
Párbaj Pálcák 
A párbaj pálcák (a továbbiakban a párbaj botokat is ideértjük) szorgos mesterek munkái, akik megtanulták bárki 

kezébe adni a másik élet kioltásának könnyű, gyors és kényelmes lehetőségét. Hamar elterjedtek szerte a 

Föderációban, ma már a határvidékeket járó egyetlen valamirevaló kalandor sem nélkülözhet egy párbaj pálcát az 

oldaláról. 

 

Ki használhatja? 

A párbaj pálcák nem a varázspálcákra vonatkozó általános szabályokat követik. Nem számítanak fókusznak 

semmilyen varázshasználó számára sem. A használatukhoz nem kell varázshasználónak lenni. Minden karakter 

jártasnak számít a használatukban.  

 

Ráhangolás 

A párbaj pálcákra hosszú pihenő során tud ráhangolni bármely karakter. Egy karakter egyszerre csak egy párbaj 

pálcára lehet ráhangolva. A karakter használhat olyan pálcát is, amire nem hangolt rá, de hátrány jár a támadásaira a 

pálcával, és előny jár a pálcája elleni mentődobásokra. Aki ráhangol egy pálcára, megismeri annak használatát, 

varázsszavát, tulajdonságait, maradék tölteteinek számát. 

 

Pálca használata 

A pálca használatához azt kézben kell tartani (a botok használata két kezet igényel). A pálcával végzett mozdulat 

és varázsszó szükséges a pálca aktivizálásához. A pálca használata minden esetben „Mágikus Tárgy Használata” 

cselekvésnek számít, nem pedig Támadás cselekvésnek. Mégis, ha a pálcával támadást kell dobni, az távolsági 

fegyveres támadásnak számít és az ilyen pálca mágikus távolsági fegyvernek minősül. (Így a támadó dobást igénylő 

pálcákra fegyveres támadásra ható feat-ek, kaszt képességek, varázslatok, fedezék szabályok érvényesek), bár a 

pálcának nincs megfogható lövedéke. Ugyanakkor a pálcák használata minden esetben „mágikus hatás” is. 

 

A pálcák támadó értéke:  

[jártasság módosító] + [Ügyesség, Intelligencia, Bölcsesség vagy Karizma módosítók közül a legnagyobb] 

 

A pálcák elleni mentődobások nehézségi foka:  

8 + [jártasság módosító] + [Ügyesség, Intelligencia, Bölcsesség vagy Karizma módosítók közül a legnagyobb] 

 

A legtöbb pálcának fegyverekéhez hasonlóan van megadva a lőtávolsága, pl. 30/120 láb.  (Ezek a rövid és hosszú 

hatótáv; rövidtávon túl hátrány jár a támadó dobásra).  

 

Töltetek 

Különféle párbaj pálcák különböző számú töltettel (2-6) rendelkeznek. A pálca minden használata egy töltetet 

elhasznál (egyes pálcákkal egyszerre több töltet is felhasználható erősebb támadásért cserébe). 

Ha egy pálca utolsó töltete is kifogy, a pálcától függően kockával dobni kell, hogy végleg elhagyja-e mágikus ereje 

a pálcát. 

A pálcákba minden délben visszatöltődik pálcától függő mennyiségű töltet (legfeljebb a maximális tárolási 

képességükig). Aki rá van hangolva egy pálcára, mindig tudja, hány töltete van. 

  



 

Colt Gyorstüzelő 
 

Ez a rézbevonatú rövid pálca ideális, ha valaki gyorsan 
sokakat akar feldühíteni, cirkuszi mutatványos  

lövésekhez is kiváló. 
 

Töltetek: a pálca 6 töltetet tárol, minden délben 1d6-ot 
tölt vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d20-
szal. 1-es dobás esetén a pálca használhatatlanná válik. 

 
Használat: cselekvésként akárhány töltet ellőhetsz a 

pálcából. Minden felhasznált töltetért egy-egy aranyló 
energialövedék repül egy-egy választott célpont felé 

(mindegyik más-más célpontra). 
 

Dobj támadást a célpontok ellen. 
Hatótáv: 30/120 láb 

Találat: 1d10 erő sebzés, és a célpontot 10 lábnyival 
hátrébb löki. 

 

 

Beretta Dörgőbot 
 

Ez a kétkezes bot nélkülöz minden kifinomultságot, és 
eleganciát, de nem is ilyen igények kielégítésre készült. 

 
Töltetek: a bot 2 töltetet tárol, minden délben 2-őt tölt 
vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d8-cal.  

1-es dobás esetén a bot használhatatlanná válik. 
 

Használat: cselekvésként egy vagy két töltet ellőhetsz a 
botból. 

 
Ekkor a bot végéből hatalmas dörrenéssel 15 láb hosszú 

tölcsérben óriási löket tör elő, mely 4d8 menydörgés 
sebzést okoz mindennek a területen. Lények sikeres 

CONSTITUTION mentődobással mentesülnek a hatás alól, 
sikertelen mentő esetén viszont 15 lábnyival hátra is 
lökődnek. 2 töltet használata esetén a mentődobásra 

hátrány jár. 

 

Remington Fejvadász 
 

A pálca gondosan faragott, lakkozott ébenfa  
markolata tökéletes fogást biztosít, hogy ne legyen  

bajos a másik szeme közé célozni vele, bár kicsit  
felfelé hord. Csak profiknak ajánlott. 

 
Töltetek: a pálca 6 töltetet tárol, minden délben mind a 6 

visszatöltődik. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 
1d20-szal. 1-es dobás esetén a pálca használhatatlanná 

válik. 
 

Használat: cselekvésként akárhány töltet ellőhetsz a 
pálcából. Ekkor fekete árnylövedéket lősz ki a célpont  

feje felé (vagy más részébe, ha nincs feje).  
 

Dobj támadást a célpont ellen -1 büntetéssel. Ha 1-est 
dobsz, az is kritikus találatot ér el. 

Hatótáv: 90/180 láb 
Találat: 1d8 nekrotikus sebzés elhasznált töltetenként. 

Kritikus találat a szokásos hatásán túl további 1d12 
nekrotikus sebzést okoz elhasznált töltetenként 

 

 

Custer-féle Lórugás 
 

Tekintélyes egykezes pálca, lószőrrel futtatva, a végén  
szimbolikus patkó faragással. Ideális, ha ki akarunk 
penderíteni egy kellemetlenkedő alakot az ivóból. A 

visszarúgásra érdemes felkészülni. 
 

Töltetek: a pálca 6 töltetet tárol, minden délben 1d6-ot 
tölt vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d20-
szal. 1-es dobás esetén a pálca használhatatlanná válik. 

 
Használat: cselekvésként akárhány töltet ellőhetsz a 

pálcából. Ekkor ló patájának puffanása hallatszik.  
 

Válassz ki egy látható lényt 60 lábnyi távolságon belül. 
Neked és a célpontnak is STRENGTH mentődobást kell 

dobnotok. Akik elrontják a mentőt, 15 lábnyival távolabb 
repülnek a másiktól.  

Ha a célpont elrontotta mentődobását, töltetenként  
1d8 menydörgés sebzést is elszenved, sikeres 

mentődobás a sebzést felezi. 
 
 



 

Királyi Békehozó 
 

Ezüst spirállal körbefuttatott elegáns pálca. Nem  
egyszerű menekülni a használója elől. 

 
Töltetek: a pálca 6 töltetet tárol, minden délben1d6-ot 
tölt vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d20-
szal. 1-es dobás esetén a pálca használhatatlanná válik. 

 
Használat: cselekvésként ellőhetsz a pálcából egy  

töltetet. Ekkor ezüst lövedéket lősz ki a célpont felé. 
 

Dobj támadást a célpont ellen +2 bónusszal. 
Hatótáv: 40/160 láb 

Találat: 1d6 erő sebzés, és a célpontnak STRENGTH 

mentődobást kell dobnia. Sikertelen mentő esetén a 
célpont a földre dől, és a következő köre végéig a szédítő 

erejű ütés miatt hátrány jár minden támadó dobására.  

 

Winchester Solymász 
 

Gondosan faragott, hosszú, vékony kétkezes bot, ami 
főleg magaslati pozícióból használható ki igazán. 

 
Töltetek: a bot 4 töltetet tárol, minden délben 1d4-et  

tölt vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d12-
vel. 1-es dobás esetén a bot használhatatlanná válik. 

 
Használat: cselekvésként ellőhetsz a botból egy töltetet. 

Ekkor ragadozó madárként visító, egyre gyorsuló 
fénylövedék suhan a célpont felé 

 
Dobj támadást a célpont ellen +2 bónusszal. 

Hatótáv: 270/720 láb 
Találat: 1d12 erő sebzés minden megkezdett 90 lábnyi 
távolságért közted és a célpont között (pl. 200 lábnyi 

távolságbál 3d12). 
 

 

Nagant Méregfog 
 

Gyanús kinézetű, méregzöld kövekkel ékített, hosszú,  
zöld pálca. Nem tisztes foglalkozású ember kezébe való. 

 
Töltetek: a pálca 6 töltetet tárol, minden délben 1d6-ot 
tölt vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d20-
szal. 1-es dobás esetén a pálca használhatatlanná válik. 

 
Használat: cselekvésként akárhány töltet ellőhetsz a 

pálcából. Ekkor apró, zöld füstpamacs röppen a célpont 
felé. 

 
Dobj támadást a célpont ellen +1 bónusszal. 

Hatótáv: 15/90 láb 
Találat: 1d8 méreg sebzés elhasznált töltetenként, és a 

célpontnak CONSTITUTION mentődobást kell dobnia. 
Sikertelen mentő esetén a célpontot POISONED állapotba 

kerül 1 percre. Minden köre végén újra próbálhatja a 
mentődobást, hogy véget vessen a hatásnak. 

 

 

Enfield Lángköpő 
 

Vörös rubinkő(nek mondott) hegye egyből sejteti, hogy  
aki szembenéz ennek a pálcának a haragjával, az  

bizony a tűzzel játszik. 
 

Töltetek: a pálca 6 töltetet tárol, minden délben 1d6-ot 
tölt vissza. Ha az utolsó töltetet elhasználod, dobj 1d20-
szal. 1-es dobás esetén a pálca használhatatlanná válik. 

 
Használat: cselekvésként ellőhetsz a pálcából egy  

töltetet. Ekkor vörös lángnyelv lövell a célpont felé. 
 

Dobj támadást a célpont ellen. 
Hatótáv: 60/120 láb 

Találat: 1d8 tűz sebzés, és a célpontnak DEXTERITY 
mentődobást kell dobnia. Sikertelen mentő esetén  

lángra gyúl. A lángoló célpont minden köre kezdetén 1d8 
tűzsebzést szenved el. A lángok 1 percen át égnek, vagy 

amíg cselekvésként valaki ki nem oltja, vagy amíg a 
célpont vízbe nem merül.  

 


