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Noit-Celes

(Antoh küldötte)
Előfordulás: nagyon ritka
Megjelenők száma: 1
Termet: Ó
Sebesség: 150 (V)
Támadás/kör: 1
Kezdeményező érték: 60
Támadó érték: 90
Védő Érték: 160
Célzó Érték: 80
Sebzés: varázslat szerint
Életerő pontok: 45
Fájdalomtűrés pontok: 160
Asztrál ME: Ép-i száma +30
Mentál ME: Ép-i száma +30
Méregellenállás: immúnis
Pszi: Intelligencia: magas
Max. Mp.: 240
Jellem: élet, káosz
Max. Tp: 9500
Az
általános
vélekedéssel
ellentétben még a tengerek
úrnőjének is van küldötte. Ő az,
aki a tengeri viharok mögött áll,
ő az ki elhozza úrnője haragját,
ha
az
valóban
dühös.
Hatalmában áll, a természet
erőinek
befolyásolása.
Gigantikus hullámok keltése,
melyek akár egy partmenti
várost is könnyedén a földdel
tudnak
egyenlővé
tenni.
Villámok
és
örvények
csaphatnak le arra ki Antoh
törvényei ellen vétkezett, de

képes
akár
folyamatos
apály
előidézésére is. Csak, hogy ne
futhassanak ki a bűnbe esők hajói.
Függetlenül attól, hogy épp előre kéne
a tengernek nyomulni vagy sem, neki
köszönhetően a vízállás tartósan
alacsony marad. A tengerek minden
állati
intelligenciával
rendelkező
élőlénye felett parancsolhat úrnője
nevében. Éppen ezért Antoh papjai
úgy
tartják,
ha
könyörgésük
meghallgattatik, a bőséges halászzsák-
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felesleges volt, és az őt megidéző megoldhatta
volna máshogy is a problémát, keményen
megtorolja az arcátlanságot. Az érintés az
utolsó lesz melyet a pap érezni fog életében.
Alig egy szempillantás alatt kiszárad, testéből
minden nedvesség eltűnik, Mint valami
összeaszott szobor ott és úgy marad, ahol az
érintést kapta. A vétkes pap testét nem lehet
sem
elmozdítani
sem
hagyományos
eszközökkel kárt tenni benne. Mementóként áll
majd ott, a többi pap számára, akik okulhatnak
társuk hibájából. Ha a küldött esetleg harcolni
kényszerül, azt mindig szakrális hatalmával
teszi. A vizet sosem hagyja el, hiszen az az
otthona és fegyvere is egyben. A küldött 5-ös
SFÉ-vel rendelkezik.

mányért vagy a békés nyugodt útért a tengeren, az
úrnő elküldi szolgáját. Ilyenkor az élj leple alatt egy
hatalmas termetű lény emelkedik ki a tengerből, aki
a tengerek istennőének áldását helyezi a
halászterületekre. A hullámok elcsitulnak és a tenger
élőlényei rajokban özönlik el a megáldott területet.
Az ilyenkor kifogott zsákmány, mindenféle
tartósítás nélkül akár két hétig is friss marad. Ám
azoktól, akik nem tisztelik kellőképp úrnőjét és
annak birodalmát ugyanígy meg is vonhatja a
zsákmányt. Őt megidézni, csak Antoh legnagyobb
hatalmú papjainak van lehetőségük. Ezt csak akkor
teszik, ha más megoldást nem látnak. Ám még ekkor
is kétszer átgondolják meg tegyék e. Az úrnő
ugyanis komoly árat követel szolgája megidézéséért
cserébe. Az a pap, aki Noit Celest hívta, a szertartás
alatt önkéntesen a tengerek istenének ajánlja magát.
Ez azt jelenti, hogy amint Noit Celes elvégezte azt
amiért hívták, visszatér a paphoz, akit megérint a
homlokán. Ha valóban nyomós indokkal idézték
meg, nincs baj. A pap eltűnik, kihalványul a létezés
eme síkjáról. Úrnője maga mellé szólítja, ahol
tovább tanulmányozhatja hitét és annak rejtett
kevesek számára elérhető titkait, ezzel is elősegítve
őt, hogy legközelebb egyedül oldhassa meg a
kritikus helyzetet. Amint tudása eleget gyarapszik,
visszatérhet övéihez. Ez a játék nyelvén azt jelenti,
hogy a pap kidolgozhat két saját varázslatot,
melyeket csak ő fog tudni úrnője nevében használni.
Azonban, ha a küldött úgy ítéli meg, hogy hívása
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