A VÉGÍTÉLET ELŐTT: HÁTTEREK
A játék során olyan karaktereket fogtok alakítani, akik a
világméretű összeomlás túlélői voltak. A húsz évvel
korábbi katasztrófákat csak az emberiség kis hányada
élte túl. A túlélők magányosan vagy csoportokba
verődve próbálták leküzdeni az egyre vadabb világ
nehézségeit.
Földalatti barlangokjáratokban bujkáltak, kerestek
élelmet, vizet, és próbálták elkerülni az emberhúsra
vadászó brutális szörnyetegek támadásait.
Az ilyen környezetben felnőtt karakterek nem írhatók le
a PHB szokásos háttereivel: nincsenek közöttük céhes
mesteremberek, matrózok, templomszolgák. Helyette
karakteralkotáskor az itt leírt új hátterek közül kötelező
választani egyet.
•
•
•

A karakter megkapja a háttér különleges
képességét.
A leírt szakértelmeket, nyelvi vagy eszköz
jártasságokat kell használnod.
A személyiségjegyek, eszmék, kötelékek, hátrányok
csak példaként szerepelnek a leírásban, azokat
karakteralkotáskor szabadon választhatod ki.

A háttér különlegességeinek alkalmazásához elvárjuk
játék közben, hogy a szerepjátékoddal alátámaszd,
hogyan is éri el a karakter ezt a hatást. Ezek nem
mágikus képességek vagy szupererők. Az alapanyagok
gyűjtögetését, lelki tartalékaid mozgósítását, a
különlegességben rejlő sajátos viselkedés mintákat játék
közben érzékeltetned kell.

ÁLTALÁNOS KÖTELÉKEK
Mivel az Összeomlást túlélt, majd az Idő Alagútján átkelő
karakterek számára nem könnyen értelmezhetőek a
hagyományos karakter-kötelékek (fontos szeretett
személyek, fontos ellenségek, fontos helyszínek, fontos
szervezetek), ezért az alábbi, mindenféle túlélőnek szóló
kötelék-példákból meríthetnek ihletet a karakterek.
Némelyik háttér leírásánál 1-2 további ötletet is
találhattok.

1

Szívem mélyén normális életre, családra vágyom,
kiszabadulni a túlélők eltorzult életéből.

2

Bosszút akarok állni azo(ko)n, aki(k) felelős(ek)
az Összeomlásért.

3

Egy számomra különösen fontos szerettem az
Összeomlásban hunyt el. Az ő emléke motivál
mindenben.

4

A társaimért teszek mindent. A képességeim
talán segíteni fog túlélnünk.

5

A túlélő közösség, akik befogadtak, a család
számomra. Az ő érdekükben akár az életemet is
feláldoznám.

6

Az életem régen nem ér már semmit, szívesen
feláldoznám, ha bármi valódi értékre találnék.

7

Miért? Erre a válaszra keresem a választ az
Összeomlás óta. Volt oka, értelme a sok
szenvedésnek?
Az elesettebb, túlélésben kevésbé gyakorlott
alakokat atyáskodva vigyázom.

8

FALKA TAG
A túlélők legnagyobb része az Összeomlás után
csapatokba verődve próbált szembe szállni az ellenséges
környezettel. Minél többen vagyunk, annál könnyebben
meg tudjuk egymást védeni.
Számodra a család, a törzs, a falka a legfontosabb.
Együtt végezhettek nagyobb és veszélyesebb
fenevadakkal, elháríthattok az útból áthatolhatatlan
akadályokat, összebújhattok a hidegben, segíthettek, ha
valaki bajba kerül közületek.
Egy vagy a sokból. Együtt erősebbek vagytok, mint
egyének összessége.
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Szakértelem jártasságok: Animal Handling, Persuasion
Eszközök: egy fajta Artisan’s tools
Nyelvek: egy szabadon választott
Különlegesség: Falkaszellem
Akár harci helyzetben, akár harci helyzeten kívül
cselekvésként egyszerre két személynek is Segítséget
Nyújthatsz, ha ez fizikailag megoldható.
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Személyiségjegyek
Semmit nem szeretek egyedül csinálni.
Sokat beszélek – a kommunikáció teszi a
csapatot csapattá.
Fontos számomra, hogy a csoportokban pontos
hierarchiája legyen a tagoknak.
Folyton többesszámban beszélünk magunkról.
Megszoktam, hogy agresszívan, határozottan
kezelek minden véleménykülönbséget.
Öntudatlanul is utánzom mások viselkedését.
Nehezen viselem a csendet és nyugalmat,
hozzászoktam az állandó nyüzsgéshez.
Van néhány kissé vadállatias szokásom.
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Eszmék
Közösség. A falka több mint egyének együttese.
(Törvényes)
Változás. Az egyetlen állandó dolog a változás.
Személyek, dolgok folyton cserélődnek.
(Kaotikus)
Segítség. A dolgom, hogy támogassam a nálam
gyengébbeket, segítsem a falkát. (Jó)
Dominancia. Csak egy falkavezér lehet egy
falkában. (Gonosz)
Egyenlőség. A falkában mindenkinek egyorma
hangja és jogai vannak. (Semleges)
Túlélés. A világ el akar pusztítani minket –
mindannyian a fennmaradásért küzdünk. (Bármi)
Hibák
Türelmetlen vagyok, ha valamit akarok, azonnal
tennem kell érte.
Ha egyedül maradok, legyűrhetetlen szorongást
érzek.
Hiányzik belőlem az önállóság, szükségem van
rá, hogy irányítsanak.
Nem tűröm, ha ellentmondanak nekem.
Nem nagyon értem az önző, egyéni viselkedést.
Nem ismerem a „civilizált” együttélés szabályait,
hozzászoktam a primitív világhoz.

FELDERÍTŐ
Hozzászoktál, hogy akkor vagy biztonságban, ha nem lát
senki, nem figyel rád senki. Nyitva tartod a szemed, amíg
mások csak bambulnak. Szeretsz előre tudni minden
veszélyről, hogy elkerülhesd ezeket – mielőtt egyáltalán
rád felfigyelne bárki.
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Szakértelem jártasságok: Perception, Stealth
Eszközök: Disguise kit, thieves’ tools
4
Különlegesség: Ösztönös Rejtőzés
A legtöbb helyzetben ösztönösen folyamatosan próbálsz
rejtve maradni. Harci helyzeten kívül, ahol a környezet
lehetőséget ad rá, folyamatosan rejtőzöl és lopakodsz,
passzív Rejtőzés értékeddel. Ez nem csökkenti a
sebességedet utazás közben.
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Személyiségjegyek
Visszahúzódó alak vagyok, olyan keveset
beszélek, amennyire csak lehet.
A kíváncsiság hajt: az ismeretlen, a rejtett
nagyon izgat.
A biztonság a mániám, próbálok minden
kockázatot elkerülni.
A leskelődés, hallgatózás, a kémkedés a mániám.
Imádok pletykálni, másokkal megosztani érdekes
híreket, eseményeket.
Nem lehet olyan elzárt tér, ahová én ne tudnék
bejutni.
Folyton meglepetésből ijesztek rá másokra, ilyen
a humorom.
A csapdaállítás az egyik kedvenc sportom.
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Eszmék
Biztonság. Az ember élete a legfontosabb kincse,
meg kell védeni magunkat. (Bármi)
Felfedezés. A világ tele van ismeretlen, rejtett
dolgokkal – én meg akarok ismerni ebből minél
többet. (Kaotikus)
Halálosság. Lesből csapok le az ellenfeleimre,
kiirtom őket, mielőtt esélyük lenne felkészülni.
(Gonosz)
Emberek. A barátaimat és társaimat segítem
képességeimmel, akik cserébe engem segítenek.
(Semleges)
Felelősség. Ha én nem jelzem előre a veszélyt,
mások kerülnek bajba. Vállalnom kell a veszélyt,
értük. (Törvényes)
Természet. Szeretek elbóklászni a vadonban,
már ami maradt belőle – és megóvni ezt a
keveset a jövő nemzedékeinek. (Semleges)
További Kötelék Lehetőségek
A vadon épsége fontos számomra, nem hagyom
a felesleges pusztítást.
Én akarok lenni a leghíresebb felfedező a
világon, feltárni az ismeretlen vidéket.
Hibák
Mindig azt mondom: jobb félni, mint megijedni.
Ez nem is gyávaság!
Iszonyatosan feszélyez, ha én vagyok a figyelem
középpontjában.
Elfojthatatlan a kíváncsiságom, nem tudok
ellenállni a felfedezni való vonzásának.
A hivatásom mestere vagyok – és nem tudok
ellenállni a kihívásoknak. Engem senki nem
nevezhet nyuszinak!
Képtelen vagyok a nyílt konfrontációra.
Folyton titkolózom, nehezen mondok el őszintén
bármit is bárkinek.

KUTATÓ
Az Összeomlás előtti korszak csodái mindig is
lenyűgöztek. A furcsa szokások, az életmód, a városok, a
zöldellő rengetegek, a népek, a változatos élővilág,
minden. Te a múlt kutatója vagy: régi történetek tudora,
összeomlott városok romjaiban kutakodó régész,
megégett pergameneket izgatottan böngésző bölcs.
A túlélők gyakran hóbortos különcnek tartanak, aki a
jelen kihívásai helyett a múlt emlékeire figyel, mégis
sokan értékelik tudásod egy-egy hasznos morzsáját, és
szívesen hallgatják történeteidet esténként a tábortűz
körül.
Szakértelem jártasságok: History, Nature
Nyelvek: Két szabadon választott
Különlegesség: Két Lábon Járó Lexikon
Ha van időd végig gondolni ismereteid tárházát, gyakran
eszedbe jutnak még hasznos dolgok. Minden rövid vagy
hosszú pihenő alatt dobhatsz egy tudás-alapú
tulajdonság próbát előnnyel; vagy újra dobhatsz egy
korábbi sikertelen tudás-alapú tulajdonság próbát (egy
próbát csak egyszer dobhatsz újra).
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Személyiségjegyek
Kíváncsi természet vagyok, szeretek minden új
dolgot alaposan megvizsgálni.
Hajlamos vagyok a dolgokat kicsit naív, regényes
szemszögből látni – a régi történetek, legendák
alapján, nem a valóság szerint.
Tudálékos vagyok, szeretek felvágni az
ismereteimmel, hosszasan magyarázni.
A lényeglátás fontos számomra: lehámozni a
mellébeszélést, hablatyot a dolgokról, és valódi
természetüket felismerni.
Halk, suttogó hangon beszélek, hogy az emberek
jobban odafigyeljenek rám.
Kissé paranoid vagyok, mindenben rejtélyeket,
összeesküvéseket, rejtett célokat látok.
Nincs reális veszélyérzetem, minden egy
izgalmas kaland, rejtély, új lehetőség a tanulásra.
Féltékenyen őrzöm a titkaimat és tudásomat.
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Eszmék
Tudás. A tudás az egyetlen érték, melyet nem
tud elvenni tőlünk semmi. (Semleges)
Hatalom. Minél többet tudok a dolgokról, annál
könnyebben tudom befolyásolni, irányítani a
helyzetet. (Gonosz)
Ráció. A világ szabályszerűségeit, összefüggéseit
akarom feltárni, megérteni a dolgok rendjét.
(Törvényes)
Felfedezés. Mindig valami újat, érdekeset akarok
tanulni, hajt a kíváncsiság. (Kaotikus)
Szebb Világ. A rideg valósággal szemben az
elmúlt szebb, jobb világot akarom visszakapni.
(Bármi)
Fejlődés. Az élet folyamatos tanulás. (Bármi)
További Kötelék Lehetőségek
Mindennél jobban foglalkoztat a legnagyobb
kérdés: az Összeomlás titka.
Össze akarom állítani a világ legalaposabb
enciklopédiáját.
Hibák
Igen rövid a figyelmem, könnyen elkalandozok,
ha valami érdekesre bukkanok.
A tudás fontosabb nekem mindennél –
embereknél, erkölcsnél, bárminél.
Nem tudom befogni a számat. Még alvás közben
is motyogok, állítólag.
A valóság és a fantáziám hajlamos
összekeveredni, mindenben jó történeteket
látok.
Hajlamos vagyok túlkomplikálni dolgokat.
Nem bírom elviselni a korlátolt, ostoba vagy
fantáziátlan embereket.

PORTYÁZÓ
A túlélés: harc. Te ebben vagy jó. Vadászol, becserkészed
a prédát, végzel vele, majd erőforrásokat zsákmányolsz,
elveszed, amire szükséged van. Ölj, vagy téged ölnek
meg.
Szakértelem jártasságok: Athletics, Intimidation
Eszközök: Poisoner’s kit, Vehicles (land)
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Különlegesség: Rutinos Nyomkereső
A nyomok keresésére vagy követésére dobott
próbákban (Túlélés, néha Észlelés vagy Nyomozás)
mindig jártasnak számítasz.
Harcon kívül, ha akarod, passzív Túlélés értékeddel
folyamatosan követhetsz nyomokat. Ez nem csökkenti a
sebességedet utazás közben.
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Személyiségjegyek
Zordnak és durvának tartanak. Pedig a finom
oldalamat mutattam.
Engem a hasznos dolgok érdekelnek, a szép
eszmék meg erkölcsök pedig nem.
Hogy mocskos a szám!? Hát #@!% meg a jó
×&¤?+& édes a@#/&-t, de alaposan ám! Annak
mocskos a szája.
A célom a túlélés. Nem érdekel, milyen
eszközökhöz kell folyamodnom ezért.
Én sok mindent láttam már a világon. Szívesen
megosztom a tapasztalataimat a zöldfülűekkel.
Imádok enni. Meg inni, jókat. Ez a létfenntartás
ösztöne, érted?
Valamit valamiért. Mindennek megvan az ára: a
segítségemnek, az erőforrásaimnak, a
megsértésemnek.
Jó, talán mosdatlan vagyok. Próbálj te
járhatatlan vadonban kúszni-mászni naphosszat,
ibolyaszagú.
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Eszmék
Túlélés. Csak az érdekel, hogy megússzuk ezt
valahogy élve. (Bármi)
Küzdelem. Az élet alapja az állandó harc az
ételért, a ragadozók ellen. A puhányok nem
maradnak meg. (Semleges)
Erő. Én képzett gyilkos vagyok, a tápláléklánc
csúcsán. Mutasd, te mit tudsz. (Gonosz)
Szabadság. Én elboldogulok bárhol, nem köt
semmi másokhoz, azt teszem, amit akarok.
(Kaotikus)
Zsákmány. Azért harcolok, hogy megszerezzem,
amire szükségem van, vagy amire vágyom.
(Gonosz)
Becsület. Megteszem, ami az én dolgom, mert a
szavamat adta rá. (Törvényes)
További Kötelék Lehetőségek
Álmaimban szert teszek egy igazi, királyi
zsákmányra. Egy nagy fogásért sokat megtennék.
Hibák
A sok nyavalygástól fejfájást kapok, inkább
csináljunk valamit.
Nincs türelmem gyengékhez és puhányokhoz.
Ha kinézek egy prédát magamnak, nem szívesen
mondok le róla.
Precízen megtervezem a rajtaütéseket, de ha
változnak a körülmények, összezavarodom.
Ha valaki megsért, többnyire kibelezem.
Titokban rettegek tőle, hogy valamivel szemben
nem leszek elég erős.

PRÉDIKÁTOR
Valamelyik isten (az istenektől az Összeomlás után sokan
elfordultak, míg néhányan éppen, hogy egyre
elkeseredettebben kapaszkodnak hitükbe), vagy
valamilyen fontos ügy („Építsünk Közösen Jobb Jövőt”,
„Túlélés”, „Összefogásban az Erő”, „Mindenki Egyért,
Egy Mindenkiért”, „Szabadság-Egyenlőség-Testvériség”,
stb) nevében próbálsz hatni az emberekre.
Az Összeomlás utáni világ komor, nyomorúságos
körülményei között reményt, erőt adsz az embereknek.
Vagy mert valóban segíteni akarsz nekik, vagy saját
céljaid érdekében manipulálod őket. A túlélők lelki
tanácsadója lehetsz, támasza, esetleg spirituális
vezetője.
Szakértelem jártasságok: Insight, Performance
Nyelvek: Két szabadon választott
Különlegesség: Szónok
Tudod, hogyan önts erőt elcsüggedt emberekbe. Ha egy
rövid pihenő közben lelkesítő beszéddel fordulsz
társaidhoz, a hallgatóság tagjai begyógyulnak egy-egy
kimerültség szintet. Ezt a különlegességet nem
használhatod újra, amíg be nem fejezel egy hosszú
pihenőt.
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Személyiségjegyek
Magasztos, fennkölt fogalmakban gondolkozom
és használom őket kommunikáció során.
Atyáskodó, kissé lekezelő vagyok az emberekkel.
Megértő vagyok, átérzem mások gondjait és
problémáit, megnyílnak nekem az emberek.
Példabeszédekkel, szólásokkal, idézetekkel, rövid
történetekkel világítom meg a mondanivalómat.
Szerény és visszahúzódó vagyok, az emberek
támasza, nem magamat tolom előtérbe.
Határozottságot sugrázok, minden helyzetben
irányt mutatok az embereknek, született vezető
vagyok.
Pesszimista és borongásra hajlamos vagyok, a
végítélet prófétája.
Szigorúan elítélem az emberek hibáit,
gyengeségét.
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Eszmék
Jótékonyság. Segíteni kell az elesetteken,
szenvedőkön. (Jó)
Fegyelem. A többség javát az egyén érdeke elé
kell helyezni. Ha mindenki ellátja a saját
feladatát, a közösség akkor érheti el célját.
(Törvényes).
Befolyás. A közösség lelki vezetőjeként céljaim
szerint irányíthatom az embereket. (Gonosz).
Emberek. Engem az egyének érdekelnek –
azokért hozok áldozatokat, akik megérdemlik,
akik mellettem állnak és én mellettük.
(Semleges)
Dogma. Hitem alaptézisekre épül, melyeket
követnem kell. (Törvényes)
Sors. A végzetünk elrendeltetett. A feladatunk
szembenézni vele, és beteljesíteni. (Bármi)
További Kötelék Lehetőségek
Istenem elkötelezett szolgája vagyok, vissza kell
állítanom egyházát és híveit.
A Hagyományaink őrizője vagyok az utókor
számára.
Hibák
Nem viselem el, ha valaki szembeszáll a
tekintélyemmel.
Ha valamit a fejembe veszek, a célomat tűzönvízen át véghez viszem.
Másoknak erőt mutatok, de belül kiégtem, nincs
már hitem.
Könnyen megbízom másokban, mindenkiben a
legjobbat látom meg.
Vakon ragaszkodom hitem tanításaihoz.
Túl sok szenvedést láttam már, elég volt.

REMETE
Sokan az Összeomlás után csőcselékként bandákba
verődtek, egymás társaságában kerestek menedéket a
kegyetlen világ elől. Te nem: te a magányt választottad.
Tudtad, hogy magadra számíthatsz. Berendeztél
magadnak egy kis, jól védhető zugot a barlangok
végtelenjében, és felkészültél a legrosszabbra. Nem
kellett csalódnod.
Sokakat megrémít és nyomaszt a magány. Neked a saját
gondolataid az egyetlen ismerős társaságod. Közben úgy
érzed, kapcsolatba kerültél valamilyen felsőbb erőkkel.
Szakértelem jártasságok: Religion, Survival
Eszközök: Herbalism kit, egy fajta Musical instrument
Különlegesség: Magányos Megvilágosodás
Ha egy hosszú pihenőt mindenki máshoz képest látó- és
hallótávolságon kívül töltesz, a pihenő végén szerzel 3 
d4 magabiztosság kockát. Ha egy tulajdonság próbád
sikertelen, elkölthetsz egy kockát, hogy azt a dobásod
eredményéhez add. Az elhasználatlan kockák a
következő hosszú pihenőt végén elvesznek.
d8
1
2
3
4
5
6
7

8

Személyiségjegyek
Sokat beszélek magamban.
El szoktam nevezni a kedvenc tárgyaimat és a
környezet elemeit.
Éles szememmel az emberek veséjébe, lelke
mélyére látok. Néha.
Az emberek idegesítenek, gyakran éles hangon
teszem őket helyre.
Aki magában él, kevésbé ügyel a személyes
higiéniára.
El-el töprengek filozófiai kérdéseken, néha
mondat közepén is.
A szellemvilág keze munkáját és titkos jelzéseit
látom mindenféle dologban, eseményben,
véletlenben.
Lassan, megfontoltan csinálok mindent –
megszoktam, hogy nem vagyok időhöz kötve.
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Eszmék
Önfenntartás. Az ember csak magra számíthat,
magáról kell gondoskodnia. (Semleges)
Megvilágosodás. Az igazi bölcsességet csakis
magányos elmélyüléssel érhetjük el. (Bármi)
Egyéniség. Nekem senki nem mondja meg, mit
csináljak. (Kaotikus)
Kozmikus Rend. A természet, a világ, a sors egy
titkos, belső rendszert követ. (Törvényes)
Élet. A létezés lényege az élet kiteljesedése,
táplálása, megóvása. (Jó)
Érdek. A többiek nem érdekelnek, csak nekem
alakuljanak jól a dolgaim. (Gonosz)
További Kötelék Lehetőségek
A fejemben folyton hallom a szellemek hangját,
ők az én uraim.
Hibák
Nem tudok békében együttműködni másokkal.
Félek a sértődött szellemek haragjától.
A megérzéseimet követem, makacsul
ragaszkodom az első ötletemhez.
Nem bírom, ha a hátam mögött van valaki.
Sokszor a legrosszabb pillanatban révedek el.
Nem tudok titkot tartani, ami a szívemen, az
számon.

RONCS
Az Összeomlás kevés túlélője sem úszta meg érintetlenül
a katasztrófákat. Sokan súlyos sérüléseket szenvedtek el;
de a legfájdalmasabb sebeket a lelkükön viselik sokan.
Szeretteik, társaik elvesztése, majd a túlélésért folytatott
állandó harc, életveszélyben élni évtizedeken át - ez még
a legegészségesebb személyiségen is súlyos nyomot
hagy.
A roncsok évtizedek óta nap mint nap küzdenek meg a
túlélésért. Jól tudják, milyen kemény a világ.
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Szakértelem jártasságok: Insight, Survival
Eszközök: Disguise kit, one type of artisan’s tools

5

Különlegesség: Tűzben Edzett
Hozzászoktál már a nehézségekhez. Kétszer annyi ideig
elboldogulsz élelem és víz nélkül, mint mások; és
jártasnak számítasz a környezeti nehézségek (pl.
időjárás) vagy nélkülözés (pl. éhezés, szomjazás,
fulladás) elleni dobásokban.
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Személyiségjegyek
Az Összeomlás óta szinte soha nem szólalok
meg, csak ha valami nagyon-nagyon meglep.
Sokáig azt hitték, megnémultam.
Nagyon zavarnak a brutális hegek az arcomon –
folyton eltakarom, elleplezem őket.
Visszahúzódó, morózus és komor vagyok, a
legkedvesebb közeledésre is felcsattanok.
Nagyon jól megértem az emberi szenvedést,
átérzem és átélem mások kínjait.
Néha beszélgetek elvesztett rokonaim emlékével
– vagy szellemével?
Ne tűröm, hogy sajnáljanak – megállok én a
magam lábán, nem kell segíteni.
Állandó fájdalmat érzek – megtanultam együtt
élni vele, de örökké érzem.
Sokszor vannak éjszakai rémálmaim és nappali
hallucinációim, a pusztulás és elmúlás látomásai.

1

d6
1
2

3
4
5
6

Eszmék
Erő. Mindenki csak magára számíthat, a segítség
csak a gyengeség jele. (Gonosz)
Önzetlenség. Segítenünk kell egymáson, mások
ne éljék át mindazt, amit én. (Jó)
Egység. Ha összefogunk, szembe tudunk nézni
bármilyen nehézséggel, le tudjuk gyűrni az
akadályokat. (Törvényes)
Őrület. A világban nincs rendszer, nincs igazság,
minden véletlenszerű és kiszámíthatatlan –
miért tettetnénk mást? (Kaotikus)
Kitartás. A világ sok próbatétel elé állít minket.
Meg kell találnunk az erőt magunkban, hogy
elviseljük és továbblépjünk. (Semleges)
Végzet. Tudom, hogy valamilyen célja van a sok
megpróbáltatásnak – és én be fogom teljesíteni
a sorsomat. (Bármi)
További Kötelék Lehetőségek
Minden sérelmet az emlékezetembe vések, és
megfizetek értük, bármim áron.
Hibák
Nem tartok igényt emberi kapcsolatokra.
Elhárítok minden közeledést.
Emlékeimben élek. Sokszor elmerülök a
gondolataimban, és nem figyelek rá, mi is
történik.
Máig rémlátomások gyötörnek az
Összeomlásról.
Ha nehézségbe ütközöm, az első reakcióm a
menekülés.
Ha egy kis kényelemre lehetőségem van, arra
lecsapok, még ha komoly dolgom is lenne.
A problémákat erőszakkal szoktam megoldani.

SZÖRNYVADÁSZ
A túlélőket fenyegető legnagyobb veszély földalatti
bujkálásuk során a számos veszélyes fenevad,
szörnyeteg. Ezek mind csak az alkalomra várnak, hogy
lecsapjanak a felkészületlen prédára, széttépjék és
felfalják azt.
Te megfordítod a harcot ellenük. Te keresed meg a
bestiákat, és kiírtod őket, mielőtt ők végeznének az
emberekkel. Dicsőségedet öregbítik az elejtett
fenevadak trófeái – és a számos sebhely, ami
megmaradt utánuk.
Szakértelem jártasságok: Perception, Survival
Eszközök: Poisoner’s kit, Taxidermist’s tools
Különlegesség: Bestia Kiismerése
Ha egy eddig ismeretlen Fenevad, Förmedvény, Növény
vagy Szörnyeteg típusú lény fészkét vagy korábbi
csatájának nyomait alaposan, legalább 10 percen át
tanulmányozod, az alábbi információk közül hármat
megkérdezhetsz a KM-től:
•

•
•
•
•
•
•
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Mi a lény erőssége (pl. szívós – magas hp; fürge; lesből
támad; brutális támadások – magas sebzés; magas
védettség; stb)?
Miben gyenge a lény (alacsony értékek a fentiekből)?
Milyen különleges képessége, szokatlan támadása van?
Milyen szokatlan sebezhetősége van?
Mennyire veszélyes (3. szinten: CR<1; CR 1-2; CR 3-4; CR
5+)?
Mennyire intelligens?
Az életmódjában, szokásaiban van-e bármi különleges?

Személyiségjegyek
Az elejtett prédáról mindig trófeát gyűjtök be,
amit magamnál hordok.
Biztos, ami biztos: öljük azért meg ezt is.
A viselkedéseimben van valami vadállatias:
tanulok trükköket a prédámtól.
A taktika, az előnyök elérése, a lesből támadás a
mániám.
Nincs ártalmatlan élőlény! Mindig résen kell
lennünk.
Keveset szólok.
A prédáim látása és szaglása előli rejtőzéshez
furcsa dolgokkal szoktam bekenni magam.
A vitákat vetélkedéssel szoktam rendezni.
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Eszmék
Küzdelem. Az élet állandó harc – az
erőforrásokért, fejlődésért, túlélésért.
(Semleges)
Felkészültség. A siker titka az alapos tervezés, a
felkészülés a vadászatra. (Törvényes)
Erőszak. A való világban a nyers erő kimutatása a
célravezető. (Gonosz)
Éberség. Mindenütt veszély leselkedik ránk,
nyitva kell tartani a szemünket. (Bármi)
Versengés. Tudnom kell, miben vagyok jobb
másoknál – ezért vetélkednünk kell. (Kaotikus)
Segítség. Az erősnek támogatnia kell a
gyengébbet. (Jó)
További Kötelék Lehetőségek
Mindig is vágytam a legdurvább szörnyek
trófeájára.
Hibák
Túl sokszor erőszakkal válaszolok bármilyen
problémára.
Ha egyszer kiszemelek egy prédát, nem
engedem el.
Azt hiszik, paranoid vagyok, pedig csak
realisztikusan óvatos.
Egy jó lakomának nem tudok ellenállni.
Rettegek az olyan veszélyektől, amelyeket nem
tudok felfogni.
Nem merek másokra hagyatkozni semmiben.

TÁKOLÓ
A túlélés alapja a megfelelő felszerelés, a szükséges
eszközök rendelkezésre állása. A civilizáció
összeomlásával ez egyre nagyobb nehézséget jelent a
túlélők közösségeinek.
Te tehetséges vagy különféle szerszámok, eszközök
javításában, létrehozásában, a túlélők által fellelhető
lomok és leletek hatékony felhasználásában. Sok időt
töltesz az Összeomlás előttről maradt romok
átkutatásával, és a hasznosítható eszközök
felkutatásával.
Szakértelem jártasságok: Investigation, Sleight of Hand
Eszközök: Thieves’ tools, három az alábbiak közül:
carpenter’s tools, leatherworker’s tools, mason’s tools,
potter’s tools, smith’s tools, tinker’s tools, woodcarver’s
tools
Különlegesség: Bütykölés
Különösen jól értesz a tárgyak improvizált
elkészítéséhez, javításához. Szinte bármilyen
környezetben (KM engedélyével) össze tudsz szedni
olyan anyagokat, amikből gyors és átmeneti
megoldásként tárgyakat hozhatsz létre vagy javíthatsz ki.
Naponta minden más tevékenységed mellett egy ilyen
tárgy megalkotására van időd, mely a hosszú pihenő
végére lesz kész. A tárgy normális változata legfeljebb
150gp értékű lehet.
A tákolt tárgy törékenyebb (1-es dobásra tönkremegy),
megbízhatatlanabb (-1 büntetés jár a használatára, 1gyel gyengébbek bónuszai).
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Személyiségjegyek
Minden nehézségre gyors, praktikus megoldást
keresek. Elméletekhez nincs türelmem.
Izgat, hogy működnek dolgok és emberek, mi
mozgatja, mi motiválja őket.
A kemény munkában hiszek. Aki lazsál, az
parazita.
Szeretem, ha elismerik a munkámat – egy kis
hízelgés még senkinek sem ártott.
A fizikai dolgok egyszerűek. Az emberi viselkedés
érthetetlen és zavaros.
Gyűlölöm a pazarlást. Bármilyen szemét jól jöhet
még később.
Szeretek alaposan elmagyarázni dolgokat.
Nem szeretem a csinos és elegáns dolgokat.
Gyanítom, hogy ilyesmi a hasznosság rovására
megy, és valamit rejt a szép külső.

5
6

Eszmék
Közösség. Azért dolgozunk, hogy mindannyiunk
élete könnyebb legyen. (Törvényes)
Önkifejezés. A kézművességem az intuitív
tehetség kifejeződése, egyéniségem önálló
alkotása. (Kaotikus).
Mohóság. Szeretem a hasznos, értékes dolgokat.
Megérdemlem, az enyémek, mind a sajátom.
(Gonosz).
Szorgalom. Kemény munka a teljesítmény
alapja. Mindenkinek tennie kell a dolgát.
(Törvényes)
Önállóság. Mindenki a maga sorsának kovácsa.
Én nem szólok mások dolgába, engem is
hagyjanak békén. (Semleges)
Tehetség. Jól akarom végezni a dolgomat.
(Bármi)
További Kötelék Lehetőségek
Álmom, hogy egyszer megalkossak valami igazi,
maradandó mestermunkát.
A szakmai hírnevem makulátlan.
Hibák
Nagyon befelé forduló vagyok, nem értem meg
magam az emberekkel.
Titokban irigylem a vezetői pozícióban lévő
embereket, én is fontos személyiség szeretnék
lenni.
Nem tudom elviselni, ha megsértik az
önbecsülésemet.
Szeretem az értékes dolgokat – még ha néha
tisztességtelen úton is kell ezekhez jutnom.
Sokszor úgy érzem, az emberek csak
kihasználnak - de majd én megmutatom nekik!
Alapos tervek és előkészületek nélkül nem tudok
belefogni semmibe.

TÚLÉLŐ
Éveket, évtizedeket töltöttél egy őrült mutánsoktól,
vérszomjas primitív humanoidoktól és szörnyetegektől
hemzsegő, gigantikus földalatti barlangrendszerben.
Megtanultál túlélni a legzordabb körülmények közt,
élelmet találni ott, ahol másnak esélye sincsen rá, a
falakon kúszva vagy törmelékben gázolva elkerülni a rád
leselkedő veszélyeket. Igazi túlélő vagy.
Szakértelem jártasságok: Athletics, Survival
Eszközök: Navigator’s tools, gaming set (egy fajta)
Különlegesség: Kő Hátán Is Megél
Könnyen találsz vagy alkotsz menedéket magadnak a
legvadabb viszonyok között is, fél órai munkával: a
menedék legfeljebb 6 fő számára alkalmas, és vagy az
elemektől védett, vagy jól elrejthető, vagy jól védhető,
esetleg nehezen hozzáférhető lehet.
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Személyiségjegyek
Praktikus ember vagyok, nem szeretem a
felesleges filozófiát meg moralizálást.
Sokan mocskosnak és büdösnek mondanak,
pedig én csak próbálok idomulni a környezethez.
Nem sokat beszélek, inkább cselekszem.
Megrögzött szerencsejátékos vagyok – a halál
bármikor lecsaphat, addig szórakozzunk kicsit.
Nem bízok még az ártatlannak tűnő állatkákban
és szép növényekben sem – a cuki külső mindig
gyilkos csapdát rejt.
Az egyszerű örömök embere vagyok: egy jó
kajálás, esetleg egy pohár szesz boldoggá tesz.
Még pihenés közben is szeretem magam
csapdákkal körbevenni.
A becsület különösen fontos számomra. Ha nem
bízhatunk meg egymásban, végünk.
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Eszmék
Véletlen. A világ vad és kiszámíthatatlan, ne
áltassuk magunkat. (Kaotikus)
Módszeresség. A túlélés alapja az alaposság,
felkészültség. (Törvényes)
Önfeláldozás. Nem én számítok, hanem a
csapat. Bármire kész vagyok, hogy segítsek a
többieknek. (Jó)
Túlélés. A cél, hogy te maradj életben
utolsóként, bármi áron. Ha fel kell áldoznom
ezért a többieket, így jártak. (Gonosz)
Egyensúly. Az ember és a környezet egyensúlya
az Összeomlással megbomlott – helyre kell
állítanunk. (Semleges)
Óvatosság. A világ tele van csapdákkal – nyitott
szemmel kell járnunk, hogy elkerüljük őket.
(Bármi)
További Kötelék Lehetőségek
Szeretnék egy kisállatot, akiben igazán
megbízhatnék.
Hibák
Félek az állatoktól. Mind meg akarnak enni.
A felkészültség a túlélés lényege. Pánikolok, ha
felkészületlenül csöppenünk veszélyhelyzetbe.
Félek a nyílt terektől – úgy megszokta a
barlangjaim bezártságát.
Tudom, hogy mindenki meghal egyszer.
Beletörődtem, néha fásultnak is tűnök.
Paranoid módon próbálok elkerülni potenciális
veszélyforrásokat.
Az emberek biztonsága alapvető számomra –
semmiképpen nem hagyom, hogy mások
veszélybe kerüljenek.

VAJÁKOS
Az Összeomlás után mindenféle ragályok és betegségek
tizedelték tovább az embereket. A te tudásod alapvető
fontosságú volt abban, hogy a közösségetek
megmaradhasson: jól tudod, mikor milyen gombákból,
gyökerekből, gőte nyelvéből vagy denevér hájából lehet
olyan orvosságokat főzni, amik segítenek a bajban.
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Szakértelem jártasságok: Medicine, Nature
Eszközök: Herbalism kit, poisoner’s kit
Különlegesség: Gyógyító Praktikák
Minden nap, egyéb tevékenysége mellett 2 másik lény
kezeléséhez alapanyagokat gyűjthetsz és elláthatod
őket. A kezelt személyek minden elköltött Hit Dice-a +2
hp-t gyógyít; hosszú pihenővel +1 Hit Dice-t nyernek
vissza; és bármilyen felépüléssel kapcsolatos
dobásukhoz hozzáadhatják a te jártasság bónuszodat.
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Személyiségjegyek
Mindig összeszedegetek mindenféle füveket,
gazokat, dolgokat – valamire jó lesz még.
Fokhagyma (vagy azt helyettesítő növények)
állandó rágcsálásával tartom egészségesen a
fogaimat.
Zsarnokoskodó anyuka módjára gondoskodom a
társaim egészségéről.
Barátként tekintek a természetben lakó állatokra
és férgekre.
Mások undorítónak találják a praktikáimat. Nem
is értem, mire gondolnak.
Hosszú példabeszédeket tartok, állatok vagy
növények viselkedésén át mutatva be a
helyzetben rejlő lehetőségeket.
Fáradt és zsörtölődő vagyok, annyi munkát
adnak folyton óvatlan pacienseim.
Hajt a kíváncsiság, hogy kikísérletezzem a
hasznát mindenféle új növénynek vagy állatnak.
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Eszmék
Élet. Az életet meg kell óvni és táplálni. (Jó)
Ismeretek. A természet titkait ki kell fürkésznünk
és felhasználnunk. (Bármi).
Szabályok. Ha az emberek azt csinálnák, amit
mondok nekik, nem lenne ennyi dolgom a
gyógyításukkal. (Törvényes)
Ciklusok. Tél és nyár, születés és halál, kezdet és
vég – a világon egyensúly uralkodik. (Semleges)
Kiismerhetetlenség. A világ vad, állandóan
megújuló, újabb és újabb titkokat rejt. Csak
próbáljuk megismerni. (Kaotikus)
Praktikum. Gyors, elfogadható megoldást kell
találnunk a napi gondjainkra. (Semleges)
Hibák
A saját véleményemet és tudásomat hajlamos
vagyok túlbecsülni.
A veszélyeket nem érzékelem eléggé, ha hajt a
hivatásom.
A természetet védelmeznünk kell, bármi áron,
nem lerombolnunk.
Idegesíti az embereket tudálékos stílusom.
A társaimra afféle óvatlan, kissé rosszcsont
gyerekként gondolok.
A természet csodái gyakran annyira
lenyűgöznek, hogy minden másról elfeledkezem.

