkokkal is. 
Miután felépítették Farkasfogó várát - 
és persze ezzel egyidejűleg számos 
őrposztot, védelmi létesítményt is, az 
orkok fokozatosan kiszorultak 
Kotariából, és nem érte már meg nekik 
betörni a határon. 

A hegyivadászok kis, akár csak 
néhány fős egységekben járják a 
hegyvidéket, amelyet szinte 
mindenkinél jobban ismernek. 
Otthonosan mozognak a sziklafalakon, 
mások számára megközelíthetetlen 
leshelyekről őrzik a rájuk bízott 
területeket. Könnyű fegyverzetűek, 
előnyüket inkább az időzítéssel, a 
terep ismeretével szerzik. A hegyi 
túlélés mesterei, menedékeik a 
legnagyobb viharban is kitartanak és 
mindent megszereznek maguk, amire 
szükségük van. Egy-egy járőr a 
hegyekben gyakran több hétig is tart. 
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Közösségeik zártak, a bajtársiasságot és a 
kitartást többre becsülik a törvényeknél. Számtalan 
belső szokásuk van, némelyikben avatott szem az 
egykori hegyi népek szertartásaira ismerhet. 
Legendáik és történelmük szájról-szájra terjed, a 
tábortüzek mellett mesélik őket fiatalabb 
bajtársaiknak. A kotariai egységek nemcsak 
megbecsülést és feladatot, de bőséges zsoldot is 
kapnak, így sokan vállalják magukra a hegyi 
emberek közül a sziklákkal csipkézett nyugati határ 
őrizetét. 

Karakteralkotás 
Kotariában nem szívesen látnak a nők kezében 

fegyvert, így a kotariai hegyivadász általában férfi. 
Ugyanakkor a hegyivadászok zárt, öntörvényű 
közössége sokkal többre tartja a kitartást, az 
elszántságot és a bajtársiasságot, mint egyéb 
társadalmi normákat, így aztán köreikben 
előfordulnak nők is.  

Kotaria népességének túlnyomó része ember, 
így elég ritka, hogy más fajú karakter lehessen itt 
harcos. Ugyanakkor azon fajok tagjai, amelyek nem 
igazán különböztethetőek meg az emberektől, sorsuk 
alakulásával minden további nélkül lehetnek 
hegyivadászok. Előfordult már, hogy egy-egy 
kalandozásban megfáradt törpe, magával mit 
kezdeni nem tudó félelf találta meg saját világát a 
hegyivadászok között, de a harcosok legendáiban 
máig él az egyszerre vitéz és mókás Négyszemű 
testvérek, a félszemű ember és hűséges Ogár 
barátjának története. 

A kotariai hegyivadász képességeit a harcos 
táblázata szerint kell meghatározni, azzal a 
különbséggel, hogy állóképességüket K6+12+Kf-el 
dobják. A kotariai hegyivadász első karakteralkotási 
táblázata: 

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

 

Harcérték 
A kotariai hegyivadász Ké-alapja 9, Té-

alapja 20, Vé-alapja 75, Cé-alapja 5; amihez 
minden tapasztalati szinten 11 harcérték 
módosítót kap, amit tetszés szerint oszthat el 
harcértékei közt, egyetlen megkötést 
figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét minden 
szinten köteles 2-vel növelni.  

Életerő és fájdalomtűrés 
 A kotariai hegyivadász Ép-alapja 7 

(ehhez adódik még egészsége tíz feletti része), 
Fp-alapja pedig 6, amihez (állóképességének és 
akaraterejének tíz feletti részén túl) tapasztalati 
szintenként további K6+4 Fp járul. 

Képzettségek 
A kotariai hegyivadász Kp-alapja 8, 

amihez minden tapasztalati szinten további 14 
járul.  

A kotariai hegyivadász képzettségei első 
szinten: 

Képzettség Fok/% 
2 Fegyverhasználat Af 
Fegyverhasználat (célzó) Af 
Fegyverdobás Af 
Belharc Af 
Futás Af 
Időjóslás Af 
Hegységjárás Af 
Hegymászás Af 
Csomózás Af 
Nyomolvasás/eltűntetés Af 
Vadászat/halászat Af 
Sebgyógyítás Af 
Mászás 35% 
Esés 20% 
Ugrás 10% 
Kötéltánc 20% 
Nyelvismeret (közös) Af (4) 
Kultúra (pyarroni) Af 
Helyismeret (kotaria) 60% 

 
A kotariai hegyivadász minden 

tapasztalati szinten kap 10%-ot, amit tetszés 
szerint oszthat el százalékos képzettségei 
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között. Egyszerre azonban maximum 5%-ot 
oszthat egy képzettségére. 

 
A kotariai hegyivadász képzettségei a 

további tapasztalati szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2 Ökölharc Af 
3 Csomózás Mf 
4 Harc bizonytalan alapon Af 
5 Úszás Af 
6 Hegymászás Mf 
7 Hadrend Af 
8 Herbalizmus Af 

9 Különleges 
fegyverhasználat Af 

10 Fegyverhasználat  Mf 
 

Tapasztalati szint 
A kotariai hegyivadász szintlépése 

(megegyezik a harcoséval): 
 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-160 1 

161-320 2 
321-640 3 
641-1440 4 
1441-2800 5 
2801-5600 6 
5601-10000 7 
10001-20000 8 
20001-40000 9 
40001-60000 10 
60001-80000 11 
80001-112000 12 

További szint: 31200 
 

A kotariai hegyivadász 
fegyvertára 

A hegyivadászok kedvelt fegyvere a 
Kotariában nagy népszerűségnek örvendő 
csatabárd. A hegyi terep és a mozgékonyság 
miatt ők az egykezes csatabárdokat, illetve 
a hajító változatokat alkalmazzák. Emellett 
kedvelnek minden egykezes, könnyű 

fegyvert, nemigen válogatnak. A hegyi terepen 
mindig kéznél lévő eszközük a jégcsákány, ami 
leírhatatlanul hasznos a sziklafalak megmászásánál. 
A hegyivadászok előszeretettel használják harcban 
is, akár magában, ám idővel többük megtanulja 
kiegészítő védőfegyverként, az ügyesebbje akár 
párban is forgatni.   

Emellett általában a vadászkéssel, és a 
rövidkard méretű bozótvágó késsel tanulnak meg 
bánni. Ez utóbbi fegyver hasznos és nélkülözhetetlen 
kiegészítő Kotaria sokszor hegyekkel csipkézett 
dzsungeleiben, szinte természetes, hogy ha már 
kéznél van, megtanulják fegyverként is alkalmazni. 

 
Fegyver T/k Ké Té Vé Cé 

Jégcsákány 1 7 11 8 0 
Vadászkés 2 10 7 3 0 
Bozótvágó kés 2 10 12 10 0 

Fegyver Sebzés Átütő erő Súly Ár 
Jégcsákány K6+1 0 1,5 8 e 
Vadászkés K6+1 0 0,4 3 a 
Bozótvágó kés K6+2 0 0,8 1 e 

 
Bár a hegyivadászoknál szólok róla, a 

jégcsákány szinte minden magashegyi nép 
eszköztárában megtalálható. Alkarnyi nyelű, 
masszív, zömök pengéjű csákányféle. Elsősorban 
nem harcra találták ki, hanem a hegymászás 
segítésére, ennek megfelelően a hegyivadászok 
egyik legfontosabb felszerelése. Pengéje enyhe 
ívben hajló, egyik oldalán elvékonyodó ez jól talál 
fogást a jégben, sziklarepedésekben, a másikon 
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kiszélesedő. Akár a sziklafalba, akár szögekre, 
kampókra, de akár kötelekbe és egymásba is jól 
beakaszthatók. Nyele kényelmesen és stabilan 
fogható, akár két kézzel is, amellett gyakran ellátják 
a végén kötélrögzítő karikával is. Igazán hasznos 
mászó eszköz, szakszerűen használva +15%-ot az a 
mászás képzettséghez olyan terepen, ahol lehetséges 
a használata. Párban alkalmazva a módosító 
összeadódik. Képzetlen használat esetén csupán 
+8%-ot ad a mászáshoz. Természetesen fegyverként 
is használható, ilyenkor fürge, erős csatacsákány-
szerű fegyvert kapunk. Sebzéséhez az erő 14 fölötti 
része adható, mérgezésének nem sok értelme van.   

A vadászkés a házi kések masszív, erős 
változata. Általában hosszabb a pengéje így akár a 
két- két és fél araszt is elérheti. Legtöbbször éles, 
hegyes, első harmadában fokéllel, míg a penge hátsó 
részén fűrészes csontvágó résszel rendelkezik. 
Keresztvasa nem jellemző, kicsi, markolata 
kényelmes, gombja szintén kicsi. Pengéje vastag, 
erős, alkalmas az állatok megölésére, nyúzására, 
akár a csontok eltörésére is. Ha már kéznél van, 
alkalmas kiegészítő fegyvernek is. 

A bozótvágó kés igen éles, hajlékony pengéjű 
fegyver, ami nem csak a növényzet irtásában, de a 
közelharcban is kiváló. Sebzéséhez az erő 16 fölötti 
része járul. Fém vértek átütésére pengéje képtelen, 
azaz 2-nél nagyobb SFÉ esetén, vagy bármilyen fém 
vért ellen hatástalan, bármennyi is legyen a sebzése. 
Réseken bejuthat, ám a fém vértet tönkretenni nem 
képes. 

 
A hegyivadászok nem kedvelik a nehéz 

vérteket, harcmodoruk, és sokszor maga a terep is, 
amin mozognak, mozgékonyságot, könnyű súlyt 
követel meg. Ha öltenek is magukra valami jó 
minőségű bőrvértet, esetleg sodronyinget, csak olyan 
vértezetet választanak, amely nem hátráltatja őket 
nagyon a mozgásban (MGT maximum 1!).  

Ugyanakkor meleg öltözékük is egyfajta 
védelmet jelent számukra. A vastag bundák, 
amelyet a hóhatár fölötti hidegben viselnek, 1-
es SFÉ-t biztosít számukra, kivételt képeznek 
ez alól a szúró- vagy szúrva támadó fegyverek; 
ugyanakkor a mozgást is nehezítik: MGT 1.  

 
Gyakori felszerelésük a jégcsákányok 

mellett más hegymászó felszerelések is, mint a 
kötél, a mászóvasak, horgok és kampók, a 
sziklafalba beverhető szögek, különleges 
bőrövek. Felszerelésüket általában hátzsákban 
hordják, amely alkalmas a kötéllel való 
felhúzásra is. A kotariaiak előszeretettel 
alkalmaznak Karmosmedve szőréből készült 
köteleket, ami különlegesen erős, és sokkal 
ellenállóbb a nedvességnek, mint a 
hagyományos kötelek. Ráadásul amikor 
használhatatlanná öregedett, fokozatosan 
vöröses narancsszínűvé fakul, így soha nem 
fordul az elő, hogy elszakadjon, hiszen 
számítani lehet rá. „Vörös kötéllel ereszkedik” - 
tartja a hegyivadász mondás a kockázatos 
dologra készülőről.  

 

A különböző mászó-eszközök tulajdonságai 
Név Mászás Ár Egyéb 

Jégcsákány +15% (képzetlenül +8%) 8 ezüst Egy kéz 
Mászókampók kézre +4% * 6 ezüst  Két kéz 
Mászókampók lábra +4% * 7 ezüst  Két láb 
Kötél +40% 30r/20 l Simán lelógó kötél 
Mászócövek +5% 10 réz 2/láb 
Mászókötél +10% v. +20%** - cövekekkel rögzítve, szakszerűen vezetve 
Horog kötélhez biztos rögzítés 20 réz Szakszerű rögzítés 
Karmosmedve kötél - 2 e/20 l Jól bírja a vizet is.  
Abbitsodrony - 2 a/10 l Gyakorlatilag nem szakad 
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* Ha a fal mészkő vagy annál puhább. 
** A sima kötél értékein túl, legalább Af mászás esetén! 
 
A kotariai hegyivadász kezdő 

vagyona K6 arany. 

Hegymászás 

Af: 4 Kp 
Mf: 9 Kp (A Mf-ból már le van vonva az 
Af Kp igénye) 

A természet számtalan akadályt képez 
Yneven is a benne élők számára, ilyenek a 
különböző hegyek, sziklák is. Különösen a 
magashegységek bővelkednek az ember 
számára járhatatlan, sőt, sokszor 
mászhatatlan meredek sziklafalban, 
szakadékokban és talpalatnyi 
párkányokban. Az emberek mindenhol, 
ahol ilyen sziklákkal kerültek szembe, 
megtanulták leküzdeni azokat, vezesse őket 
akár a kíváncsiság, a virtus akár valamely 
kincs - ásvány, ritka növény vagy vad - 
megszerzése, de akár hadi célból is. A 
hegymászás nem azonos a mászással, az az 
egyszerű, bármilyen megmászandó dologra 

alkalmas technikákat jelenti. Ezek hasznosak 
lehetnek bármilyen terepen, ám egy igazi sziklafalon 
gyakran kevés. A hegymászás képzettség 
kifejezetten az eszközös sziklamászást jelenti.  

 
A hegymászók megtanulják a különböző, 

mászást segítő eszközök szakszerű használatát, ilyen 
a jégcsákány, a kötél, a mászókarmok és kampók, 
mászócövekek. Megtanulják egymás segítését, és a 
különböző biztosítási módokat is, hiszen nincs az a 
mászó, akinek olykor meg-meg ne csúszna a keze, 
vagy ne indulna meg a lába alatt egy-egy kő.  

Aki képzetlenül esik neki a meredek 
sziklafalaknak, könnyen pórul járhat. Könnyen 
kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, ahonnan semerre 
nem mászhat tovább, ereje fogytával fennragad a 
hegyoldalon, nem képes kihasználni a hegymászó 
eszközök igazi előnyeit, szakszerű biztosítás nélkül 
pedig elég egy apró hiba, és halálos mélységbe 
zuhanhat. A mászók nem csak maguknak, de 
társaiknak is segíthetnek, köteleket rögzíthetnek a 
sziklafalhoz, felhúzzák egymás felszerelését és 
megtartják, kimentik a bajba jutott társukat. A 
képzett hegymászó szakszerű felszerelést visz 
magával, képes menedéket találni és építeni, ha úgy 
adódik.  

Af: Az alapfokú hegymászó már gyakorlott 
mászónak számít, ismeri a lehetőségeket, ott is talál 
biztos fogást, ahol a képzetlenek nem. Szakszerűen 
képes használni a hegymászó eszközöket. 
Biztosítókötelei egy ember súlyát bírják el, 
előkészített mászókötelei és cövekei +10%-ot 
jelentenek a mászáshoz. (képzetlenül +5%) Az 
alapfokú mászó már kétszer annyit képes mászni egy 
köt alatt amennyit a mászás szabályai engednek 
(lásd 1TK, 353. oldal, Mászás), képzettségpróbáját 
25 méterenként vagy 10 perc kapaszkodás után kell 
dobnia. Hegyi terepen, sziklamászáshoz 
képzettségéből adódóan +10%-ot kap mászás 
képzettségpróbáihoz. 

Mf: A mesterfokú hegymászó már nemcsak 
bárhová felmászik, de sokban segítheti társait is 
ebben. Biztosítókötelei több ember súlyát bírják el, 
előkészített mászókötelei és cövekei +20%-ot 
jelentenek a mászáshoz. (képzetlenül +10%) 
Mászási sebessége ugyan nem nő tovább a 
szabályokhoz képest (lásd 1TK, 353. oldal, Mászás), 
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képzettségpróbáját azonban 50 méterenként kell 
dobnia, vagy álló helyzetben állóképessége tíz feletti 
része óra kapaszkodás után! Hegyi terepen, 
sziklamászáshoz képzettségéből adódóan +20%-ot 
kap mászás képzettségpróbáihoz. 

 
A kotariai hegyivadász egy különleges terület 

speciális harcos kasztja. Igazi ízét ott adja, ám 
érdekes újszerű szereplője lehet bármely csapatnak. 
Egyrészt érdekes, a sablonos harcostól eltérő alakja, 
lehetőségei kínálnak élményt, ugyanakkor egyszerű 
játékot kezdő szerepjátékosok számára is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasznált irodalom: 
Első Törvénykönyv 
Kovács Adrián, A tolvajok felszerelése, 

Rúna I. évfolyam 1. szám 
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