


Miért ne lehetne Kránban játszani? 

 

 

Már az Első Törvénykönyv elolvasása után felmerült bennem ez a kérdés, és a Kráni Krónikák 1996-os 

megjelenése után már nem is hagyott nyugodni. Végül is miért ne? 

Egyedül vágtam bele, de az elmúlt, közel 20 év alatt sok segítőm akadt. Beszéltem a M.A.G.U.S. 

eredeti szerzői közül pár emberrel, leveleztem néhány íróval, de ők nem igazán biztattak, elmondták, 

hogy már sok Krán kiegészítő fekszik itt-ott fiókokban, mert vagy az írógárda veszett össze, vagy 

elakadtak menet közben, mert a megjelent regényekben másféle világot írtak le, mint amit ők 

kitaláltak, vagy csak arra várnak, hogy a kiadó mikor lát már végre ötletet egy újabb kiegészítőben. De 

ez a projekt sem került befejezésre, így a jelenlegi mű is legjobb indulattal félkésznek nevezhető, bár 

abszolút játszható. De talán jól is van ez így, talán hiba is lenne Krán részletes leírása. A vakfoltokra 

szükség van, hogy kicsit mindenki a saját képére tudja formálni a Kosfejes Úr üdítően vad, színes és 

néhol torz birodalmát. Nem is szabad mindent kidolgozni, hogy újra és újra fel tudja gyújtani 

játékosok és mesélők fantáziáját, kreativitását Krán ismeretlen, fel nem tárt része. 

E Krán kiegészítő mai alakjáért a legtöbbet azok az emberek tettek, akik gyakran éveken át 

hajlandóak voltak Kránban játszani. Én kipróbálhattam mennyire működőképes az, amit kitaláltam, 

ők meg kalandozhattak sötét elffel, káoszfattyúval, vagy épp tisztavérű kyrrel. Több csapatnak is 

meséltem Kránt, mindig siker volt.  

 

A leendő mesélőknek és játékosoknak adnék pár tanácsot a kiegészítőhöz, ami nekem bevált: 

- legfontosabb, hogy játékos is, mesélő is átvegye Krán mentalitását, mert ez adja a játékélmény 

keretét. Ezt igyekeztem összefoglalni a Fekete föld könyvében. 

- Kránban nem kalandoznak a játékosok, nincsenek független kalandorok, akik felforgatják 

bajkeveréseikkel a Birodalmat. Kránban helyi küldetéseket, vagy másik tartománybeli missziókat 

teljesítenek a játékosok. Mindig klánjukat (céhüket, páholyukat, szektájukat, stb.) képviselik 

cselekedeteikben, így nagyon nem is térhetnek el a kitűzött céloktól, mert minden hibájukért 

felelniük kell vezetőik előtt. De ne gondolja senki, hogy ettől ellaposodnak a történetek. Hihetetlen 

kalandokban volt részünk, hiszen Kránban a hétköznapok sem unalmasak. A nagyobb ünnepek (pl. 

negyedéves haláladó) meg különösen érdekessé tudják tenni a játékot. Itt egyszerű küldetések is 

embert próbáló kalandokká tudnak nőni. Főleg, ha valami félremegy, és a kudarcért várható büntetés 

enyhítése reményében valami másféle sikert (információt, titkot, kincset) próbálnak a Játékosok 

kicsikarni a sorstól. Hogy ne csak a puszta kudarc szégyenletes tényével kelljen visszatérniük 

klánjaikhoz. 

- ha a játékosok különböző klánokból származnak, ott a mesélőnek kell egy nagyívű történetet 

kreálnia/lejátszatnia, milyen érdekek mentén állnak össze ezek a klánok dac és védszövetségekbe. 

- Kránban, a játékosok között óhatatlanul is ki fog alakulni egy hierarchia. Ezt okozhatja faji 

származás, társadalomban betöltött rang, vagy vallási szerep is. A Kosfejes országában főként papjai 

és a magasabb OD tartalékkal rendelkező fajok tarthatnak igényt egy –egy party vezetésére. 

- Sosem volt célom a játékosok kiirtása, ahogy a JK-k egymásközti erőfitogtatását is igyekeztem 

elfogadható mederben tartani. De mindig javasoltam, hogy a játékosnak legyen egy B-terve is 

(második, harmadik karakter), ha a karaktere valamilyen okból mégis elhalálozna a játék indulását 

követő 40 percben.       



- Krán környezeti adottságai miatt kétféle játékmód is kínálkozik. Lehet játszani minimális OD 

tartalékokkal a külső tartományokban, magasabb szinten néha átmerészkedve a belsőbb 

tartományokba. Vagy lehet játszani a belsőbb tartományokban magasabb OD tartalékokkal 

rendelkező partyval. Nagyon vegyes csapatokat nem igazán tudok elképzelni, mert egy Aquir nemes 

hatalomszava hat a csapattársaira is. Ha azok nem rendelkeznek OD gátakkal, akkor baráti tűzben is 

változhatnak vérsalakká.  

- Mesélőként a játékosoknak igyekeztem mindig egy veszélyes világot lefesteni, meg kell nekik 

mutatni hiába rendelkeznek hihetetlen OD tartalékokkal, akkor is lesz mindig náluk erősebb.  

Emlékszem, kitaláltam egy mohafajt is, ami olyan agresszív reakcióba lép a testben raktározott  OD-

dal, hogy akár az aquirok fizikai testén keresztül, savként maródik be a nyers ősenergiához. Persze,  

komoly ÉP sérüléseket okozva ezzel az aquirnak.  Mint mondtam, egy veszélyes világot adjunk a 

játékosoknak. 

- A szabályok legyenek másodlagosak, mindig a történet, az élmény (vagy dráma) álljon az első 

helyen. Nincs nyomorultabb, mint egy félórás vita azon, hogy a szabálykönyvben ez nem így van, vagy 

a varázslat leírás szerint ezt nem is biztos, hogy meg lehet csinálni. Ha a sztorit elősegíti, ha a 

hangulathoz hozzá tudunk vele tenni, akkor ne ragadjunk le a szabályok betű szerinti betartatásánál.          

 

Biztosan sokáig lehetne ezt a felsorolást folytatni, de azt hiszem, a lényeg itt van. Örülök, hogy 

Magyar Gergely barátom lehetőséget adott arra, hogy gyűjteményem közkinccsé tegyem. Köszönöm 

neki is, ki évek óta hű krónikása a Kalandorok Krónikájának. Kérek minden olvasót, hogy a kiegészítőt 

mindenki annak kezelje, ami: egy játszható, rajongói gyűjtemény. Eszerint legyetek szívesek megítélni 

sokéves munkám értékét.          

Sok élményt kívánok a kiemelkedés ösvényére lépőknek! 

Csörgő Iván                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



A Fekete Föld Könyve

„Ebben a világban szakadatlan harc dúl, mindenki harca mindenki ellen. Aki gyenge, veszít; büntetése halál. Aki erős győz; 

jutalma, hogy újra harcolhat. A harcnak szigorú törvényei vannak; mindig a győztes határozza meg őket.”

Զ

„Mindenki ellenség, vagy egyik pillanatról a másikra azzá válhat; ne bízz hát senkiben, mert a vesztedet okozhatja. A bizalmat az 

érzelmek szülik: a szeretet, a féltés, a ragaszkodás. Az érzelem tehát a gyengék sajátja; alsóbbrendű dolog, amit kerülni kell.”

Թ

„A tigris éhen halna, ha ugrás előtt figyelmeztetné a prédát. Mondod-é a tigrisre, hogy becstelen? A becsület hatalom kérdése, „A tigris éhen halna, ha ugrás előtt figyelmeztetné a prédát. Mondod-é a tigrisre, hogy becstelen? A becsület hatalom kérdése, 

nem az erkölcsöké.”

უ

„A törvények léte tény; a világban rend uralkodik. A harcok léte tény; a harc maga a káosz. A rend tehát a káoszon alapszik: 

dinamikus struktúra. A harc nélküli rend statikus struktúra, és sohasem tartós. A legfontosabb törvény az örök változás törvénye, 

amely kimondja, hogy minden törvény változik.” 

ტ
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A Fekete Föld Könyve 
 

 

Krán – a sötét erők és a gonosz intellektus birodalma, a földi pokol. Egyeseknek Örök Haza, 

létük értelme, másoknak ásító mélység, a fenyegető Ellenség, az Yneven fennálló államok-

országok legvénebbike. Zárt, titokzatos, sötéten csillogó. Számtalan legenda és szóbeszéd 

járja róla a kalandozók ajkán, de a maga valójában soha, egyetlen külhoni sem volt képes 

visszaadni igaz alakjában az ott érezhető démoni erőt, a rettenetet, az ott élők fanatizmusát, 

megtörhetetlen hitét, az emberiesség nagyszerű eszméjét lábbal tipró fajokat, az ősi mágia 

mélységeit és magaslatait. 

 

Az óidők: 
A Semmi éhesen ásított a Sötétségre, mikor az első istenek megérkeztek és formába gyúrták 

Ynevet. Ekkor még vajmi kevéssé hasonlított mai alakjára. Az istenek elsőként az őselemeket 

és paraelemeket hozták létre. Ezekből lett minden: fény, és a sötétség, az anyag, és az anyag-

talanság, az életerő, és az elmúlás, az elektromosság és a magnetizmus. Az istenek viszályaik-

ban kimerülve számolatlanul hozták létre a népeket és fajokat, hogy azok őket imádva erőhöz, 

hatalomhoz és halhatatlansághoz segítse őket. A későbbi Krán területe mindig is rosszhírű 

vidék volt, bizonyos ősteremtésből származó megkeseredett népek szálláshelye, melyeknek 

kultúrája még az Első- és a Másodkorban virágzott. Sokuknak még a neve sem maradt fenn. A 

sorvadásnak indult fajok a túlélésükért fajháborúkba bonyolódtak. Többszáz éves háborúk-

ba… 
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Mára elképzelhetetlennek mondott erővel csapott össze a korai világ. Nem csak csoportokat, 

egész fajokat irtottak ki a területekért, a túlélésért. A kisebb népek felszámolása után már csak 

három, nagy erejű faj maradt: az aquirok, a sárkányok és az elfek álltak szemben egymással. 

Generációkon átívelő, gigantikus csatákat vívtak, vér mosta a kopár savanyú földeket, az el-

vadult erdőket, és a manát okádó, égbenyúló hegyeket. A századok így teltek, s bár mindany-

nyian sokat vesztettek, mégsem adhatták fel, már nem volt visszaút. Csak élet és lassú elmúlás 

között választhattak. Az aquirok létezésük szükségszerű lépését felismerve, létrehozták népeik 

leghatalmasabb egyedeiből (Od-fonókból és harcosokból) a rettegett Terdt Tanácsot. Azt 

mondják ez volt a teremtett világ első dac- és védszövetsége. Ez idő tájt az elfek, az ősterem-

tés harmadik résztvevőjével, a bölcs sárkányokkal szövetkeztek. Ám a könnyűléptű népet 

belső ellentétek osztották meg, az eddig oly egységes nép két részre szakadt, s azonnal árulást 

kiáltva egymásnak estek. Az előre látó nemzetségfők végül kivonultak az ősi földről, hogy 

máshol találjanak új hazát. Az ott maradottak, a sárkányokkal vállvetve még az eddiginél is 

vadabbul harcoltak. Felperzselték sárkánylánggal az erdőket és a földeket. Az aquirok a föld 

alá húzódtak, elképesztő méretű tárna és csarnokrendszereket létrehozva. A háború, pedig 

újult erővel lángolt fel, égen, földön, vízen és föld alatt. Mindkét fél olyan iszonyú fegyvere-

ket vetett be, melyekről Ynev ma élő népei nem is álmodhatnak. A végsőgyőzelem végül a 

Terdt Tanács cselvetéseinek és ármánykodásának volt köszönhető. Olyan rettenetes vesztesé-

get okoztak a sárkányok népének, hogy azok kivonultak a harcokból és időtlen álomba tértek 

egy a gondolatoktól távol eső helyen. Az elfek magukra maradva, legkitűnőbb harcosaik halá-

lával megértették: elbuktak. Megkeseredetten, csalódottan, titkos tudományukat –mely cser-

ben hagyta vérüket- elfeledve szétszóródtak az áthatolhatatlan erdőrengetegekben. 

A diadalért azonban az aquirok is nagy árat fizettek: ezrével pusztultak ki a harcokban, s akik 

túl élték az iszonyat századait, azok is lassú sorvadásnak indultak fénytelen üregeik mélyén… 

Ám, amit sírjuknak választottak, furcsa módon épp az lett a megmentőjük. A hegyek mélyén, 

a földkéreg fojtó melegében a harcok túlélői egy új energiaforrásra találtak. Az első „telepe-
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sek” először még fel sem fogták, hogy mit is találtak, csak később döbbentek rá, hogy a manát 

izzadó nedves falak átlényegíti minden sejtjüket. Testük energiával, lényük hatalommal telí-

tetté válik a fekete acél telérek közelében. Már nem fogott rajtuk sem az idő, sem a sors. Aki a 

telérek közelében lehet, az túlél. Véréből nem halványul ki a teremtés ősi ereje. Gyilkos el-

szántsággal, ármányt és aljasságot nem kímélve csaptak össze egymással, hogy minél köze-

lebb kerülhessenek az éltető kisugárzáshoz. 

Vélhetőleg éppen ez a kényszer szülte viselkedés keltette fel az idők hajnalán annak az égi 

halhatatlannak a figyelmét, akit manapság Kosfejes Úrként, Ranagolként ismer a világ. Ez az 

új hatalom ismét felkeverte az állóvizet a későbbi Krán területén. Példás gyorsasággal elimi-

náltatta korai híveivel a rivális kisebb isteneket, és azok imádóit, majd létrehozott 13 avatárt, 

isteni fattyat, kiket a sötét bércek közé küldött helytartóknak. Innentől számítják a Birodalom 

első szívdobbanását. Krán születése –hozzá méltó módon– ármánykodással és vérmocskos 

háborúkkal kezdődött. A Tizenhármak nem egyenlő mértékben részesültek az erőből, így 

szinte azonnal egymásnak ugrottak, valamint a helyi „őslakosokkal” is gyakran meggyűlt a 

bajuk. Az utolsó fajháborút követő évezredben hárman is elpusztultak az avatárok közül, 

méghozzá végérvényesen és visszavonhatatlanul. Helyükre legyőzőik léptek, így bizonyítva a 

Változás Törvényének helyességét.    

 

 

 

Az Első Térítés Kora: 
Krán az elkövetkezendő években lassú terjeszkedésnek és kibontakozásnak indult. Sikereit 

ebben az időszakban nem katonai erejének köszönhette, hanem simulékony diplomáciájának. 

A Tizenhármak is időlegesen felhagyva háborúikkal ellátogattak a külső „barbár” világba, 

hiszen atyjuknak hívekre, eleven lényekre volt szüksége. Apostolai vándor prófétaként járták 
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a világot, bár buzgalmukat kevésbé atyjuktól való félelem motiválta, mint inkább az, hogy az 

általuk megtérített népek egyben személyes szövetségeseit is jelentette az avatárnak. Mind-

egyikük kialakította az általa megtérítettekből a maga személyes híveinek táborát, akikre a 

testvéreivel vívott háborúskodásokban támaszkodhatott. Ilyen kötelék fűzi a kráni elfek tizen-

négy házát Rayvanhurhoz; ilyen hűséggel tartozik Krilehornak az a két (megmaradt) előkelő 

amund nemzetség, amelyet Amhe-Ramun dühe űzött a kráni hegyekbe. Ugyanilyen módon 

biztosította magának Saqqarheddon a Kárhozott Nép szolgálatait, akik a sorvasztó enyészet 

elől az utolsó szálig a Köztes Létbe, élet és halál határmezsgyéjére menekültek. Az Első Térí-

tés Korának végét attól az esztendőtől számítjuk, mikor Shackallor befolyása jelentősen csök-

kent, mert az igehirdetésben élenjáró Saqqarheddon számított a leghatalmasabbnak, ám a 

Kárhozott Nép királya fellázadt ellene. Kiszívta Saqqarheddon vérét-velejét, majd az elbukott 

Apostol helyére lépett – a Tizenhármak sorában. 

 

A Kráni Torony építése: 
A hírhedt Torony voltaképpen nem szokvá-

nyos értelemben vett épület, hanem egyfajta 

létsík-zárvány, a térnek s az időnek egy olyan 

hasábja, amely kívül esik Ynev világán. Azon 

keveseknek, kiknek volt alkalmuk akárcsak 

egy pillantást is vetni rá úgy írják le, mint egy 

fekete szivárványt. A valós természete persze 

ettől bonyolultabb. Nem fizikai anyagból 

épült, hanem az apostolok immaginatív anya-

gából. Létezik és mégsem, anyagtalan és 

mégis keményen ellenálló, formába öntött és 

folyton változó, feketén párálló „torony”. A 

természet törvényei itt érvényüket vesztik- 

illetőleg mindig az épp odabent tartózkodó 

istenfattyak tetszése szerint változnak. Egy 

mentál-anyaggal sűrűn teleszőtt vegyes, –

időn és téren túli– idegen síkra nyílik a „to-

rony” teste. Nincs bejárata, az istenfattyak is 

különleges technikával lépnek a belsejébe. Ez 

az egyetlen hely, ahol viszonylagos bizton-

ságban tudhatják magukat, ha teljes számban 

és testi valójukban jelennek meg. A torony-

ban egyiküknek sem kell attól tartania, hogy 

valamelyik társa az életére tör; bármiféle tá-

madás éri őket, játszva elháríthatnák, hiszen 

mindannyian kedvükre módosíthatják a kör-

nyező valóságot. Ez alól csak Uroyahaas a 

kivétel, mert ő nem vett részt az építkezés-

ben, nem is kereste fel soha, meglepő módon 

mégsem ez vezetett halálához… 

Ahogy az idő újra és újra bizonyosságot hoz 

a Változás Törvényének igazságára, és az 

istenfattyak pusztulnak, majd újak lépnek 

helyükbe, a háttérben egy végtelenül kegyetlen kiválasztódás folyik közöttük. Egy harc a túl-

élésért és a végső felsőbbrendűség megszerzéséért: akik ugyanis nem vettek részt a Kráni To-

rony építkezésében, azok nem is képesek abba belépni. Igaz példa volt erre Uroyahaas esete. 
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Tehát aki az eredeti építők közül az utolsóként megmarad, az birtokolni fogja a Tornyot s vele 

az elpusztíthatatlanság előnyét.  

 

A káosz-angyalok: 
A káosz-angyalokat Kránban a Kosfejes Úr szűkebb aspektusaiként tisztelik, egyszersmind a 

transzcendens megismeréshez ve-

zető utak szimbólumát látják ben-

nük. Híveik aszkéták és misztiku-

sok, a belső hierarchia minden 

szintjéről; ork sámánok épp úgy 

akadnak köztük, mint aquir feje-

delmek. A Káosz-szekták volta-

képpen a biztonsági szelep szere-

pét töltik be a kráni társadalomban; 

bárki csatlakozhat hozzájuk, aki 

nem riad vissza a hírüktől, s ha 

elegendő fanatizmust mutat, lehe-

tősége nyílik a gyors felemelke-

désre.  

A káosz-angyalok ugyanakkor 

ellensúlyt képeznek a Tizenhár-

makkal szemben, nehogy túlzottan 

megerősödjenek. Ahogy a Káosz-

szekták mind jobban elszaporod-

tak, a birodalom lakói fokozatosan 

felhagytak az istenfattyak vallásos 

tiszteletével; ma már közvetlenül 

Ranagolhoz és angyalaihoz intézik 

imáikat. A Káosz-szekták rohamos 

térnyeréséhez természetesen a la-

kosság lélekszámának jelentős 

emelkedésére volt szükség. Ez 

ösztönözte a Kosfejes Urat a kései 

népek –emberek, orkok, goblinok– 

Kránba csábítására, amit a Tizenhármak némelyike kimondottan ellenzett. Az idősebb és ha-

talmasabb fivérek azonban (köztük is leginkább Shackallor és Tordraga) nem osztották ezt a 

nézetet. Öcséik titkos aknamunkájával dacolva teljesítették atyjuk akaratát, s természetesen az 

idő őket igazolta. 

Az első kései fajok hadifogolyként kerültek Kránba, a démonikus óbirodalom bukását köve-

tően. Nagyrészük semmire sem vitte, elhullottak, vagy Ranagol oltárain véreztek el. Ám né-

hányan –felvértezve a túlélés ösztönével– gátlástalannak és alkalmazkodóképesnek bizonyul-

tak ahhoz, hogy gyorsan emelkedjenek a birodalmi hierarchiában. 

Kyria pusztulásakor a Tizenhármak megnyitották a birodalom kapuit a menekülők áradata 

előtt, így nagyszámú tisztavérű kyrt és kyr származékot nyert Ranagol. Ezek a telepesek fek-

tették le a három legnagyobb külső –kráni város, Snattha-Bey, Gor-Vassak és Rah Gul alapja-

it. 

Ranagol hitvallását minden bevándorló elfogadta, ez volt minden otthont kereső bebocsátásá-

nak egyetlen feltétele.  Egyesek, különösen a kyr származékok – hihetetlen iramban vetkőztek 

ki emberi mivoltukból; a Változás Törvénye kedvezett nekik s hamarosan beszivárogtak a 

Középső tartományokba is. 



Csörgő Iván: Krán 6    A Fekete Föld Könyve 

 

 
Gyepű:

 

Már régóta szomjazol…  

Nem üdít már a fűszeres ital, nem telít az ízek harmóniájában tobzódó étel. Hiába túrsz a ró-

zsaszín húsú gyönyör iszamós, vonzó bájaiba, mégsem nyugszik meg a lelked. 

Szomjazol… 

Valami őszintére, egyszerűre, természetesre, igazra. Ezt nem adhatja meg gőgös, önimádó 

civilizációd, félelmekre épülő társadalmad, tévedésekbe vezető hited. Talán szertefoszló ideá-

kat kergetnénk? 

Vagy csak rossz helyen keressük a letisztult formákat, a 

lelki nemességet és a végső igazságokat… 

Ugye, Te is álmodtál már a sötéten csillogó, büszke 

birodalomról: Kránról. Égbenyúló éjfekete hegyeiről, 

vagy az évezredeket átélt ősi létezőkről, elfeledet né-

pekről, emberi szem által sosem látott tájakról, ősi tit-

kokról?  

Ha mindezeket vágytad, álmodtad és érezted már, talán 

megérted ifjúi lázadásom, mely a Dél-vidék tájaira 

hajtott.  

Nem a Birodalomban születtem, s nem fogadott be 

egyetlen ház sem, így lettem utolsó az utolsók között, 

halálra váró, jogfosztott Semmi. De egy valamit már 

sosem vehetnek el tőlem: én jártam Gor Vassak hor-

padtra koptatott, fekete macskaköves utcáin, ahol a 

kövek között mindig alvad több-kevesebb vér. 

Én ott voltam. 

Megadatott… 

 

Byr-hegy, P.sz.:3649. a meleg évszak III. tercének, Krad havának 2.hetében  

Hosszú, magányos kóborlásaim során, míg eljutottam a rettegett Birodalomba bejártam kü-

lönböző országokat, találkoztam különféle népekkel. Átkelve a sivatag végtelen dűnéin, ven-

dégházakra, élelemre szórtam ezüstjeim, míg elszántságomon kívül másom nem maradt. Kol-

dultam, kéregettem, s ott hajtottam álomra fejem, ahol hagytak. A senki földjén, emberi gon-

dolatoktól távol eső helyeken, vadakat rejtő barlangokban éjszakáztam. Sokat kellett tanul-

nom, nyelveket, szokásokat, hogy utazásaim során a lehető legkevesebb kellemetlenség érjen.  

Barátok és ismerősök nélküli földeken jártam, csak az istenek kegyében bízhattam, mikor 

betegségekkel, sebesülésekkel sarcolt meg az élet. Koldusként bolyongva új ismeretekkel 

gyarapodott a Kereső az emberről, annak valós természetéről, a kínról, a nélkülözésről, és az 

életösztön lenyűgöző hatalmáról.  A délvidéki népek etettek, ha jónak látták, máskor tömlö-

cökbe zárattak, vagy rablók előtt kellett megalázkodnom, hogy életem megkíméljék. Múlta-

mat kitörölték az utazással töltött néma évek, családom képei lassan megfakultak emlékeze-

temben. Byr-hegy farkasainak vonyításai a hátam mögött egészen a nagy lapályig hajtottak, 

ahol a világ ráncokba gyűrődött arca kisimulva tekint a napot fojtogató komor fellegekre.  

 

Ez a föld, amit sebes folyású hegyi folyók és vándor törzsek tiltófái hasítanak darabokra hosz-

szú évekre vált otthonommá, még ha nem is várt rögtön tárt karokkal… Emlékszem, rongya-

imban botladozva, fáradtságtól elgyötört tagokkal próbáltam menekülni a rám rontó lovas 

csapat elől. Értelmetlen próbálkozásomnak combomba és vállamba maró nyílvesszők vetettek 

véget. Ma már tudom, nem élnék, ha akkor valóban megölni akartak volna. Talán véres, ko-

A Gyepű rész létrejöttéért köszönet: Magyar Gergelynek, Cyrusnak, Cirifischionak és még sokan másoknak.
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szos rongyaimban pórul járt pyarr szerzetesnek gondolhattak –akadt belőlük épp elég a puszta 

külső szélein–, vagy lángoló élni–akarásom keltette fel figyelmüket, nem tudom.  De törzsük 

szálláshelyére cipeltek, ahol magamra hagytak a szolgák szállás helyén. Nem segítettek, bár 

nem is akadályoztak meg abban, hogy ellássam, gyógyítsam magam. Megerősödve alantas 

munkákra fogtak a tábor körül. A törzs kevés szolgát tartott, kora hajnaltól, késő estig dolgoz-

tattak minket, ám fejadagjaink mindig kiadósak voltak.  Ferdemetszésű éjfekete, ravasz sze-

mek figyelték minden mozdulatom, megtűrt lettem közösségükben. Bizalmukat, és szabadsá-

gomat nem adták ingyen, rengeteg munkába, és fájdalomba került. Nem voltak igazi rabszol-

gatartók, mert szolgáik ledolgozhatták gyengeségük, rabságuk szégyenét, majd szabadon tá-

vozhattak, vagy bekerülhettek a törzsbe. A rákövetkező nyárutón már a törzs alulról jött tag-

jaként tartottak számon… 

A nomádok yunghai nyelvét a többi vándor törzsek változatos dialektusai tették nehezen elsa-

játíthatóvá. Életvitelükből, szokásaikból, törvénykezéseikből valami letisztult, kegyetlen, ter-

mészetes logika sugárzott. Földjüket Ujram shel dimmu, avagy a Síró szelek földjének nevez-

ték.  

A végeláthatatlan gyepűvidék egykedvű pusztái egy régtapasztalt érzelemmel: az izgalommal 

vegyes várakozással töltöttek el. A nomádok szokásait, legendáit, őseik tetteit jegyzeteltem, 

bízva abban, hogy valamely ismeretlen istenség magasabb céljait szolgálhatom vele. 

 

A régmúlt: 
 

A Kráni-hegység keleti oldalának síkságba omló részét nevezik manapság gyepűvidéknek, –

vagy ahogy Ynev tudósfői ismerik– 

Darym-pusztának. Ahol az emberi faj 

eszmélése óta mindig is vadászó törzsek, 

és kis királyságok háborúztak a területért 

nyersanyagaiért. Ahol a győzelem mindig 

egyenlő volt a túléléssel, a vereség, pedig a 

csoport menthetetlen kihalását jelentette. 

Hogy kik voltak az első nomádok, milyen 

névvel illették magukat, milyen isteneket 

tiszteltek? Ezen kérdések válaszait a múlt 

mélysége örökre elrejtette.  Hiszen mind-

egyik törzs legendáiban a saját felmenői-

ket, esetleg nagyhatalmú bektas őseiket 

említik minden nomád legelső emberének. 

Az istenfogalomhoz, pedig Baturjaikat, 

legendás harcosaikat, bajnokaikat kötik. 

Évezredes csatározásaik, folyamatosan 

változó határaik, vándorlásuk mégis keve-

set változtatott a tájon, hiszen az itt élők 

harmóniába kényszerültek a természettel, 

létük szorosan összefüggött területük tarta-

lékaival. A síkság első számú ragadozóivá 

valószínűleg akkor léptek elő, mikor sike-

rült megszelídíteniük a nagy csapatokban 

legelésző vadlovakat. Eleinte igavonóként 

alkalmazhatták azokat, mert természetük-

nél fogva levetették magukról a hátukra 

ugró ragadozókat s ekképp a lovasaikat is. Az évszázadok folyamán azonban lassan betörték 
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őket, s hihetetlen – talán az ilanori lovasnéppel vetekedő– kapcsolatot alakítottak ki hátasaik-

kal. A ló elválaszthatatlanul a nomád társa lett, a lovas harcmodor elsajátítása után már a ha-

lálosztásban, pusztításban is. 

 

Krán ilyen ijesztő közelsége természetesen nem hagyta érintetlenül a Darym-puszta sorsát 

sem. Az itt élők regéi szerint mindig is érkeztek a birodalomból kisebb–nagyobb csoportok, 

akik a korai időkben a hegylábánál telepedtek le, majd lassan mind beljebb és beljebb me-

részkedtek a lapályon, s gyakorta összetűzésbe keveredtek a puszta törzseivel. Az újonnan 

érkezők minden esetben kiváló harcosok, vagy idegen mágia művelői voltak, akiket ha másért 

nem, hát harci tudásukért, hatalmukért tiszteltek. Talán ekkor kezdődhetett meg az a furcsa 

törekvése a nomádoknak, hogy a hegységhez, a határhoz minél közelebb kerülhessenek. So-

kak számára érthetetlennek tűnhet ez logikátlan lépést. Miért mennek a veszélyes ellenfél kö-

zelébe, s ha odaértek, miért küzdenek a silány, sziklás földért körömszakadtukig a többi törzs-

zsel és a birodalomból érkezettekkel? De ha beleláthatunk az itteni népek gondolkodásmódjá-

ba, hitébe, reményeibe, vágyaiba, akkor törekvésük értelmet nyer, sőt ebben a közegben kife-

jezetten racionálisnak tekinthető. A legnagyobb ellenfél mellett élni, s dacolni annak veszett 

dühével, nagy tisztesség a puszták népeinek. Az ilyen törzs előrébb való a többinél, s legjobb-

jaikért talán egy napon eljönnek a khatifok, hogy magukkal vigyék őket a Birodalomba.  

A törzsek hamar ráébredtek, hogy a Kráni hegy tövében a legszívósabb sem maradhat meg 

sokáig. A kitaszítottak és a többi közösségek állandó támadásai a földért lassan, de biztosan 

felmorzsolja a legnagyobb csapatokat is. Ezidőtájt jöhetett létre a hegy lábánál a szépemlékű 

Shaun törzsszövetség, melyet az akkori négy legnagyobb nomád törzs kötött egymással. Igaz, 

nem ez volt az egyetlen törzsszövetség a nomádok történetében, nem is az első, nem is az 

utolsó, viszont a maga 200 éves fennmaradásával mindközül a legidőtállóbbnak ez a szövet-

ség bizonyult. Hogy a Burgutok, Jargarik, Demir keshik, és Chatru keshik pontosan mikor is 

kötötték szövetségüket, meddig tartott és mikor oszlott fel, az már egy újabb sötét foltjába 

vezetne a múltnak, mert a nomádok érthetetlen módon sosem érezték szükségét, hogy 

számontartsák az idő múlását.  

A négy törzs bégje minden fontosabb kérdésben összeült, vérségi kötődéseket, kereskedelmi 

kapcsolatokat alakítottak ki a szövetségen belül, de seregeiket is igyekeztek eggyé kovácsolni.   

Az eggyé válás a bektasoknak kevésbé kedvezett, mivel a négy törzs sámánjai így egymás 

riválisaivá váltak. Hatalmuk forrása, a láthatatlan világ fátylán túl élő, rettegett pártfogóik sem 

tűrték meg egymás közelségét. A szövetség közös történetében számtalan vérfagyasztó mese 

szól a bektas háborúkról, ahol betegségekkel, átkokkal, halálos varázslatokkal és idegensíkok 

lényeivel támadtak egymásra a sámánok, de a törzsszövetség belső egysége csak egyszer ke-

rült veszélybe, ám az végzetesnek bizonyult. A valós események kihámozása a négy törzs, 

részletekben egyező történeteiből is csak találgatásokhoz vezetne. Valószínűleg a végveszélyt 

a Chatru keshik nagyhatalmú sámánja idézte elő, mikor maga mellé állította törzsének harco-

sait. Erről az ütközetről az egykori törzsszövetség tagjai nem igen akarhattak megemlékezni, 

mert regéik nem említik, csak következtetni lehet rá. A sámánok hatalom éhsége és becsvágya 

okozta majd minden szövetség végét. Hiszen a szövetségekben kettő vagy több, azonos tekin-

télyű bektasnak kellett volna együttműködnie. Az árulás és a szövetségen belüli vérontások 

arra kényszeríttették a nomádokat, hogy levonják a történésekből a szükségszerű tanulságot. 

„A szövetség a gyengék menedéke, és gyűlöletes a Legnagyobb Úr szemében.”  

 

Dugora, P.sz.:3653. a hideg évszak II. tercében, Darton havában 

Utazásaink során azt Ezüstgím nyargalói elkísértek Ujram shel dimmu egyik határvonalán 

fekvő Dugora városához, amit állításuk szerint bukott khatifok és törzse vesztett fura szerze-

tek laknak. A városba érés leginkább akkor hozott lázba, mikor egyik táborverésünkkor egy 

igen koros pergament fedeztem fel egy szikla hasítékba rejtve. Óvatosan felnyitva, a rajta lévő 

hegyes, erős vonások alkotta, szigorú sorok egyértelművé tették kráni származását. A levél 
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tartalmára csak napokkal később derült fény, mikor elértük Dugorát, s találtunk egy embert, 

aki valamelyest elboldogult a birodalmi Khors-szal. A pergamenen ez állt: 

 

Az első 
Uralom a környezetem, az szolgál engem. Nem kedvelem a havas sziklákat és nem is gyűlölöm 

azokat. Nem adok, és nem fogadok be érzelmeket. Megbolondítják a lelket, vakká, gyengévé és 

esendővé teszik azt, ki magába engedi őket, hogy rabláncra fűzzék. Nem vagyok bolond, és 

utam sem sietős a Kosfejes színe elé. Uralom a környezetem. Én vagyok a Feketehatár bajno-

ka. Az első.  

A hegyláncot járom, évről évre. Immáron sokadszor kelek át a tiltott határon, hogy próbára 

tegyem a hegy közelében élő lényeket. Helytállnak, vagy meghalnak, nem tehetnek mást! Nem 

menekülhetnek a barbár világba, a majomemberek közé, hogy ott találjon rájuk szégyenteljes 

haláluk, esélyt adok egy magasabb rendű születésre… 

 

Innen nézve gyűrött, tarka lepel csak a Yunghaiok földje, a gyepű. A Fekete határ előtt elterü-

lő utolsó lankás vidék. Tisztelnek és félnek minket, mi pedig elismerjük, hogy kiválóságaik 

alkalmasak, hogy felismerjék a magasabb igazságokat. Időről időre leválasztjuk róluk a gyen-

géket, hogy finomítsuk a racionális gondolkozású nomád törzseket, talpas orkokat, és egyéb 

hétköznapinak egyáltalán nem mondható lényeket. Bukott hitványak, a birodalom szégyenei 

idemenekülve versenyre kényszerítik, és harcokban erősítik őket. Ezért alázattal hajtanak fejet 

előttem, ha azt akarom, hogy lássanak haláluk előtt. 

Legutóbbi látogatásom óta megváltozott a gyepű. Hatalmak hanyatlottak és foszlottak semmi-

vé, új hatalmak emelkedtek a régiek helyére ez a Változás törvénye, a kimondatlan ítélet. 

Csak az erős érdemes az életre… 

A hegységtől távolabbra eső területekkel mit sem foglalkozom, méltatlanok a figyelmemre.  

Most sincs ez másként. Csak a legerősebb törzsek mernek a hegylábak közelében táborozni, 

várnak rám. Tudják, hogy egyszer eljövök, akárcsak a halál.  

Lefelé ereszkedem a hegyen. Egy település? Itt? Emberek dacolnak velem?! Miért jöttek ilyen 

magasra, ahol vékony porréteg csak a föld? S a járhatatlan hegyek között hátasaik sem segít-

hetik őket? Időm van, kiderítem... 

Félúton, a hegy lábától a csúcsokig egy forrás tört utat magának a külvilág felé. Medret vájva 

vizet szolgáltat a kis falucskának. Sokszínű település, sokféle emberrel. Rozoga fakunyhók, 

favágókra utaló rönkházak, nomád jurták, sátrak. Nem sok, mindössze 30-40 szálláshely, az 

itt élő 160-180 léleknek. Sok elbukott törzs utolsó túlélője vándorolt ide. Eddig a büszke no-

mádok megvetettét a bukott khatifokat, de úgy látom új szelek fújnak, hisz maguk is feledésre 

ítélt törzseik utolsó egyedei. Egy a gyengék salakjától mentes, erős, kaotikus csoportot hoztak 

létre, saját túlélésük érdekében. A legelsők maguk a bukott hitványak voltak, akik ismerték a 

hegy, most már látható tulajdonságait, lehetőségeit.  

Nem is oly rég, megszabadult börtönétől számos ősi bestia, kiket legyőzni korántsem volt 

egyszerű feladat. Évekkel később a Fekete határ túloldaláról, a hegyek gyomrából is jöttek 

elfeledett fenevadak. Nagy, véres harc folyt itt, varázslattal és vassal próbálták visszakénysze-

ríteni a hegybelsejébe a pusztító vadak árját, melynek során a követ megolvasztó, a pokoli 

lényeket elemésztő láva tört elő a hegyből. Az eddig kopár, vöröses fekete sziklákba mart 

meder távolról is láthatóan, matt-szürke réteggé változott. Ezt meglátva és felismerve, tele-

pedtek le a bukottak. Hamar meg is épült az első kohó és bánya. Csekély létszámmal és a 

megfelelő tudásnak is híján voltak, de mint egyetlen lehetőség a túlélésre, utolsó csepp vérü-

kig tartották a helyet, s termelték ki a vasércet, olvasztották meg és kovácsoltak belőle fegy-

vereket. Kezdetleges, gyenge árujukat élelemre cserélték a szomszédos törzsnél. Nyomorúsá-

gosan éltek, de a kín acélosítja a testet és megvilágítja az elmét! 
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A törzsek sem háborgatták őket, hisz érdekeltté váltak fennmaradásukban. Talpalatnyi terüle-

tüket meg úgysem tudták mire használni a lovasok, de legalább volt egy csekély fegyver ellá-

tásuk, ami megbecsülendő előny.  

A falucska nagyvonalakban követte a szokásos nomád sátortábor felépítését. A kohóhoz és 

bányához legközelebb a hozzáértők minden fuvallatra zizegő fakunyhói (épphogy csak) áll-

tak. Gyenge fakeretre erősített tartóbotok közé vesszőket fűztek két rétegben, és a kapott rések 

közét száraz falevéllel és szénával tömték ki. Kezdetleges, és gyorsan felépíthető kunyhó, 

mely védelmet ad az eső és a szél ellen, de hamar elkorhad és használhatatlanná válik. Jobb 

híján és az erre fordítható idő szűkében mégis sok ilyen ad hamis védelem érzetet a bennük 

lakónak. Kissé távolabb innen, hasított bőrökből készült jurták körei fekszenek, kis csoportok-

ra osztottan, körkörösen helyezkednek el, jól elkülöníthetően ki melyik nemzetséghez tarto-

zik. A hegyen feljebb, a fenyves szélénél, kettő rönkházikó kéményeiből hoz kesernyés füstöt 

a szél. Fakóhajú emberek lakják. Honnan jöttek, azt senki sem tudja, ők maguk meg nem szí-

vesen mondják el senkinek. Igazából nem is nagyon beszélnek, csak vágják a fákat, alapanya-

got szolgáltatva a kis közösségnek. Semmiféle családias szervezetség nincs kisközösségük-

ben. Mindenki azt teszi, amihez ért, ha úgy véli ez a közösség egészét, és a túlélést szolgálhat-

ja. A faluban a legtöbb férfi a bányákban dolgozik, páran vadásznak, az asszonyok és gyere-

kek az egyéb teendőket végezik. Nem őrzik határaik, biztosak háborítatlanságukban. Sok a 

hiba. Szembe kell nézniük hibájukkal, hogy haláluk új, kiemelkedettebb élethez vezesse őket. 

Éjjel sújtottam le. Átvonultam a sátrak és kunyhók közt, mint egy árnyék. Sok ember, és né-

hány bukott kitaszított is áldozatául esett indulat nélküli hideg gyilkolásomnak. Csak az ébe-

rek élték túl, akik az erdőben kerestek menedéket… 

Egy év. Csak egy év telt el, mire ismét ide jutottam végtelen vándorlásom során. Megmaradt a 

falucska, és szépen gyarapodott. Sokat változott, majd háromszorosára nőtt. Már akarnak itt 

élni, látom rajtuk. Szálláshelyeik megerősítve vártak rám. Szívósak, mint egy kraggat, s nem 

felejtenek. A jurtákra feszített bőröket kívülről vastagon viasszal és faggyúval kenték, hogy 

ellenálljon, esőnek, hónak, az idő viszontagságainak. Bejáratukat, és aljukat körös-körül kö-

vekkel rakták ki, és derék magasságig botokkal erősítették, merevítették a falakat. A kunyhók 

mind eltűntek, helyüket hasított rönkökből összeácsolt házikók vették át. A néhány száz főt 

számláló közösséget egy megválasztott törzsfő irányítja. Egy sokat látott öreg nomád, aki 

bizonyára elég bölcs és rátermett a feladatra, másként nem emelték volna maguk fölé. Döntő 

kérdésekben nem maradhat el az irányítás másik tagja, a sámán beleegyezése sem. Egykori, 

törzsét elhagyó ifjúsámán, mint egyetlen szellemekkel szóló, teljhatalmú sámánná vált itt. 

Eljött a próba ideje, a gyengék veszedelme… 

 

Évről évre visszatérve halottakat hagytam a falura, de az nem akart megtörni. Szépen fejlő-

dött, és ellenállt Nekem.  

Tizenötödik alkalommal értem el a már 2000 főt számláló falut. Végigkísértem már, oly sok 

város, megalapítását, fejődését, és hanyatlását. Ez a kis település még csak a második korát 

éli, de ami késik, nem múlik, és időm, mint a tenger, még annál is több… 

A jurták, zöme eltűnt az évek során. A hegy mélye felé fúrva az ércen kívül rengeteg követ is 

kibányásztak. Ezeket a köveket, az élelmes emberek felhasználták és masszív, erős kőházakat 

húztak fel. Kezdett városformát ölteni. Bár tőlem nem védte meg őket, és szükségük sem volt 

rá, mégis építettek egy alacsony falat, cölöpökből és tapasztott sárból az új határaik köré. 

Minden csapásom után visszatértek, megvetették a lábukat, és elölről kezdték, dacolnak Ve-

lem. Ez elismerendő erény, megérdemlik, az enyhébb bánásmódot. Lesz más bajuk elég… 

A szomszédos törzzsel erős kereskedelmi kapcsolatot építettek ki. Egyre tisztább és jobb mi-

nőségű fémfegyvereket tudtak előállítani, amik már ritkaság számban mentek a gyepűn, így 

védelmet és nyugalmat kaptak az élelem mellett a fegyverekért. Hisz aki rájuk akart támadni, 

egy nagy törzs területén kellett volna átvágnia magát, majd felkaptatni a hegyoldalon. Ve-
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szélyt semmilyen formában nem jelentettek, mind kis létszámuk, mind gyalogos mivoltukból 

eredően.  

Midőn legközelebb figyelmet szenteltem a falunak, már javában város volt. Ünnepeltek egész 

évben, hisz csak egyszer jön el egy város életében az 50.-ik évforduló. Hatalmas, erős várossá 

fejlődött a kis falucska. Közel 9.000 ember él itt. Masszív kőépületekben, három kerületben. 

A magasból nézve, ismerősen festhetne a kép. Hisz korokkal régebben épült kráni városok 

alapjaira hajaz. Láttam ilyen elrendezést, ilyen építészetet. Ott a Gor-Vassak és Snattha Bey 

alapjait lerakó kyr származékok alakították saját ízlésükre a város képét, Ranagol ihlette ideá-

kat felfogva emberi képzeletet túlszárnyaló, felfoghatatlan szögekben tekeredő rendszert al-

kotva. Itt másról van szó. Itt csupán a szervezetlenség, és hirtelen növekedés alakította labirin-

tussá a várost. Az egymásba kanyarodó utcák, zsákutcák, sikátorok, egy átláthatatlan útvesztőt 

rajzoltak a hegy oldalára. Aki nem ide született és nem itt élte le élete legnagyobb részét, soha 

nem találna ki, vagy éppen el a kívánt céljához. Az elmúlt fél évszázad folyamán, 3 fal emel-

kedett a város köré. Az első, még gyermek korában, egy kezdetleges kerítés volt csupán. A 

30. születésnapját már egy második falon belül ünnepelhette a város, immár egy magas, erős 

kőfal nyújtotta nyugalomban. A harmadik, a legkülső és egyben legnagyobb fal 5 évvel ez-

előtt készült el. Nyílt támadás soha nem érte a várost, hisz az egész gyepűvel szoros kereske-

delmi kapcsolatban álltak. Ki rájut tört, az azelőtt elbukott, minthogy meglátta volna a falakat. 

A nomádok lovas népek, ezt mindenki tudja, a városlakók is. Hegyekben, fent, a keskeny 

szerpentineken esélytelen bármely lovas had. Másrészről a várost jól felszerelt, és kiképzett 

katona védi. Harcmodoruk merőben más. Gyalogosak, acélos lemezekkel erősített bőrzeké-

ben, sisakban, nagy pajzsokkal és szálfegyverekkel. Ezen kívül még egy egyenes kard képezi 

az alapfelszerelést. A fegyverzet nagy védelmet biztosít, a nyilak, és vágások ellen, de kialakí-

tásuk cseppet sem lassítja, vagy hátráltatja viselőjét. A szűk utcákban, a lovas még megfor-

dulni is nehezen tud, harc esetén szemernyi esélye se lenne. Ezzel a nomádok is tisztában 

vannak, de azzal is, hogy ez a gyalogság, nyílt terepen ugyanúgy ki van szolgáltatva a lovas-

ságnak, mint fordított helyzetben a nyargalók a városban.  

Járom végtelen utam a változatlan hegyek között, szemben az évek sodrával. Az egykori ifjú 

sámán bírva a belátás erényével, idős kort és tényleges hatalmat kapott cserébe. Semmiben 

sem marad el haragja vagy segítsége más törzsek öregsámánjaitól.  

A három fal, három kerületre is osztja a várost. A legbelső kör, az alapító telepesek és leszár-

mazottaik otthona, valamint a törzsfő, és a sámán lakik itt. A két fal közti részben, a belső fal 

tövében, a köztiszteletben álló emberek és a harcosok nagy része él, majd a munkások java. A 

külső kerületben az újonnan ideköltözöttek telepednek le, és az a kevés földműves, aki a fal 

tövében azt a talpalatnyi, savanyú termőföldet műveli. 

Az ipari részt erősen őrzik és az elmúlt években nagyot fejlődött. Már 33 kohó tüze mardossa 

a sziklákat a bennük rejtőző ércekért. Hatalmas mennyiségű, és kiváló minőségű acélt bá-

nyásznak elő. Az egész gyepűt ellátják eszközökkel, fegyverekkel. De a helyi mesterek arra is 

rájöttek, mit tudnának még felhasználni a kohókból és kovácsműhelyekből. Kitalálták, hogy 

az eszméletlen sok vizet, amit a rőten izzó, sistergő acél lehűtésére használnak, nyílt csator-

nákban vezetik el a falon kívülre. Így a leghidegebb téli éjszakákon is, még langyos meleget 

sugároznak magukból, növelve a városlakók kényelmi érzetét.  

Bár még sosem láttam, de úgy tudom, hogy évente hatalmas vásárt tartanak a városban, ahova 

messzi földekről érkeznek nomádok és egyéb szerzetek kereskedni mindenkivel. Fegyverek, 

eszközök, állatok, termények, rabszolgák, és minden más gazdát cserél, ami csak egy törzs 

tulajdonát képezheti. Az egész gyepű képviselteti magát a vásárokon, és a vásárok keretein 

belül megrendezett versenyeken. Egy vásár a Csont ünnepe utáni első újhold kezdetétől a vé-

géig tart.   

A versenyeken, számtalan versenyszámban indulhatnak az ifjak. Erő, ügyességi, gyorsasági, 

elméleti számokban csaphatnak össze. A legtöbb versenyt megnyerő fiatal elnyeri a vásár 

bajnoka címet, és ezzel együtt a törzse dicsőségét.  
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Itt az idő, mennem kell. Várnak a hegyeken túl, hogy számon kérjenek és jelentést tegyek. 

Távozom hát néhány elkényelmesedetten pöffeszkedő, óvatlan városlakó trófeájával. Készülj 

dacos város, még sokszor találkozunk… 

 

Ychat qe Perrsh, Anchiss Grael C’harol híve, a hegyek vadásza, a Négy Szél szorosának ura. 

 

 

A gyepűn, bár meglehetősen ritka, de elszórva található egy-egy város. Például Khettac-ot 

Kyria bukásakor, a délvidéket elárasztó kyr származékok menekült hordái hozták létre, s né-

pesítették be.  

 

Az elmúlt évtizedekben (a büyük néven elhíresült nomád nyargaló nagy futása óta) a puszta 

nomádtörzsei kisebb harcoktól eltekintve, békés időket éltek meg, míg más törzsek az elmúlt 

évek során létrejöttek, virágoztak, majd eltűntek, kihaltak, vagy másik törzsbe olvadtak a 

gyepű kérlelhetetlen törvényei szerint. A nomádok készülnek és várnak, hogy legjobbjaik 

egyszer bejussanak a néma, fekete hegyek mögé. 

 

Ám tévedés lenne azt hinni, hogy a Síró szelek földje csak a nomádok történetéről szól. Ezek-

re, a barátságtalan földekre téved utazó számtalan furcsa népséggel akadhat össze, amiknek 

sötét korokba nyúló történetéről nem szólnak nomád regék, s múltjuk igaz darabjai olykor 

még önmaguk előtt sem ismertek. De az évszázados hadviselésben és a határok, tiltófák kitű-

zésében az ellenfelek mindig megismerik egymást. A bölcsebbje pedig nem felejt… 

A puszta sokszínű foltokban bővelkedő szőnyege az utolsó szegletig el lett osztva a változa-

tos, furcsa, olykor rémítő népek, törzsek között. A nomádok elsőszámú, kibékíthetetlen ellen-

fele, a gyalogos harcmodorral bíró Farkas Szellem gyermekei: az orkok. Öt különböző, egy-

mástól nagy távolságban élő törzs is képviselteti magát a pusztán. Durva becslések szerint kb. 

kétezer évvel ezelőtt nyomulhattak be első csapataik a puszta külső szélein. A sárga orkok, a 

fekete orkok, a vörös és a bíbor orkok törzse Ynev más tájairól érkeztek ide (bár testileg erő-

sebbek, magasabbak, és ha lehet, még elvadultabbak északi rokonaiknál), más törzseket még 

emberemlékezet előtt vetett ki magából a birodalom, ahogyan ez kb. száz évvel ezelőtt a 

Mindentlátók törzsével is megesett. A szájhagyomány úgy tartja, hogy ez az ork törzs egykor 

a Kráni-hegységben élt jóval a tiltott határ mögött, s a khatifok által vezényelt – a dúlás óta 

rettegve említett – Birodalmi légiókban teljesíthettek felderítői szolgálatot. Ez a törzs súlyosat 

véthetett a kráni törvények vagy erkölcsök ellen, mert érkezésükkor még a vezéri barrkag is 

pőrén, fegyver nélkül futott a hegyek közül a gyepűre. A Mindentlátó orkok húsz nemzetsé-

géből csupán csak két harcos barrkagot tud felmutatni. Viszont a törzs többsége -bár képzett 

harcos és lesvető vadász- igazából valamelyik sámán, vagy vajákos nemzettség tagja, így ko-

moly ismeretekkel rendelkeznek a vulgármágia terén, és értenek a füvek hatalmához is. Állati 

szervekből, ásványokból és növényekből készített többkomponensű mérgeikkel és 

gyógyfőzeteikkel felszerelt portyázóik rohama után, hamar elnyerték a többi nép tisztelettel 

vegyes elismerését. Ezt a titokzatos törzset hárman irányítják: a vezéri nemzettség legjobb 

harcosa, hadifőnöke, a legerősebb sámán és a törzs legrettegettebb vajákosa. A furcsa triumvi-

rátus feltűnően szervezetté tette a Mindentlátók törzsét. Külső, belső ellenséggel eleddig 

könnyen elbántak. Céljuk, hogy példás életet élve, és hatalmas harcokból győzedelmesen ki-

kerülve felhívják magukra a khatifok figyelmét. Ha elég erősek lesznek, akár a birodalmiak-

kal is hajlandóak lennének megütközni, csak hogy visszatérhessenek a Fekete határ mögé. 

Készülnek visszatérésükre, a „Büszkeség Napjára”, így legnagyobb ünnepükön sámánjaik és 

vajákosaik a legkiválóbb harcost a láthatatlanság ajándékával jutalmazzák. Törzsük immár 

több száz harcossal, három sámán nemzetséggel, négy vajákos barrkaggal, egy-egy kovács, 

gyógyító és bányász nemzetséggel, két-két énekmondó, portyázó és pária barrkaggal bír, s 

generációk óta várnak, kémlelik a hegység ködbeúszó szirtjeit, gyűjtik erejüket…  
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Mogorva orkok 
A Mogorva orkok szállásterülete a kráni gyepűvidék északi részén, a Hatreggas-hegység dél-

nyugati lejtőinél található. Vándorlásaik során eljutnak egészen a Déli Városállamok nyugati 

széléig, nem egyszer ijedtséget és veszedelmet hozva a környező államokra. A pusztákon né-

hány lovastörzset leszámítva nemigen akad méltó ellenfelük, míg nyugatról, ahol nem átall-

nak a tavaszi olvadások idején a hegyekbe is felvonulni, csak Ydqert-Barr tartomány állja 

útjukat. 

A Mogorvák törzse valószí-

nűleg egyike a legelső délre 

vándorolt ork törzseknek, 

akik nagy része még az 

orkok történelmének kezde-

tén, kegyetlen teremtőjük 

haragja elől rajzottak szét 

Ynev világán. A túlélésüket, 

és azt, hogy a törzset egyben 

tartva sikerült a Világgerin-

cen túl új területet szerezni-

ük, közösen vallott ősüknek, 

Véresagyar Gorrmaknak kö-

szönhetik. A törzs akkori 

sámánja olyan hatalmú pat-

rónussal rendelkezett, aki 

képes volt megvédelmezni a 

törzset a vándorlás viszon-

tagságaitól. Állítólag neki 

köszönhetik azt a démoni 

jegyet is, ami manapság ter-

mészetesnek számít minden, 

a Mogorvák közt született 

gaug esetében, ez pedig a 

kettős ágú, és az egyébként 

orkokra jellemzőtől is na-

gyobb szemfogak, ami ke-

gyetlen mosolyt kölcsönöz 

nekik, innen kapták nevüket 

is, amire igencsak büszkék. 

Az esetleges megkülönbözte-

tő jegy nélkül születetteket átkozottnak vélve már akkor megölték, de manapság már csak 

nagyon kevés gaugot kell a hegyek szellemeinek ajánlva a mélybe vetniük.  

Területüket ma senki nem vitatja el tőlük, mivel évszázadokon keresztül elég erősek voltak 

hozzá, hogy megtartsák, ahhoz azonban kevésbé, hogy Kránhoz közelebb szakítsanak maguk-

nak erdőket és hegyeket. Manapság is a területük erőforrásait kihasználva élnek, vadásznak, 

gyűjtögetnek, ami pedig hiányzik, azt a környező államokból szerzik be, a civilizáltabb népek 

körében csöppet sem elfogadottnak tekintett módon. A törzs történelme folyamán többször 

volt már a szomszédos Ydquert-Barr, és Abbaq-Rah tartományok zsoldjában is, emiatt az ő 

részükről megtűrtséget élveznek, mint jól felhasználható munkaerő.  

A törzs szent állata a Byzzon, bár azt szinte mindenhol hosszú agyarakkal ábrázolják, ami a 

náluk kényszerű vendégséget eltöltött Radaq Verduz, külső tartománybeli vérfilozófus szerint 
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az ősként tisztelt Véresagyar Gorrmak túlvilági patrónusának fennmaradt ábrázolásával azo-

nosítható. A gondolkodó egyébként érthető okokból már csak szabadulása után fejtette ki ezen 

nézeteit. 

A Mogorvák vezéri nemzetsége is a Farkasszellemet tekinti ősének, ahogy a legtöbb ork vezé-

ri nemzetség is. Félelmetes harcosok, többük két csatabárdot forgat, amit egy embernek két 

kézzel is becsületére válnék megemelnie. Közülük került ki annak idején a törzs héroszaként 

tisztelt Tipró Wurrag, aki amellett, hogy az énekmondók ajkán élő legendák szerint számtalan 

rendkívüli hőstettet vitt véghez, többször is járt a Fekete Határon túl, és több barátot szerzett. 

Több vélemény szerint csak az orkok törzsi szokásai alakították baráttá ezeket a legendák 

homályába vesző személyeket, akiket helyesebb volna véradósnak fordítanunk.  

A Mogorvák délre érkezésekor állítólag a területük még a krániak vadászterületének számí-

tott, és a törzset is alaposan megtizedelték a Fekete Határról át-átcsapó, félelmetes lovasok. 

Fegyveres harcban a Mogorvák felvették velük a versenyt, de ezek a vadászok szavakkal is 

öltek. Vezéreik többször is összecsaptak, de az orkok nem bizonyultak méltó ellenfeleknek, 

emiatt többször is szállásterületet kellett váltaniuk. Tipró Wurrag, a törzs akkori vezéri nem-

zetségének egyik gaugja, felcseperedvén félelmetes harcossá vált és több barátra is szert tett 

az ellenség területén. Többen esélyesnek látták egy újabb vezéri küzdelemre, noha vér szerint 

nem ő következett volna, de Wurrag túl gyáva volt, mások szerint csak túl eszes ahhoz, hogy 

lemészároltassa magát. Titkos tervről zagyválva, asszonyait, családját hátrahagyva egyszer 

csak elszökött a törzstől, át a Fekete Határon, és soha többé nem látták. A családját ért szé-

gyent csak jó néhány káromló ork vérével sikerült lemosni. Néhány év múlva azonban egyik 

porontya, felcseperedve és harcossá válva megküzdött újra a vadászók vezérével, és ő állva 

maradt annak szavai ellen, egy darabig. Ez nagy eredmény volt az eddigi kudarcokhoz képest, 

és bár legyőzni nem sikerült a lovasvezért és a törzsnek újra szedelőzködnie kellett, felcsillant 

a remény, hogy a törzs becsületét talán majd a szökött Wurrag leszármazottai állítják helyre.  

Az énekmondók ajkain még ennél is dicsőségesebben él annak az évekkel későbbi csatának az 

emléke, amikor a Mogorvák vezéri nemzetsége áttörte és eltiporta a szavakkal nyomorító 

kráni lovasok falát, és először ellenük is megvédte a törzs szállásterületét. Csak jóval később 

derült ki, hogy ez voltaképpen Tipró Warragnak volt köszönhető, aki a törzs javára felajánlot-

ta magát a szavakkal ölők egyik vezérének, és egy messzi kútban lelte halálát. Azóta a Mo-

gorvák vezéri törzsének mind több harcosa marad állva a rontó igék ellen, és ha nem is vég 

nélkül, az ellenfélnek legtöbbször már nem marad ideje többször szólni a páros csatabárdok 

ellenében. Ezután kezdték tisztelni az egykori Warragot, és a neve is ezután változott a szö-

köttről tipróra.  

A Mogorvák ereiben bizony egy kevéske aquir vér folyik, amit Tipró Warrag önfeláldozásá-

nak köszönhetnek, akit a Mogorvák azóta is héroszukként tisztelnek. Sámán népük pártfogója 

az őket ma is segítő hős, aki bár sohasem adott más életjelet magáról a híveinek juttatott ha-

talmon kívül, állítólag mégsem veszett abba a távoli, félelmetesnek mondott kútba, és kiegye-

zett annak rettegett urával, bár hogy ezért milyen árat kellett fizetnie, azt máig nem tudhatjuk. 

Sámánjainak azonban különleges erőt ad, és ők tűzesővel pusztítják az ellenséget, vad őrület-

be hajszolják a harcosokat, s a portyázók nyomait viharokkal söprik el. Az öregkort kevesen 

érik meg közülük, mert néhány év után habzó szájú háborodottá változnak, akiket a harcosok 

csak félelemből nem ölnek meg. Ezek a tébolyodottak idővel elszöknek a törzstől, talán le-

gendás hősük után indulnak. A közösségben mind kevesebb életképes gaug születik, gyakori a 

beteges, gyilkos kórokkal világra jövő, életképtelen poronty, és a sámánnemzetség folyamato-

san fogyatkozik. 

A Mogorvák énekmondói a törzs legderekabbjai, csatabárdjaik nyomán vért reped, korommal 

mázolt pofáik elől még a nomádok is megfutamodnak. Dobjaikon gyakran elevenedik meg a 

múlt csatáinak ritmusa, harcban pedig őrült tempót diktálnak a törzs harcosainak, akik félel-

metes harci táncukban vetik magukat az ellenségre.  
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A Mogorva orkok három harcos nemzetséggel rendelkeznek. Hagyományos fegyverük a csa-

tabárd, mellyel őrült harci lázban aprítják ellenfeleiket. A feltartóztathatatlan rohamokról elhí-

resült harcosok nehéz vértjeiről lepattognak még a pusztai íjak puha nyílvesszői is, vad ordítá-

suk elriasztja még a náluk is vadabb ragadozókat.  

A törzs kovácsai a Hatreggas-hegység vasércét dolgozza fel, kezeik alól nagyméretű, masszív 

csatabárdok kerülnek a harcosokhoz. Mivel a hegység keveset ad a sárkánykőből, a puszták 

mérgezett földjének fekete vérét használják, amit hagyományos recept alapján kevernek, és 

sűrítenek a kohókhoz. A fekete, sikamlós földvért hatalmas és különlegesen kikészített bőr-

zsákokban szállítják a pusztákról a hegymélyi kohókhoz. 

A Mogorvák két portyázó nemzetsége felel a vadászatért, és rendszeres őrjárataik, rablópor-

tyáik biztosítják, hogy a szállásterület orkoknak járó javait senki ne dézsmálhassa. Legna-

gyobb híre a lándzsásaiknak van, akik nehéz, vashegyű lándzsáikat nem csak messzire képe-

sek hajítani, de a vívásban is jeleskednek vele.  

A törzs gyógyítóinak tudását egy képzett herbalista is megirigyelhetné, nincs a környékükön 

olyan növény, de ásvány sem sok, amit ne fordítanának a törzs javára. Bár mérgeket nem ke-

vernek, gyógyítóik az alkímia igazi mesterei, számtalan „mágikus” kencével, szerrel segítik a 

Mogorvákat. Mesterségük jeleként minden beavatott vajákos savval égeti át szemfogait. Az 

ordani legendák kettő vereséget említenek, más források szerint három alkalommal is megver-

ték a Mogorvák, a Sogronita városállam érdekszféráját kiterjeszteni akaró csapatokat. Az el-

beszélések csatakos bundájú, őrjöngve rohamozó, hatalmas agyarú harcosokat említenek, akik 

dacoltak a tűzzel is… Azóta a területen csökkent az ordani befolyás, de a törzs határait hallga-

tólagosan ez előtt is elismerték a „tűzdobálók”.  

A törzsnek egy bányász nemzetsége van, akik leginkább a hegyekben tevékenykednek, bá-

nyászaik a hegyek mélyéről hordják a felszínre a ritka, de erős sárkánykövet. Ők irányítják a 

föld fekete vérének kinyerését is. 

A Mogorvákat négy pária nemzetség kíséri, akik a törzs hierarchiájának legalján helyezked-

nek el. Közülük az elsők a legtörekvőbb, lapospofájúaknak csúfolt nemzetség, akik feltehető-

leg valamely más törzs hagyatékaként csapódtak a mogorvákhoz, mert bármennyire is törek-

szenek rá, utódaik nem születnek a törzsre jellemző nagy, kétágú szemfogakkal. 

 

A sárga orkok 
A sárga orkok, akik magukat csak, mint ngaur-ok emlegetik, rendelkeznek az alakváltás ké-

pességével. Az orkok énekmondóinak emlékezetében élő történelmükben találhatunk erre már 

példát, a Farkas-szellem kegyeltjét, Hurag Dhaur héroszt, aki képes volt farkassá válni, de a 

ngaur-oknál ez tömeges jelenség, nem csak egy-két harcos kiváltsága. Sőt, esetükben a 

bőreváltás három különböző alakot jelent. Ork, farkas, illetve félig farkas, félig humanoid-

óriás alakba képesek átvedleni. Testi erejükről pedig hihetetlennek tűnő regék forognak köz-

szájon, még az orkok törzsein belül is. A sárga orkok bőrváltása titokzatos vallásukkal és a 

farkasokkal való rejtélyes, lelki kapcsolatukkal magyarázható. Számuk az elmúlt évek alatt 

vészesen lecsökkent, amit a törzs hosszúéltű sámán-pap vezetője, a Szellemekkel Szóló sem 

tudott megváltoztatni, noha maga is 52 poronttyal, és számtalan unokával büszkélkedhetett. 

Néhány emberöltővel ezelőtt még nagy számban táboroztak közel a Kráni bércekhez, 

Saraatak folyó partjain, ám sokszor rosszul mérték fel erejüket, a kudarcba fulladt háborúk 

pedig kíméletlenül megtépázták a közösségüket. A Szellemekkel szóló porontyai közül csu-

pán csak egy futott be említésre méltó sikereket. Ez a sarj Vérivó Dhzar néven vált hírhedtté. 

Legyőzve a törzs harcos nemzettségeinek parancsnokait, maga mellé állította a legkiválóbba-

kat a ngaur harcosok közül és pusztító hadjáratba kezdtek a Kráni bércek felé, hogy visszahó-

dítsák azokat a földeket, amiért egykor őseik vére hullott. A bőreváltó hordának egyesek sze-

rint csak szerencséje volt, viszont a sorozatos, gyors győzelmek azt mutatják, hogy Dhzar, ork 

létére kiváló stratégiai érzékkel bírt, aminek köszönhetően minimális veszteségekkel verte 
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tönkre az útjába eső törzseket. Hadjárata végén eljutott a Kráni-hegység lábához, s letáboro-

zott véreivel az északi fenyvesekben. Helyüket évek óta fenntartják és védelmezik, de sajnos 

példájuk egyedinek mondható a népük körében. Általánosságban a sárga orkokat túl vadnak, 

túl vérszomjasnak, írják le a helyi népek. Mint egy megvadult farkas falka minden koncra 

azonnal ráugranak, s nem méregetik a ngaur-ok ellenfeleiket, nem latolgatják sanszaikat. Ta-

lán az élelemért, a Fekete határ közelségéért vívott harcok tépázták meg őket, talán belső vész 

sorvasztja törzsüket. Nem tudni, de az utóbbi években visszavonultak a gyepű keleti szélei 

felé, távolabb telepedtek meg a harcok zajától, hogy erőt gyűjtsenek, majd megacélosodva, 

számbeli fölényben visszatérjenek régi vadászterületeikre. Talán. Persze az is lehet, hogy vég-

leg elkorcsosultak, s meggyengültek, ami itt a pusztában azt jelenti, hogy néhány generáció 

múlva –emlékükkel együtt– végleg eltűnnek, helyüket pedig egy erősebb faj vagy törzs veszi 

át. Talán Vérivó Dhzar törzse marad a sárga orkok utolsó hírmondója. 

 

A fekete orkok 
Az egyik legnagyobb ork közösség itt a lapályon. Ennek több oka is van. Az első és talán leg-

hangsúlyosabb oka népessé lett törzsüknek az, hogy olyan területek mellett vertek tanyát, 

ahova más, épeszű, értelmes lény nem kívánkozott. A törzs az énekmondó nemzetségek sze-

rint a bércek lábától eredeztethető – de erről csak elvétve találhatóak énekek, amelyek meg-

bízhatósága kétséges – több csata során végül egészen Orgulig jutottak. A hadúri háborúk 

esztelen pusztításainak korából fennmaradt Ragálymezőkön a mai napig burjánzottak a hábo-

rúk során kitenyésztett járványok és mágiával létrehozott vírusok, ronccsá morzsolva szerves 

s szervetlen anyagot egyaránt. Eme pestismezők tőszomszédja pedig a fekete orkok legna-

gyobb kolóniája lett. A dühöngő nyavalyák megtépázták és örökre eltorzították a vidéket. A 

föld mérges kipárlásai nehézzé tették a lélegzést, a növények többsége sorvadásnak indult az a 

kevés, ami megmaradt, furcsa átalakuláson esett át. Leveleiken rossz szagú váladékot termel-

tek, tüskéik bőrbe akadva nehezen gyógyuló tályogokat martak az élő szövetekbe, szélben 

szálló virágporuk pedig egy Byzont is képes volt ledönteni a lábáról. Az orkok alkalmazkod-

tak ezekhez a körülményekhez is, s törzsük kihasználva a háborítatlanságot, a puhányok ki-

hullása után gyors szaporodásnak indult. Igaz a kedvezőtlen feltételek jelentősen rövidítették 

a fekete orkok élethosszát, de ez sem gátolta a törzs létszámának növekedését, mert ritkán 

ütöttek rajtuk ellenséges csapatok, hiszen senkinek sem állt érdekében e baljós földek meg-

szerzése.  

De számos törzsük telepedett meg gázokat böfögő, mérgeket nedvedző holtlápokban, elátko-

zott vidékeken, holtak lakta romok között. Harcosaik az adott terület áldatlan kipárolgásait 

magukba szívva, valódi veszedelmekké váltak. Egyesek szerint a legjobbjaik már nem is él-

nek, érzéketlenekké váltak a fizikai hatásokkal szemben. Harapásuk tébolyt, tajtékzó őrületet 

okozott, karmaik mérgeket nedvedzettek, vérük fertőző vírusok, tomboló kárhozottak hordo-

zói voltak. Nevükhöz méltóan, bőrük sötét, mattos fekete, amit sűrű, mélybordó vérüknek 

köszönhetnek. Néhány tagjukon – olykor-olykor – szőr is található, amely sötétvörös, esetleg 

méregzöld, fenyőzöld színű. Fajuk sajátsága, bár ritkának mondható a fényes fehér szembogár 

is, mely gyakorta borostyán ködfátyol mögé rejtőzik, így kölcsönözve még méltóságteljesebb 

megjelenést tulajdonosának. 

A fekete orkok törzseit, legendás hősük Rőtszemű Krauq fogja össze, olykor kincsekkel, oly-

kor véres leszámolásokkal. Hatalma hátterét két torzszülött, félelmes hírű sámánja adja, akik 

ellenállóvá tették a múló idővel szemben. Népük, minden számítás szerint, még sokáig fenn-

marad, hiszen olyan földeket birtokolnak, amik senki másnak nem kellenek, ráadásul harcosa-

ik életükben és halálukban is nagy pusztítást képesek véghezvinni más törzsek, népek köré-

ben. Ellenállók a mérgek többségére, és a ragálymezők dögletes betegségei is csak agylázas 

őrjöngővé képes változtatni fajtájukat.  



Csörgő Iván: Krán 17    A Fekete Föld Könyve 

 

 

Vörös orkok 
A dhyarauni áthatolhatatlan erdősségekben őrzi területeit a vörös orkok törzse. Ezekről az 

orkokról az a szóbeszéd járja, hogy fajtájuk legravaszabb, legértelmesebb egyedei, akik testi 

erőben és vadságban sem maradnak el fajtársaik mögött. Nem egy vörös ork több nyelven is 

beszél, bányász nemzettségeiknek tagjai járatosak a mechanikában, gyógyítóik pedig kiemel-

kedő ismeretekkel bírnak az orvoslás terén. Az énekmondó nemzetségen belül a régi csaták 

őrzői ugyancsak számon tartják saját történelmüket, igaz szigorúan a csaták (győzelmek és 

vereségek) szemszögéből. 

 

Sayham 
A kristálymocsaraktól délre fekvő földek egy bizarr és rejtélyes nép szálláshelye. A sayhamok 

saját bevallásuk szerint kráni vérrel büszkélkedhetnek, nem is akár milyennel! Magukat az 

aquirok leszármazottainak tartják. Igaz kiűzettek a Birodalomból, s idővel az ősi nyelvet is 

elfeledték, de nem mulasztották el retteget őseiket imádni, áldozni nekik. Így az ősi faj nagy-

jai sem felejtkeztek el róluk, s megadták nekik a hátborzongató képességet, a rituális nyúzást, 

mellyel a gondosan eltávolított és csodás erejű füvekkel preparált bőröket magukra öltve át-

formálódnak és megelevenítik azt, elnyerve a lény eredeti tulajdonságait, képességeit. A ma-

gasabb beavatottak ezeket a lenyúzott gereznákat életre is képesek kelteni, megtöltve őket 

ködöstestű árnyakkal. Az így létrehozott seregek számát, csak a lenyúzott bőrök száma korlá-

tozhatja. Nagyerejű tudás hát, mit őseik örökül hagytak nekik, a vérben úszó, jajgató áldozata-

ikért cserébe. Ennek az imádatnak köszönhetőek a gyepű vidékén egyedül álló, kőből épült 

szentélyeik. Szám szerint kettő, egy a mérgező, kékeszöld iszapot hozó Dahariil patak men-

tén, míg a másik, területük szívében fekszik. Számtalan kisebb imasátruk található még, ám 

ezek már fából és bőrből készült jurták.  

A sayhamok földjén a kristálymocsarakból kifolyó posvány miatt nem élnek meg haszonnö-

vények, és állatot sem tartanak. Vadásznak, legtöbbször gondolkodó értelmes fajokra. Oltára-

ikra is ilyen áldozatok kerülnek. Közösségüket több család alkotja, melyek élén a Seq Heb 

(Atya) áll. Az Atyák tanácsának elnöke pedig a mindenkori főpap, Sho Seq Heb (Ősatya). 

Szent jelképükként hordott hosszú, hajlékony pengéjű késeikhez vadászatban nem nyúlnak, a 

préda elejtésére zúzófegyvereket használnak, mert így nem sérül annak bőre, prémje. Furcsa-

mód megélhetésüket épp az az iszap segíti, ami lehetetlenné teszi számukra a földművelést. 

Felfedezték a kristálymocsarakból származó iszap különleges hatásait az értelmes lények el-

méire. A sűrű posvány színétől függően segíthet vagy épp árthat az azt elfogyasztónak. A 

sayhamok kiszárítva és finom porrá őrölve 25-30 árnyalatot is képesek előállítani az iszapból. 

A Darym-puszta minden mágiahasználója és méregkeverője kisebb vagyonokat és rabszolgák 

seregeit hagyja alkalmanként a Seq Heb-ek bőrsátraiban, csak hogy birtokoljon a félelmes 

porokból néhány maroknyit. A sayhamok vallási fanatizmusa gyakran kedvezőtlenül hat ke-

reskedelmükre. Földjükön szúró-vágó fegyvert csak ők viselhetnek, ezt megszegni főben járó 

bűn minden áthaladónak, melyre csak egy feloldozás van: a halál. 

 

Vérvitézek 
A vérvitézek a kráni gyepűvidék kiírthatatlan rákfenéje. Akiket igen gyakran kevernek össze a 

helyiek a khatifokkal, brutális fellépésük, és vérben fürdő összecsapásaik miatt. Kiváló lova-

sok, ügyes fegyverforgatók, de fanatizmusuk egy állandóság nélküli, kaotikus életbe hajszolja 

őket. A puszta életébe kitörölhetetlenül belevésték magukat rémtetteikkel. Útjuk, egy törvé-

nyek nélküli út, életük, nagy szabadságot mutató létezés. Irigylik és respektálják, gyűlölik és 

félik őket a gyepű közösségei.  
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 „Növényként meghaltunk, erős ménnek születtünk. Meghaltunk állatként, lovasnak születtünk. 

Mondd Testvér, ugyan mit vett el tőlünk a halál?” /Vérvitéz hitvallás/ 

 

A vérvitézek nem félik a halált, mert erősen hiszik: elmúlásuk, valami magasabb létformává 

válásukat jelentené. Eszmei testvériségükbe bárki csatlakozhat, nem válogatnak, nem kérdez-

nek semmit. Gyakran a keményen védekező, jól harcoló ellenfeleiknek is felajánlják a cso-

portjukba kerülés lehetőségét. Visszautasítás esetén addig folytatják támadásukat, míg vagy 

az ellenség, vagy ők el nem hullnak az utolsó szál harcosig. Nincs más út, nincs több egyez-

kedés, nincs visszavonulás… 

Amíg a testben lévő vért az élettel azonosítják, addig a kifolyatott vért a halállal. A legyőzöt-

tek vérének magukra kenése a vérvitézeknek, kötelező rituális gyakorlat. Külső szemlélő 

számára dermesztő lehet a skarlátvörös démonoknak tűnő, egymást vérrel locsoló, kacagó, 

sakálmódjára ordító páncélosok látványa. A lassan száradó vér, az áldozatok félelme és fáj-

dalma megidézi a vérvitézek köré a mindent lebíró enyészetet, hiszen ők maguk tesznek igaz-

ságot, ők a mezsgye élet és halál között… 

 

A vérvitézek életvitelének, hitvallásának korai képviselői évszázadokkal ezelőtt jelentek meg 

a gyepűvidéken. Első rajtaütéseik a hegyek lábához közel élő nomád törzseket érintette, akik 

kelletlenül szálltak harcba a rájuk rontó, külső tartományok kitaszítottjaival, a vérvitézek elő-

deivel. Pontos számuk nehezen meghatározható, ugyanis az állandó harcok miatt ez dinami-

kusan változik, valamint számtalan, kisebb lovascsapatokba verődnek, melyek létszáma álta-

lában hat és kéttucat közé esik. Mára nagyon is komoly haderővel rendelkező csoport lenne, 

ha közösségüket nem osztanák meg a belső versengések és viszályok. Mindennapi életük 

meghatározó elme az egymással vagy környezetükkel folytatott „csatározások”, az elmarad-

hatatlan érték, élelem és asszonyszerző portyák, no meg a legyőzöttek rituális legyilkolása. 

Őrült fanatikusok módjára, mániákusan imádják a vért. Legtöbbször minden logikát nélkülöz-

ve, véletlenszerűen csapnak le áldozataikra. Hideg kegyetlenséggel ölnek, s nem hagynak 

maguk után túlélőket. Áldozataik vérét lecsapolják, kisajtolják, majd a megszerzett vérrel 

kenik vértezeteiket és önnön testüket. Valami titokzatos, közös cél vezérli mindőjüket, melyet 

a gyepűn eddig senki sem ismert fel. Talán valamely kaotikus ős parancsol nekik, talán csak 

tébolyodottak, akik a jó halált keresik. Különc csoportjaikból a nomád népek regéi félelmetes, 

démoni hordákat alkottak. Egyesek abban bíznak, hogy ezek a szóbeszédek túloznak, mások 

pedig épp attól félnek, hogy a valóság ebben az esetben is borzalmasabb.   

Vérszomjas harcosok, vagy szent őrültek? Rárontanak a náluk százszorta erősebb ellenfélre is 

anélkül, hogy kezükben véres pengéjük megremegne, vagy szájukról lehervadna vérfagyasztó 

mosolyuk. 

A vérvitézek legnagyobb hátránya, hogy teljesen fegyelmezetlenek, képtelenek harci alakza-

tokban megmaradni a csatamezőn. Bár történelmi példa volt rá, hogy négytucat lovascsapat 

összefogott valamely közös ellenség elpusztítása miatt, de győzelmük pillanatában már a 

zsákmány felett egymásnak estek.  

 

Lóháton küzdenek, lóháton esznek, s ha a szükség úgy hozza, lóháton is alszanak. Egy vérvi-

téznek a lova a legnagyobb értéke, a leghűségesebb társa. Talán ezért szólítják gyakran test-

vérként hátasaikat is, akik ugyanúgy húst esznek, akárcsak ők. Hátasukon kívül a vérvitézek 

életében nincs más állandóság. Nincs egy darabka föld, jurta, vagy asszony, mit sajátjukként 

említhetnek. Vándor életmódjuk, örökös kóborlásuk a gyepűn nem ad rá lehetőséget, hogy 

bárhol is megvessék a lábukat. A csoportok száma legtöbb esetben akkor növekszik, ha valaki 

beáll közéjük. Néhányan, kitagadottak, törzsük utolsó túlélői önként állnak a vérvitézek sorá-

ba, hogy itt új esélyt kapjanak a kiemelkedésre. Ám sokan kényszerből lépnek be közéjük, az 

életet választva, így igen gyakoriak közöttük a viták. Ezt egész egyszerűen halálig tartó pár-
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harccal döntik el. Ahol általában az ifjabb, tapasztalatlanabb marad alul… Volt rá példa, hogy 

támadásaik egyetlen célja nők elrablása volt, akiket megerőszakoltak, majd visszajutatták őket 

saját népükhöz. E magzatok kihordására mégis kevés áldozat vállalkozott, többségük még a 

gyermek születése előtt végzett magával. Alkalmi szálláshelyeiket a vérvitézek gondosan tit-

kolják és gyakran váltogatják, sosem töltenek egy helyen fél napnál több időt. Elnéptelenedett 

falvak romjai között, a végtelen, szabad ég alatt, vagy erdei tisztásokon, nyergüket párnának 

használva hajtják álomra fejüket. Az állandó harci készenlétnek köszönhetően nagyon kevés, 

4-5 óra alvásra van csak szükségük. Valószínűleg ezért gondolhatják a gyepű lakói, hogy 

vérmocskos csapataik sosem alszanak.  

Választott vezetőjük nincs, de bizonyos szintű hierarchia mégis létrejött körükben az idők 

folyamán. Akik már évek óta küzdenek, számtalan ütközetben megfordultak, s eddig nem 

szereztek komolyabb sérülést, azok bizton számíthatnak rá, hogy a csapatuk hallgatni fog sza-

vára, kikéri véleményét. Akik kiállták a bajnokok próbáját, egyedül végeztek egyszerre egy 

tucat elfszabású lénnyel, azok a Bajnok címen kívül elnyerik a vérvitézek közösségének tisz-

teletét is. Ilyen volt a Kegyetlen Művész is, aki a legendák szerint korokkal ezelőtt egymaga 

pusztított el egy gyepűvidéki ork századot. A legenda makacsul tartja magát, mert bár senki 

nem bizonyította hitelességét, érdekes ténynek tekinthető, hogy egy ork század tényleg eltűnt 

nyomtalanul, csak évekkel később találtak vándorló törzsek egy különös módon, ork csontok-

ból készített építményt. 

Közösségükben vannak, akik mélyebben foglalkoztak filozófiájukkal, hittükkel, őket Meg-

szállott Vitézeknek nevezik. Teljesen magukénak érzik a hitet, szertartásokat tartanak, és vér-

szellemek erejét segítségül hívva különleges dolgokra is képesek, mint például a tűzben járás 

vagy a vágtázó lóról talpra ugrás. 

A legerősebb kiválasztottakat Vérbajnoknak nevezi közösségük.  A kiválasztottak nagyon 

kevesen vannak, és aki ragaszkodik életéhez, az hallgat rájuk. Legendás harcosok ők, akiknek 

nem sok méltó ellenfelük akadna sem a vérvitézek, sem a gyepű más népei között. Feltétele-

zések szerint évszázados korúak is vannak köztük, bennük megvan a Bajnokok ereje, a Meg-

szállott Vitézek hite és a khatif ősök hidegvére is. A vidék népeinek szerencséjére nagyon 

ritkán bukkan fel újabb képviselőjük. 

 

Eredetükről számos legenda kering, ezek közül kettőt említhetünk hitelesnek: 

 

„Megszületésem idején már itt voltak a gyepűn, pedig volt annak már vagy nyolcvan éve is. 

Apám, az apjától, annak az apja, meg az ő apjától hallotta a legendát. Senki nem élte még túl 

őket, aki találkozott velük, de messziről már látták őket többször. Egyszer a törzs nagy harco-

sai vadászni mentek, és csak néhány férfit hagytak a szálláshelyen, az asszonyokkal és a gye-

rekekkel. Rájuk támadtak a Vérvitézek, senki sem tudja, miért. A vadászatból visszatérve lát-

ták, hogy törzsük minden nőtagja és gyermeke meghalt, és találtak egy halott vérvitézt is. Azt 

hitték, meg fog szakadni a vérvonal, de aztán más törzsekből nőket raboltak, hogy aztán ők 

hordozzák tovább a vért. A Vérvitéz hátán egy olyan szimbólum volt, amely egy Khatif iránti 

elkötelezettséget jelent. Azóta mindenki úgy véli, hogy ősük, aki e kárhozatos csapatot a gye-

pűre hozta egy Khatif volt, valamikor évszázadokkal ezelőtt…” 

  Gronuthartha, Kráni Nomád sámán szájából lejegyezve 

 

 

„…Azokról a szemetekről, a Vérvitézekről, vagy kikről hallottam egy mesét Ortorh-tól. 

Aszongyák, mán vagy sok generációval ezelőtt is itten vótak, mikor a törzsünk ide érkezett. 

Mán sok orkot meggyilkoltak azóta, de mán mi is visszavágtunk, levágtunk vagy hatot! Na, 

azé vannak itt, mert egy Khatifnak tettek hűséget, oszt’ nem tartották be, az meg elzavarta 

őket ide. Itten meg mészároltak meg öldököltek mer azt szerették, és ezér nem tartották be az 
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ígéretüket. Akkor elgyüttek, és megtetszett nekik itt, hogy levágják a fajtánkat, oszt’ 

ittmaradtak…” 

           Thulkhar – Gyepűvidéki Ork szavai 

 

 „A tétovázókat nem kegyeli a hadiszerencse.” – tartja a vérvitézek között már szállóigévé lett 

mondás, ez rájuk teljes mértékben igaz. Kiváló lovasok és tapasztalt stratégák, ennek megfele-

lően harcmodoruk is változékony, sokszínű, attól függően, milyen gyorsan akarnak végezni 

áldozatukkal. Ha gyors halált szánnak elleneiknek, a lovas lerohanás a fegyverük. Ha kínozni, 

sokáig életben tartani akarják a kiszemelt közösséget, akkor kis csapatokkal lépre csalják a 

védőket, a megmaradtakat megpróbálják összezavarni, vagy orvul támadják meg a halálra 

szántakat. Pusztítanak, brutálisak, a lehető legembertelenebb, legvéresebb módokon próbálják 

–olykor szó szerint- kivégezni áldozatukat, hogy aztán vérében fürödjenek. Aki az útjukba 

akad, nem számíthat jobb sorsra, hacsak meg nem győzi a vérmocskos harcosokat, hogy hiszi, 

amit ők hisznek, teszi, amit ők tesznek, s ha lovat adnak alá, követi új testvéreit a halálig.  

 

Ha vérvitézekkel hoz össze a balsors, ne gondolkodj, vágtázz, menekülj, ahogy csak lovad 

bírja. 

                                   Nomád bölcselet 

 

Varjak 
A Varjak egy, a kráni határvidéken élő közösség elnevezése. Hivatásos gyilkosok, a beszivár-

gás, lesvetés és az orvgyilkosság mesterei. A szóbeszéd szerint, ahol megjelennek, ott hama-

rosan eledelhez jutnak a halottakat boncolgató varjak. Innen ered elnevezésük, ám mások sze-

rint igénytelenségük és egyszerűségük okán kapták a puszták közönséges madarának nevét. 

Szállásterületük két külső tartomány, U’Cheol és Har Huddath közé beékelődött tölcsér kö-

zéptáján helyezkedik el, nyugatról Khaya Kharram határolja, míg keletről a Zharzurum folyó 

zárja le. A jól elkülönülő, sziklás, szinte terméketlen dombság a gyepüvidéki közösségek írat-

lan egyezsége alapján a Varjakhoz tartozik. Ők semmi pénzért nem adnák saját területüket, és 

foggal-körömmel védik, ha a szükség úgy hozza. Igaz, a gyepűvidéki hatalmasságoknak nem 

érné meg az a veszteség, amit az elfoglalása okozna. A Varjak ugyanis kitérnek a földjükre 

vetődő nagyobb sereg elől. Egyszerűen senkit sem találnak katonák a sziklák gyér növényzetű 

dombok között, jelenlétükről csak az éjszakánként átvágott torkok, az el-eltünedező őrjáratok, 

árulkodnának, napról-napra mind nagyobb számban. 

A Varjak nem véletlenül ragaszkodnak ennyire a haszontalannak látszó vidékhez, mert bár 

mesteri álcázási ismereteikkel bárhol el tudnának bújni, olyan barlangrendszert, amit a sziklás 

dombok rejtenek, aligha találnának máshol. Csak találgatni lehet, hogy honnan örökölte eze-

ket az elhagyott járatokat a gyepűvidéki közösség, de manapság, rajtuk kívül senki nem tart rá 

igényt. Minden valószínűség szerint nem is tud róla. Titkos feljegyzések szerint a járatokat 

egy rég elfeledett törzs hagyta rájuk, akik nem voltak méltóak az életre a Legnagyobb Úr 

előtt. Ők mára nyom nélkül kivesztek a gyepűvidék színpadáról, hiába, a gyengéknek nincs 

keresnivalójuk errefelé. Más feltételezések szerint egykor titokzatos képességű állatok vájták 

a sziklákba és lakták az üregeket, amik nem tűrhették a napfény érintését, és mára kihalva 

átengedték helyüket a pusztai gyilkosoknak. Bizonyos legendák szerint csupán még mélyebb-

re költöztek... 

A Varjak kisebb csoportokban, mesterien álcázott rejtekhelyein élnek, amiket a szóbeszéd 

nem sokkal tart különbnek, mint az állatok odvánál. A bútorokkal, kényelemmel nem sokat 

törődnek, csak a legszükségesebbre korlátozzák. Soha nem bíbelődnek építkezéssel, elveik 

szerint a legtökéletesebb álca az, amikor mindent maga a természet alakít ki. Vadászatból és 

csapdák zsákmányaiból tartják fent magukat. Ügyességük, valamint alacsony lélekszámuk is 

biztosítja a megélhetést a sivár területen. Mindent a természetből nyernek ki, ami a megélhe-
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tésükhöz, illetve a feladataik ellátásához szükséges. A nyomolvasás és az álcázás mesterei, 

igénytelenségük pedig csak fokozza keménységüket. Létszámuk alacsony, a merészebb becs-

lések szerint sincsenek többen százötven főnél. A kegyetlenül kemény életforma igencsak 

próbára teszi és megedzi őket, kevesen alkalmasak rá, hogy hosszabb távon közöttük éljenek. 

Emiatt is szűkölködnek az asszonynépben, akik ritkán adják a fejüket utód nemzésére. Mind-

ezek mellett a gyepűvidék hozzájuk menekült földönfutói és kitaszítottjai csatlakozhatnak 

hozzájuk, Így a közösség átlagéletkora magas és a létszámuk állandó, és leginkább a középko-

rúak vannak túlsúlyban. A fiatalok képtelenek, az öregek erőtlenek hozzájuk szegődni, illetve 

megmaradni közöttük. A Varjak ugyanis a legtöbb gyepűvidéki közösséggel ellentétben telje-

sen nyitottak, bárkit befogadnak soraikba, fajra, nemre való megkülönböztetés nélkül. Az 

egyetlen feltétel csak az avatás szertartásának teljesítése, ami felér egy halálos ítélettel: a je-

löltnek át kell kelnie a Fekete Határon, és egy khatif holmival visszatérnie, ami azután a kö-

zösség szerény vagyonát gyarapítja. Így biztosítják, hogy soraikba csak a legalkalmasabbak 

kerüljenek, és kétbalkezes újoncok ne ejthessenek foltot makulátlan hírnevükön. A frissen 

avatott növendékeiknek és az új tagoknak kiégetik a nyelvét, ezzel is kihangsúlyozva, hogy 

távol kívánnak maradni a gyepűvidék intrikáitól. 

Egymás között bonyolult gesztusnyelven kommunikálnak, melynek tanulása hosszú időt és 

gyakorlást igényel. Azok, akik kívülállóként túlzott érdeklődést tanúsítanak iránta, hamar hol-

tan találhatják magukat. Az eltávolításuk költségét ilyenkor a közösség a kíváncsi személy 

családjára, törzsére terheli. 

A közösségben született gyermekeket a puszta, a kegyetlen életkörülmények és az egészen 

fiatal kortól végrehajtott bevetések edzik igazi harcosokká, avagy ítélik őket gyors feledésre. 

A Varjak nem sokat törődnek a kiképzéssel, azt megteszi helyettük az élet maga.  

A Varjak hivatásos fejvadászok, felbérelhetőek. Ha egy gyepűvidéki hatalmasság zsoldjába 

kívánja fogadni őket, elég, ha egyszerűen átterel területükre egy marhacsordát. Reggelre az 

állatok nyomtalanul eltűnnek, a hajtóikkal együtt, ha azok nem húzódnak vissza időben és 

elég gyorsan. Amennyiben a törzs elég bőkezűnek találja az ajándékot, követet meneszt a le-

endő megbízóhoz, hogy megtárgyalják a szerződés részleteit. A követ mindig bejelentés nél-

kül érkezik, hajszálpontosan éjközépkor. A szóbeszéd szerint a Varjakat az éjközép rövid sö-

tétjében lehetetlen elfogni, ezt kapták örökül attól a hatalomtól, akinek titkos járataikat kö-

szönhették. Az rejtély, hogy ezért mivel kellett fizetniük, hiszen a Legnagyobb Úr semmit 

sem ád ingyen. Ha a megbízó testőrei fel tudták tartóztatni a követet, a Varjak mindig hiányta-

lanul visszaadják a csordát, és ingyen vállalják a feladatot, de ez nagyon ritkán forul elő. A 

megbízások tekintetében nem válogatnak, minden és mindenki az áldozataik listájára kerül-

het, csak meg kell fizetni őket. Emiatt a legtöbben nem is háborgatja őket, és mint afféle moz-

gósítható tartalékként tekint rájuk. Ez is biztosítja területük és függetlenségük sérthetetlensé-

gét. A Varjak pedig nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy csak annak ártsanak, aki megsérti, il-

letve aki ellen felbérelték őket. 

A Varjak nemigen költenek sokat felszerelésükre, leginkább ügyességükben bíznak. Ruháza-

tuk ritkán nem több egyszerű ágyékkötőnél, talpukat a puszta edzi szilajra, öklüket a harc ke-

ményre. A szépség egyáltalán nem érdekli őket, könyörtelen céltudatossággal alakítják testü-

ket a feladathoz. A nők mellét leperzselik, hogy ne akadályozzák őket a harcban. Hajuk gyak-

ran nincs, vagy csak alig, nem ritkán pedig fegyverként használják mesteri fonataikat. Körme-

iket különleges anyagokkal itatják át és élezik, hogy minél hatékonyabb fegyver válhasson 

belőle. A szóbeszéd szerint még a szemük színét is különleges főzetekkel sötétítik el, nehogy 

árulójukká váljon. Testüket gyakran sárral, korommal kenik be, szinte mindig álcázzák magu-

kat. Ha nem akarják, még a területük közepén sem lehet megpillantani őket. Állítólag többféle 

növényi eredetű kenőcsöt is használnak, amely elnyomja, illetve, megváltoztatja a szagukat.  

Fegyvereiket leginkább maguk készítik, a puszta biztosít alapanyagokat az egyszerű íjakhoz, 

késekhez, botokhoz, kövekhez. Nagyon gyakori, hogy öklük mellett a testük több részét is 

fegyverré alakítják, hajfonatokba fogott pengék, élezett körmök, hegyezett fog, mind jellemző 
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rájuk. Fegyvereik tekintetében mindig az egyszerűséget, az igénytelenséget és a jól álcázható-

ságot tekintik legfontosabbnak. Esetleges hiányosságaikat, pedig harci tudásukkal, ügyessé-

gükkel és tapasztalatukkal pótolják. Vallják, azt mindenhova magukkal tudják vinni. Feladata-

ik során mindig csak a legszükségesebb fegyvert viszik magukkal, soha nem lehet látni talpig 

vasban csörtető varjút. Bár otthon vannak a különböző főzetek elkészítésében, mérget soha 

nem használnak, elveik szerint erre csak annak van szüksége, aki nem bízik eléggé a tudásá-

ban.  

 

 

Naag nemzetség 
A Kristálymocsaraktól délkeletre, a sayhamok nyúzószentélyeitől jó félnapi lovaglásra, 

Karükyal érdekvonalain belül, sziklákba törő dombok és lankák között fekszik Naag kannibál 

nemzetségének területe. Nevüket legendás ősük neve után kapták, aki egy démon és az azt 

megidéző, feketelelkű boszorkány szentségtelen nászából született. Naag fiai örökölték ősük 

démoni erejét, azaz ők nem csak hitték, hogy felfalt ellenségeik ereje és hatalma beléjük száll, 

hanem ez az esetükben valóban így működött. Naag és anyja vérfertőző öleléséből egy korcs, 

leány ikerpár született, rögtön ezután a nemzettség őse fel is falta a boszorkát. Az évek során 

a belterjes szaporulat számtalan degenerált fiat és leányt hozott a világra. Naag nemzetségét 

nemzetségfők (és azok tanácsa) vezetik, minden nemzetségfő alá több családfő és azok csa-

ládja tartozik. A Naagok a nyílt ég alatt élnek, esetleg barlangokban, vermekben húzódnak 

meg. A nemzettség igen színes képet mutatott az egyedek terén, hiszen mind azzá formálód-

tak, ami az eledelük volt. Nagy szabadságban éltek, mert csak néhány korlátozó és tiltó törvé-

nyük volt, és van ma is érvényben. Az egyik kimondja, hogy Naag nemzetsége bárminemű 

lényt prédának, élelemnek tekinthet. Kivételt ez alól csak az őrültek és a betegek képeznek, 

hiszen bekebelezésük nem szolgálja a nemzettség érdekeit. A másik törvényük, hogy egymást 

szigorúan tilos felfalniuk. Hogy mi történne, ha mégis? Nos, ezt már kevesen sejtik, de még a 

félállati szintre jutott egyed is ösztönösen visszaborzad e tettől. 

Naag fiaiban rejlő erőforrást, felhasználásuk végtelen számú lehetőségét egyedül a Villás-

nyelvűek fedezték fel. Ekkor kezdődött, hogy pár év lefutása alatt –ármánnyal és cselszövés-

sel– elfoglalták a nemzettséggel határos környező földeket. Naag nemzetségfőivel keverték 

saját vérüket. De nem érték be ennyivel. Ahogy körülzárták a dombságot, elszigetelték Naag 

fiait a változatos étrendtől is. A nemzetség pedig ráfanyalodva a dombokat lakó vadakra gyors 

degenerálódásnak indult. Az odatévedt, értelmes lények fogyasztása már kiváltság lett, ami 

csak a nemzetségfőket illette meg. Minden más Naagnak maradt a félállati külső és a tompa 

értelem, amit a kiélesedett érzékek és ösztönök tettek veszélyessé. Ha a villásnyelvűek érdeke 

úgy kívánja, zsoldosokkal befogatnak egyet, majd megfelelő hússal felfejlesztik zavaros célja-

iknak leginkább megfelelő bábbá. Kollektív tespedésben telnek el az évek a nemzettség felett, 

teljesen kiszolgáltatva a Karükyaliak kedvének… 

 

 

 

A Thronh-ok népe 
A sziklás, kősivatagos földeken ezredévekkel ezelőtt egy vándorló barbár törzs vívta örök 

háborúját a vidék őslakóival, az itt fészkelő sas fejjel, és szárnyakkal, valamint nagymacska 

testtel rendelkező szürke yrabishokkal. A barbár közösség miután erre a nehezen művelhető, 

állattartásra alkalmatlan területre tévedt úgy döntött letelepszik. A törzs vadászattal tartotta 

fenn magát, így történt, hogy a könnyű préda reményében szemet vetettek a vidék ragadozó-

jának tojásaira. A gyepűvidéki yrabishok nem túl szapora lények s talán épp ennek köszönhe-

tő, hogy utódaikra nagyon vigyáznak. A kifosztott fészkekért pedig minden esetben támadást 
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indítottak a törzs ellen. Évszázadok teltek el háborúskodással, volt hogy a törzs létszáma 

apadt le, és volt, hogy a sikeres fosztogatásnak köszönhetően az yrabishok száma csökkent. A 

dolgok megváltozásáról, sőt teljes fordulatáról a törzsben egy generációról generációra tovább 

adott legenda él. Mely szerint: egy alkalommal, a szürke yrabishok táborra támadása során 

elragadták a törzsfőnökének mindkét karon ülő gyermekét. Amint összeszedte magát a táma-

dás után a közösség, a törzsfőnök szörnyű haragjában csatasorba állította a harcosokat és ra-

gadozók barlangjai felé vették az irányt. A törzsbeliek sosem látták őket többé, csak évek 

múlva tért vissza az yrabishok hátán a két elveszettnek hitt gyermek. A törzs nyelvét eleinte 

egyáltalán nem beszélték, viszont a szürke yrabishokkal tökéletesen szót értettek. Az ő fiaik-

ból és leányaikból lettek az első thronh-ok. 

A Thronh-ok, avagy az yrabishlovasok mára már alig emlékeztetnek barbár őseikre. Közössé-

gük tagjai alacsonynövésű, könnyűcsontozatú emberekből állnak. Kőből és sárból tapasztott, 

kör alakú viskókban élnek, közel a szeretett hátasaik barlangjaihoz. A szürke yrabishok min-

dennapjaik részévé váltak, a különösen intelligens állatok segítik őket a harcban és a vadá-

szatban is. A Thronh-ok a vadászaton kívül a kézművességben is jeleskednek. Kiváló ismere-

tekkel rendelkeznek a kő- és csontfaragás, valamint a bőrruha készítés terén. Prémes ruhada-

rabjaik szívesen látott, kelendő holmik az egész gyepűn. 

A yrabishlovasok, bár sosem próbáltak területileg terjeszkedni, mégis sikerült néhány ellensé-

get szerezniük. A Fekete ork törzsekkel gyakran csapnak össze, amiből különleges légi harci 

taktikájuk miatt általában győztesen kerülnek ki. Az yrabishok nehéz kövekkel repülnek a 

magasban, amit utasuk parancsszavára, az ellenségre szórnak. A lovasok pedig 5-8 db rövid-

szárú lándzsát hajítanak a földön lévőkre. Állandó hadiállapotban vannak a puszta dél-nyugati 

szélén élő barbár törzsekkel is. Viszályuk örök eleme a vadászterületek birtoklása. Ahogy a 

Sayhamok is minden alkalmat megragadnak, hogy ártásukra legyenek, mert a Thronh-ok el-

követik azt a "bűnt", hogy lenyúzott, kikészített bőrökkel kereskednek. 

Más közösségekkel viszont kifejezetten jó viszonyt ápolnak. Ide tartoznak az íjászatban jeles-

kedő nomádok, és a villámokkal, faggyal és széllel csatázó viharmágusok.  

A törzs vezetését már évszázadok óta két személy látja el. Testvérpárt választanak, a módo-

sabb családok azon részéből, ahol az egyik gyermek fiú, a másik leány. Ezt a kettős vezetést a 

helyiek Khadmon-nak nevezik. A khadmon addig marad hatalmon, amíg mindkét vezető élet-

ben van. Ha bármelyik fél elhalálozna, új testvérpárt választanak.  A khadmon férfi tagja alá 

tartozik a sereg vezetése, a törvénykezés, a sámánok féken tartása és az yrabish kolónia vé-

delme. A vadászterületekről, a közösség jólétéről, védelméről, építkezésekről, kereskedelem-

ről a közösség női vezetője dönthet. A testvérpár bármilyen nehéz, vitás kérdésben támasz-

kodhat a Vének tanácsára, akik azon gazdag családok vezetői, akiknek köréből választják 

időről-időre a Khadmont. Egy-egy gazdagabb család, több kevésbé tehetős, vagy épp kifeje-

zetten szegény családnak biztosít megélhetést. Vadásztatnak, kézműves munkákat bíznak a 

szűkölködő családokra, amiknek a hasznából a munkát elvégzők is részesednek. Így a közös-

ségen belül több kisebb érdekcsoport is létrejött. Ezeket a gazdag családokhoz tartozó csopor-

tokat a thronh-ok mindig a vezető család nevével jelölik. 

A társadalom másik elismert csoportját és alapkövét az yrabishmesterek alkotják. Ők, a le-

gendás testvérpárhoz hasonlóan kiválóan megértetik magukat a szárnyas ragadozókkal. Az ő 

feladatuk, hogy felügyeljék, védelmezzék az yrabishok fészkelő helyeit, valamint kiképezzék 

a az yrabishokat és lovasaikat. Az ifjú állatokat hozzászoktatják az ember jelenlétéhez, a kifej-

lett példányokat pedig betanítják az évszázadok alatt kifejlesztett harci taktikákra. A tronh-ok 

hátasaikat családtagként kezelik, így azt a személyt, aki -akár fiókát, akár kitanított yrabisht- 

próbál eladni, kiközösítik, és elüldözik területeikről.   
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Villásnyelvű nép 
A Bathrakya Testvériség nadályvermeitől délre, az ingoványon túl fekszik Karükyal, a város, 

ahol immár négyszáz éve a villásnyelvű nép lakik. Alapítójuk, Sabazik diakón, az egykori 

birodalmi vérfilozófus, akit hadura elleni, rosszul időzített árulása miatt száműztek Typhonais 

tartományból. Karükyal tapicsfalú, vályog épületei már jóval a vérfilozófus és kegyencei ér-

kezése előtt is itt álltak, ám akkor még egy bíborork törzs szálláshelyeként ismerték. Sabazik 

diakón érkezése után, számtalan váratlan tragédia, és egyéb események szerencsétlen egybe-

esése után nem csak a város, de még a környező területek is kipusztultak a hirtelen fellobbanó 

belviszályokban. Karükyal rommá vert falai között mindeközben egy új közösség vetette meg 

lábát, akik diplomáciai érzékükkel kivívták szomszédaik elismerését, s körülbelül ekkor ra-

gaszthatták rájuk a Villásnyelvű Nép kifejezést is. 

 

„A villásnyelvűek nem voltak kemény harcosok, még kevésbé gyilkos igéket forgató varázslók 

– a határsávban uralkodó viszonyokhoz képest mégis szokatlanul háborítatlan békességnek 

örvendtek. Áttekinthetetlen cselszövevényeikkel gyakran haragították ugyan magukra a ki-

sebb-nagyobb helyi hatalmasságokat, de szinte mindig meg tudták magyarázni nekik, hogy 

amit tettek, az hosszú távon éppenhogy az ő javukra szolgál. Ha ez valamilyen oknál fogva 

mégsem sikerült, a sértett fél akkor is óvakodott fegyvert emelni rájuk, mert alkalmasint szá-

míthatott rá, hogy a fél gyepüvidék a nyakába szakad: szövetségesei titokzatos módon elide-

genednek tőle, a semlegesnek vélt közösségek hirtelen meggyűlölik, ellenségei pedig rejtélyes 

forrásból komoly támogatáshoz jutnak.” 

       /Raul Renier: Pokol c. regény, részlet/ 

 

A villásnyelvű nép különös látásmóddal rendelkezik, mindenben észreveszik a számukra fel-

használható, kihasználható erőforrásokat. Láthatatlanul, észrevétlenül furakodnak be közössé-

gekbe, selymes, simulékony szavakkal veszik át az irányítást, az alázat feddhetetlen álcájában. 

Élősködnek, és végletekig kihasználnak, miközben súlyos összegeket kérnek el a hatalmukba 

került közösségtől tanácsaikért, közbenjárásukért. Páratlan képességekkel rendelkeznek a 

mellébeszélésben, a meggyőzésben, a megtévesztésben, az ármánykodásban és az intrikus 

érdek-hálók szövögetésében. Azok a közösségek, akik képesek mások hibáiból tanulni, egy-

szerűen szóba sem állnak a karükyali, ajánlkozó tanácsadókkal. Mások –bele esve a nekik 

szánt csapdába – egy élethossznyi rabigát vesznek vele a nyakukba. Apróbb falvak, nyomorú-

ságos kisközösségek tucatjai tartják el a villásnyelvű népet.  

Sabazik diakón népének társadalmi szerkezetéről nehéz valóban helytálló dolgokat írni. Hi-

szen városuk a látszat és intrika fellegvára. Mindenesetre a város vezetését az öregek tanácsa, 

a város tíz Első szólója kormányozza. De vajon milyen felsőbb akarat tartja össze a tanácsot? 

A rangidős szólók alá tartoznak tanácsadóik és hivatalnokaik nagyszámú tábora, a Szólók 

köre. Itt vajon ki irányít kit? Minden Szóló címek, pozíciók adományozásával magához köt 5-

10 Játékost. De valóban saját akaratukból adnak címeket? Végül minden Játékos érdekeltségi 

körébe szőhet 3-5 Bábot. Bár sosem lehet benne biztos, hogy Bábja valóban tudatlan eszköze 

az ő akaratának, vagy ez is csak álca… 

 

A puszta kisebb létszámú népei között nem egy magokrácia is található. Ilyen a Kristálymo-

csarakban élő Ordo Oneiria pszihonikus rendje, vagy a Holt Ember Ujjai- hegységben lakó 

Viharmágusok közössége, de itt kell megemlítenünk a yuphrasi sziklamestereket és a 

staaqtushi székhellyel rendelkező fénytolvajokat is. 
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Kristálymocsár 
A Kristálymocsarak néven elhíresült szikes, kvarcos, kietlen vidékre érkeztek –ezred évekkel 

ezelőtt– a megbukott óbirodalomból kivándorló, csalódott kyrek. A legnemesebb vérvonalat 

felmutató Oneiria család boszorkányhatalmasai léptek először erre a különös földre. A mági-

kusan iskolázott vezetők felfigyeltek a különleges kristálytelepekben bővelkedő mocsár ide-

gen, elmét fertőző, erős rezgéseire, mely pszichikus erejüket megnövelve eddig ismeretlen 

hatalommal kecsegtetett. A család hamarosan ráébredt, hogy a kristály mocsár energiái -bár 

elméjüknek hihetetlen távlatokat nyitott- testüket elsorvasztja. Kevesen voltak, akik felismer-

ve a mocsár valódi veszedelmét, le tudtak mondani a hatalom csábításáról és még idejében 

tovább álltak. A helyben maradtak, elméjük korlátlan erejének bűvöletében berendezkedtek a 

mocsárban. Varázslataikat a helytől nyert új hatalmukhoz igazították. A gondolatok, az ál-

mok, az ösztönök és a tudat felett teljes uralomra tettek szert. Az elkövetkező néhány évben a 

frissen letelepedtek körében aratott a halál. A testüket támadó ismeretlen kór végzett minden 

ötödik kyrrel. Furcsamód a nők szervezete nagyobb ellenállást mutatott a végzetes kristályok-

kal szemben, főleg azoké a szánalmas, csontsovány korcsoké, akik már itt látták meg a napvi-

lágot. A nemzetség végzetes romlását immár nem tagadhatta tovább az Oneiria család, ezért a 

megmaradtak létrehozták az Ordo Oneiria boszorkányrendet, melynek elsődleges feladata - a 

határok védelmén túl-, hogy szellemüket örökkévalóvá tehessék. Ennek módját abban látták, 

ha a test végső pusztulása előtt lelküket felfűzve az akarat láncára egy kristályhoz kötik. Így a 

mocsár kristálytelepei lassan megteltek egyfajta bizarr, suttogó, életen túli élettel. Célja betel-

jesítése után is megmaradt a boszorkányrend, hiszen a kristályokhoz kötött lelkeket már nem 

sújtották a fizikai létezés korlátai, felül emelkedtek az elillanó évszázadokon. Az élő tagok 

létszáma néhány év leforgása alatt, a szállásterületükön párszázra csökkent, amikor is történt 

valami. A család utolsó férfi tagja is kristályhoz láncolta szellemét, majd elhalt a teste órák 

alatt. A korcsok ezidőtájt fedezték fel, hogy a manával kevert pszichikus energiáikat akár 

anyaggá is tudják sűríteni, porított kristályok segítségével. Így létrehozták az első Bábot, 

melybe egy kristályhoz láncolt ősi lelket plántáltak. A mágikusan alkotott test a hosszabb élet-

tartamért nőnek alkották. Ez a létező lett az Ordo Oneiria első, szűz nagyasszonya, kinek a 

testében lévő kristálypor természetellenesen hosszú létezést biztosított. Az első Bábot korok-

kal később még másik három követett. Az Oneiria család, négy nagyasszonyát féltékenyen 

őrizte és kristálytrónusokra ültetve tisztelte a bennük lakó ősök szellemeit. A bizakodásra okot 

adó kezdet után mégsem következtek el azok az óhajtott „boldog idők”… A gyepű állandó 

harcai befurakodtak a Kristálymocsarak területére is. A telepesek korcs leszármazottai már 

képtelenek voltak magukat harcban megvédeni, s egy kisebb sérülés is végzetesnek bizonyult 

törékeny testüknek. Az első összecsapások veszteségei után, a rend Nagyasszonyai fordultak a 

betörő hordák ellen. Az egykor volt kyreket meglepte a rájuk törő ellenség elméinek iskolá-

zatlansága, amit már messziről felismertek és játszi könnyedséggel zavartak össze, vagy szün-

tették meg. A támadók is gyorsan feladták, hiszen csata nélkül vesztek oda legjobbjaik egy 

pillanat alatt, olyan földért, amiben ők amúgy sem láttak hasznot. Így újra csend telepedett a 

mocsár vidékére…  

Az Oneiria család -becslések szerint- mára már csak néhány tucat női tagot számlál, akik be-

húzódtak a Kristálymocsarak nehezen elérhető mélyére, a vértelen fényekben ragyogó, sutto-

gó kristálytelepek közelébe. Határaik szentek és sérthetetlenek, mert minden hívatlan behato-

lóra húsba maró őrület vagy a halál vár. 
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Holt Ember Ujjai- hegység 
Az öt különböző nagyságú, égretörő, keskeny hegycsúcsot már a nomádok betelepülése előtti 

időkben itt élő népek is egy földbefojtott óriás, segítségért nyúló kézfejének gondolták. A 

legenda megmaradt a nomádok több parmacháiban is. Az alap történetet óriásként vagy le-

gendás baturként mesélték tovább, többé vagy kevésbé színezték a történetet, de mindegyik 

történet megegyezik abban, hogy veszélyes, misztikus helynek írják le. Egyes történetek odá-

ig merészkednek, hogy a hegycsúcsokat faragó, őrjöngő szeleket, a földbe zárt óriás sóhajai-

nak nevezik. Persze a legutolsó kecskepásztor is tudja, hogy a hegységet sokszáz esztendeje 

birtokolja egy zárkózott, titokzatos, varázshasználó csoport: a viharmágusok. 

Magam se deríthettem volna ki többet e csoportról, ha nem jön segítségemre a sors váratlan 

kegyéből egy vakon született kislány, Naysirr, akit az örök sötétségért, a Legnagyobb úr a 

szellemi látás ajándékával kárpótolt. Több heti révületének lejegyzéséből, rendszerezéséből 

állítottam össze az alábbi leírást. 

Két tucat férfi és nő, puha bőrökbe és arannyal szőtt bársonyba öltözve, időtlen idők óta őrzik 

a hegyet. Khatif vérrel ereikben, önként vállalt száműzetésben élnek a sziklából kifaragott 

erősségükben. A Holt Ember Ujjai között, a hegyek mélyén rejtegetik a Jeges borzalom Kapu-

ját, és egy foszladozó bőrtekercs halványuló, kusza jeleit, elfeledett írásait vigyázzák. Az ősi, 

erős szavak egy idegen sík urát szólítják, aki figyelmez és hallgat ezekre a torz szavakra, köti 

őt e csoporthoz évezredes alkuja. A patrónus a viharmágusok gyermekeinek vérén és húsán él. 

Erejét, fagyhalált halt csecsemők táplálják. A mágusok pedig az idegen sík urának erejéből 

élnek, ő ad hatalmat nekik a szelek és viharok felett, az ő segítségével idéznek villámot és 

jégvihart. Parancsolnak a hőmérsékletnek és a fagynak. Harcosaik elementálok, testőreik a 

Fagyos Fehérség síkjáról érkeznek.  

A mágusok nem egyenlően részesültek a síkúr erejéből. Épp ezért féltékenyen figyelik egy-

mást, sosem maradnak egyedül, hármas-négyes csoportokban élnek. Akik erejük kiszipolyo-

zásával démoni jelre tesznek szert, azok egy lépéssel közelebb kerültek a fagyos sík urához. 

Méltán számíthatnak hát társaik féltékeny támadásaira. Az öt legöregebb viharmágus, már 

alig- alig hajaz társaikra, inkább tűnnek életre kelt viharnak, vagy jégszobornak. Az öregek 

kerülik a konfrontációt, ritkán találkoznak csak, de lekötelezettjeikkel folyton figyeltetik 

egymást. Maguk pedig a helyükre törőkön tartják a szemüket. Mindenki harcol, küzd, a hata-

lomért, előrébb jutásért. Saját belső viszályaik és csatáik teljesen lekötik energiáikat és fi-

gyelmüket. Ezért sem foglalkoznak különösebben a puszta népeivel. Ha egy-egy őrült mégis a 

területükre tévedne, azonnali összefogással, együtt fagyasztják jégkásává a betolakodó vérét.  

 

A tűz boszorkái 
 Darym-puszta legnyugatibb szegletében, ott ahol a föld feketére égett, s repedéseiből évszá-

zadok óta keserű füst száll a hegyek felé, egy démonimádó boszorkányszekta él. A boszorká-

nyok és boszorkánymesterek, a tűz és a szárazság szellemeinek áldoztak, azok szimpátiáját 

keresték. Jelentéktelennek tűnő, kormos településükön már emberemlékezet óta nem esett, így 

sem növény, sem állat nem él meg földjeiken. 

Társadalmi felépítésük egyben a hatalom útja is volt. Az ellátók, a zsellérek, akik járatlanok 

voltak a mágiában, minden hatalom nélkülinek számítottak, s osztályrészük volt a hatalmasok 

szükségleteinek ellátása. A zsellérek egy része vadászattal foglalkozott, amiért olykor napokat 

kellett vándorolniuk. Az ellátók egy másikrésze szénégetőként tengette életét. A tüzek őrzői 

egy fokkal könnyebb életet élhettek. Egyszerű mágiahasználók voltak, akik a többi beavatott 

védelmét látták el, illetve kémkedési, kereskedelmi és diplomáciai feladataik is voltak. A tűz 

szólítói már a közösség elitjébe tartoztak. Mindegyikük önmagát áldozta a tűznek, és ha a 

démonok elfogadták felajánlását, hatalmat nyert a tűz felett. Ezt az önáldozást a tűz boszorkái 

a „Tisztítótűz szertartásának” nevezik. Máglyarakásra fekve felgyújtják önmagukat. Ha sem a 
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füst, sem a tűz nem végez velük, azt minden esetben a démonok pártfogásának tekintik. Bár a 

tűzben mindegyikük elveszti arcvonásait, s üszkös, feketére égett bőrben élik le fájdalmas 

életüket, szentül hiszik, hogy a hatalom kárpótolja őket a borzalmassá vált testükért.  

A szekta legbefolyásosabb tagjai a Pokoltűz mesterei címet viselik. Az ő hatáskörükbe tarto-

zik, a tanítványok kiválasztása, a Tisztítótűz szertartásának engedélyezése, és a szekta dogmá-

inak, törvényeinek betartatása. A mestereket és a közösség egészét pedig a leghatalmasabb, 

legelvakultabb boszorkány vagy boszorkánymester irányítja, akit a Pokoltűz mesterei titkos 

szavazáson választanak maguk közül, és a Pusztító Tűz Urának/Úrhölgyének neveznek. Ő 

közvetíti a szekta felé a démonok kívánságát, követelését, az arra érdemeseket titkos szertar-

tásokba avatja be, illetve ő írja a törvényeket, ő adományozza a címeket. Élet és halál ura saját 

közösségében. Személyének sérthetetlenségéről démoni pártfogói gondoskodnak. 

A Tűz boszorkáiról, és azok lenyűgöző, tűzfeletti hatalmáról a környező népek hátborzongató 

történeteket mesélnek. Beszélnek egy boszorkányról, aki tűzbe lépve sérthetetlenné vált; má-

sok emberekről beszélnek, akiknek testén táncolt a tűz, viselőjüket nem sértették, de minden 

amihez értek lángra kapott. Suttognak hatalmasokról kiket tűzszolgák kísértek, s amerre jártak 

cserepesre száradt a puszta. Vagy mendemondák keringenek egy boszorkánymesterről, aki 

maga is démonná vált, hogy az emberekre lázat, a földekre aszályt hozzon. Ha a hitetlenkedők 

mindezeknek a híreknek csak a felét hiszik el, akkor is rémítő belegondolni mire lehet képes a 

szekta egyszemélyes vezetője... 

 

Ragálymezők, Ragálybírák 
A káoszban tobzódó, halált lehelő háborúkat megismerhette a Síró szelek földje is a hadúri 

tartományok összecsapásai során. A korai világ mágiájával, a pusztítás minden eszköztárát 

bevetették a siker –azaz ellenfél kiirtása– érdekében. Az utolsó napokban a birodalom szívé-

ből egy ragály érsek érkezett, erősítve a csatázó felek valamelyikét. Hogy a végső csapást ki 

mérte a másikra, az már feledésbe merült. Noha maga a győzedelmes fegyver még ma is mér-

gezi a gyepű egy jelentős szegletét. A ragály érsek több tucat nyavalyát és betegséget szabadí-

tott el vagy hozott létre, melyek véres morzsalékká nyomorították az ellenfeleket. Az érsek 

dolga végeztével visszatért a birodalomba, csupán tanítványaiból hagyta hátra a három legte-

hetségesebbet, hogy felvigyázzák az elszabadított poklot. A járványszórók azonnal rivalizálni 

kezdetek az elsőbbségért, míg uralmuk alól kiszöktek a helyhez kötött ragályok. Az ifjoncok 

kudarca miatt a gyepűre sosem látott fekete napok köszöntöttek. Ragályok, járványok, fertők 

tömkelege terjedt szét a földeken.  

Az életben maradt járványszóró méltatlanná válva mestere tanaira, helyben maradt, követőket 

gyűjtött maga köré, szám szerint kilencet, majd társaságukat Ragálybírák névvel illette. Nagy 

munkával, erős, mágikus fallal vették körül a lázas ragályfészket. A veszedelem féken tartásá-

ért a gyepű népei azóta is évenként befizetik lábasjószágban vagy rabszolgában járandóságu-

kat. A bírák, évek során uralni tudtak néhány enyhébb kórt, másokhoz ellenszert dolgoztak ki, 

de a többség, az igazi tömeghalál hozók, a mai napig túlmutatnak erejükön és tudásukon. A 

ragálybírák, néhány sikerük után, bizarr kalmárkodásba kezdtek különleges mágiájukkal. 

 

Féltve őrzött tudományukkal sajátos módon üzleteltek: ha valaki különösen rút és fájdalmas 

véget szánt kézre kerített ellenségének, elküldte a ragálybírákhoz, és busásan megfizette őket, 

hogy végezzék ki valamelyik garantáltan ocsmány nyavalyájukkal. Az ilyen nyomorultak va-

rázspecsétekkel lezárt tömlöcökben szenvedtek, s a bírák kívánságra lehetővé tették a megte-

kintésüket. Akadt közöttük, aki évszázadokon át rothadt élő-elevenen, mert a húsában fészkelő 

kór nem engedte meghalni; balsorsa okozóját rég eltemették már, ám őt még a dédunokái is 

meglátogatták olykor, hogy elgyönyörködhessenek iszonyú kínlódásában. 

/Raoul Renier: Pokol c. regény, részlet/ 
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A betört betegségek, és a félelmetes járványok most csöndben pihennek a Ragálybírák várai-

ban, hidegen derengő rúnákkal a falakhoz bilincselve. Vagy befogott nyomorultak húsában, 

vérében virágozva teszik elviselhetetlenné a vissza lévő időt. Az évenként beszolgáltatott élő 

adójukat a bírák végtelen kísérleteiben élik fel, hogy tanulmányozzák a különféle kórokat, 

illetve maguk is létrehozzanak újabbakat. Az agyláz, a szárazkór meg a fekélyes toroklob, 

melyek rendszeresen tizedelték a gyepűvidék lakosságát, ezekhez képest enyhe meghűlésnek 

tetszettek. Az egykori járványszóró és udvartartása szokatlan nyugalomnak örvendhet, hisz 

nincs az a bolond, aki erősségüket megtámadná, vagy aki ujjat merne velük húzni. 

 

Yuphrasi sziklamesterek 
Yuphras hegyoldalba vájt erőssége már az idők kezdete óta ott állt- tartja egy ősi nomád rege. 

A szinte függőleges sziklafal ellenállt a puszta közösségei többségének. A legkeményebb csá-

kány is lepattant a zord kövekről, éjszakánként pedig a szűk kanyonokban csontig maró hideg 

szél fújt. Az erősségbe a Fekete határon túlról érkeztek, beavatatlan szemek számára életre 

kelt sziklakoloncoknak, ércfoltos gólemeknek tűnő sziklamesterek élnek. Egyetlen éjjel alatt 

formálták meg a sziklafalból Yuphrast. Különleges hatalmat birtokoltak a kövek felett, óriási 

termeket, oszlopokat, bástyacsipkéket alkottak –látszólag– az akaratukkal. Vajként hajlottak 

kezük alatt a kristályok, kövek és ércek. A közeli népek sámánjai démoni erőkről, idegen má-

giáról suttogtak, de a sziklamesterek betelepülésének, terjeszkedésének sem fegyverrel, sem 

varázzsal nem szabhattak gátat. Yuphras lakói gránit kemény bőrükön kívül, külső síkokról 

származó mágiával, és a kövek időtlenségével is fel vannak vértezve. Az öröklétezés súlya, 

lassú mozgásukban, döntéseikben, le nem bírható kitartásukban érzékelhető. A Kosfejesnek 

hála, a sziklamesterek nehezen elérhető közössége meglehetősen zárt, és a hegyek belsejében 

különleges erejük titkait kutatják. Amíg nem zavarják köreiket, gondolatra sem méltatják kör-

nyezetüket. A területükre tévedőkkel végeznek, a maguk lassú, és kíméletlen módján, de ezt 

leszámítva nem háborgatnak senkit, mert mint a múló idő mutatja, nincsenek hódítói szándé-

kaik.  

Számuk, az őket szemmel tartók szerint, évszázadok során sem változott sokat. Maximum 15-

20 sziklamestert rejthet az erősség. Szervezetükről csak találgatások, mende-mondák forog-

nak a nomádok körében. Van, aki szerint vezetőjük, egy testet öltött démon, akinek mindany-

nyian alá vannak vetve, mert erejük tőle származik. Mások matuzsálemekről és fiatalabb –

emberszerű– követőkről fecsegnek. Végül olyanok is akadnak, akik szerint a Birodalom sötét 

mágiájának művelői, akik emberségük feladásával fizettek a hatalomért Azt pedig, hogy ele-

ven sziklatömbökként mi maradt személyiségükből?  Nos, ezt már nem fogja kideríteni az az 

óvatlan utazó, aki a területükre tévedve, lassan szomjan hal, mivel kezeit s lábait elpusztítha-

tatlan kőbilincs tartja fogva. 

 

A gyepűvidék földrajza: 
 

„Sosem láttam még ennyire változatos, mégis ennyire egyöntetűen baljóslatú vidéket, ahol 

minden kőből fenyegetés, minden növényből rosszindulat süt, és ahol a halandó ember meg-

sejti, hogy az istenek teremtő akarata mennyire furcsa és szokatlan életformákat hozhat létre, 

melyek céljaival sosem lehetünk tisztában” 

Igrain Reval, Geofrámia, Krán fejezet 

 

A kráni gyepűvidék kifejezés egy nehezen behatárolható területet jelöl, amely Kránt, egészen 

pontosan annak külső tartományait öleli keletről. A gyepűvidék nyugati határát a Kráni hegy-

ség áthatolhatatlan láncai alkotják, északon és keleten a Déli Városállamok területei, míg dél-
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ről Yllinor és Syburr vándorló nomádjai által lakott területek szegélyezik. Ez az észak-déli 

kiterjedésű határvidék igen színes és változatos földrajzi adottságokkal rendelkezik. 

Domborzatilag leginkább a sík vidékek jellemzik, a nyugaton húzódó hegységeknek lejtői 

már csak alig tartoznak ide, azokon túl pedig a vágyott és rettegett Krán fekszik. A gyepű 

nyugati irányban emelkedő síkságát néhol a Kráni-hegység előhegyei szabdalják darabokra. 

Ám a hatalmas területen éppúgy megtalálhatóak a zöldellő dombok, mint a sötét mocsaras 

medencék, vagy a mágia szárította szikes, sivatagos foltok. A gyepűvidék uralkodó talajtípusa 

a sokszor szikes, pusztai föld, amelyet néhol a folyók hordaléka tölt fel, illetve az előhegysé-

gek szórnak tele kövekkel. Emellett számos olyan helyet találhat az utazó, amely láttán a geo-

gráfia tudorai csak némán csóválják fejüket, ugyanis a pusztító mágia, a mérgek, vagy az al-

kimisták kitenyésztette ércölő földkórok okozta változások számukra értelmetlenek és meg-

fejthetetlenek. A vulkánikus Kráni-hegység mellett nagy számban találni üledékes eredetű 

kőzeteket is, a fekete márvány, az ódongránit, vagy a sralqas mind a gyakori kőzetek között 

szerepelnek.  

A gyepű ásványkincskészlete is változatos képet mutat, a hegységből a legkülönfélébb ércek 

kerülnek elő, sokszor halált rejtő barlangjai nem egy közösséget virágoztattak fel mesés kin-

cseikkel. A pusztákon helyenként naftát, gázt rejt a föld, néhány közösség ezt is ki tudja hasz-

nálni. A mocsarak némelyike szintén ritkaságokat rejt, különös javaikat nem egy közösség 

féltékenyen őrzi. A gyepű legnagyobb részét borító puszta azonban igen szegényes, ritkaság 

számba megy, ha valaki igazán jelentős vagy értékes ásványlelőhelyet talál rajta. A folyók is 

gyakran szállítanak a föld kincseiből, esetenként akad olyan, aminek a kinyerésével érdemes 

foglalkozni, mint az aladrit, az arany vagy a kradakka-kőként emlegetett kékes színű fém. 

A határvidék vízrajzában a Kráni-hegységből eredő folyók a meghatározóak, amik a külső 

tartományok szennyével öntözik a gyepű sokszor terméketlen területeit. És még a jobbik eset, 

ha a folyók dögöket, felismerhetetlenre csonkolt holttesteket szállítanak, mert nem ritka a 

mérgekkel, terméketlenséggel fenyegetőző folyóvíz sem. Persze akad azért szép számmal 

olyan patak is, amely összegyűjtve a Fekete határ körüli vizeket, hordalékával termékeny föl-

deket táplál a gyepűn. A folyók szinte kivétel nélkül kelet felé folynak ezen a területen, a he-

lyi szóbeszéd szerint a Legnagyobb Úr birodalmát a vizeken sem véletlenül nehéz megközelí-

teni. A Kráni-hegység lejtőibe gleccserfolyamok vájnak medret, ami nem csak az átutazni 

vágyó balgákat, de a hegylánc lábánál fekvő területek lakóit is veszélyeztetik. Főként a tava-

szi időszakban nem ritkák a lavinák, amik akár egész falvakat temetnek a hó és a jég alá. A 

rossz nyelvek szerint sosem véletlenül, hanem a khatifok kifürkészhetetlen akarata szerint. 

A gyepűvidék uralkodó éghajlata a szárazföld belsejére jellemző kontinentális, nyáron enyhe 

meleg, télen fagyos hideg jellemzi, és az időt minduntalan a Fekete-határt semmibevevő jeges 

hegyi szelek hűtik tovább.  

A gyepűvidék alapvető növényzete a pusztára jellemző fű, néhol ritkásabb erdőfoltokkal tar-

kítva. A közönséges fűfélék mellett gyakran találkozni a tintafű, vagy a démonfű, elhódította 

területekkel, helyenként pedig a feketefű, és a szurokfű, foltjai sötétlenek. A legeltetést nem 

ritkán a pengefű megjelenése és elterjedése nehezíti, mivel a fűféle éles és hegyes levele ösz-

szevagdalja az állatok nyelőcsövét. Állítólag élnek a pusztákon olyan fenevadak is, akiknek a 

pengefű csemege…A dombságokon találni sűrű erdőket is, a hegyi területeken pedig egészen 

nagy tölgy, kráni platán és sötétfenyő erdők foglalják el a meredek oldalakat. A gyepűvidéken 

nem ritkák a szinte teljesen elszigetelt, valamilyen különleges természeti, vagy mesterséges 

hatásra kialakult, esetleg torzult élőhelyek, amelyek egészen sajátos flórát és faunát hordoz-

nak, fittyet hányva a területen általánosan elterjedtre és a szomszédos helyekre. Ilyenek a he-

gyi folyók létrehozta mocsaras vidékek, melyek között nem ritka a káros kisugárzású kristá-

lyok torzította terület, módosult növényeivel és állataival, vagy a magas savtartalmú 

Zerregghal-folyó deltavidéke, ahol olyan torzult növények nőnek, amelyek normális állatok 

számára egyenesen mérgezőek. De említhetnénk a mágikusan elsivatagosodott területeket is, 

ahol nemcsak az ember utált életforma. Így vagy úgy, de a gyepűvidék számos meglepetést 
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tartogat mindenki számára, és szerencsésnek mondhatja magát az utazó, ha a kráni hegységig 

csupán felingerelt byzzoncsordákkal, magányos szörnyekkel és orkokkal akad össze. 

 

„És az Úr Ranagol akkor rámutatott a hegyekre. Ezek az enyémek, és mellettük ti uralkodtok 

majd. Fogjátok, és alakítsátok kedvetek szerint. De jól gondoljátok el, mire cselekedtek, mert 

csak az marad majd fent, aki méltóbbnak találtatik a többivel szemben. És a démonok mind 

szétszéledtek, hogy sötét hatalmukkal megpróbáljanak a Legnagyobb Úr nyomába érni. De 

teremteni ők nem, csak változtatni voltak képesek, olyan szörnyű és embertelen mértékben, 

ahogyan elképzelni se lehet. És az Úr Ranagol minden bizonnyal örömét lelte benne, mert 

meghagyta őket mind a mai napig...” 

                                                                                  Részlet egy Gyepűvidéki teremtésmítoszból 

 

 

Vallás: 
 

Az öregsámán megoldotta a köntöse elejét, és hüvelykujja töredezett körmével sebet hasított 

előbb a bal, majd a jobb mellbimbóján. Az eleven bőrt vastagra varasodott hegszövet takarta; 

ifjabb éveiben kést használt, de már régóta elég volt a csupasz körme is – csak fel kellett tép-

nie egy régebbi forradást. Előrehajolt, a bogrács fölé, hogy a kibuggyanó vér a főzetbe csor-

duljon; aszott ujjaival körülcsippentve úgy kínálta oda mellbimbaját, akár szoptató anya 

szomjas kisdedének. A fertőzött aranymorzsalék megzavarosította a kénes forrás vizét; most, 

ahogy a vér belecsöppent, a színe hirtelen rozsdabarnára sötétedett. 

A vén nomád két kézzel ajkához emelte az edényt – akárha izzó parazsat markolna –, és öblös 

kortyokban, egy hajtásra kiürítette. A lobogva gőzölgő lé pipacsvörösre forrázta a száját, a 

garatját, a nyelőcsövét, az eleven húsig nyúzta róluk a bőrt. Más férfi tüstént ott pusztult vol-

na; s ha mégsem, hát végez vele a zsigereit szétmaró dögvész, amelynek még az aranyérc is 

könnyű préda, a puha embertestet belülről rágja le a csupasz csontokig. Őt keményebb fából 

faragták; de a pokoli kínoktól pártfogója minden védelme sem válthatta meg. Fuldoklott. 

Hörgött. Tántorgott. Az üres bográcsot vakon a tűzbe hajította, tenyere rásült bőrével együtt. 

Aztán megjött a hangja, és hosszan, hátborzongatóan üvöltött, nem is a tüdejéből, inkább a 

gyomrából már, mint a tagló alól hőkölő barom. Szétperzselt szája tágra nyílt; torka eleven 

sebként lüktetett, s valahányszor újabb ordításra vonaglott, mérgező, rozsdabarna nyálka 

fröcsögött belőle az éjszakába. A kitaszítottak nem siettek a segítségére, de nyomban védő-

gyűrűbe vonták. Háttal fordultak neki, tekintetük a környező sötétséget fürkészte; az apa és a 

jegyes kezében lövésre kész íj, a két fiúéban meztelen szablya. Sebhelyes arcuk rezzenetlen 

maradt, tekintetük zord elszántsággal villogott. Bosszújuk eszközét védték, az egyetlen emberi 

lényt, aki hozzásegítheti őket fogadalmuk beteljesítéséhez. Máskor az öregsámán nem szorult 

volna rájuk; most azonban iszonyú és hatalmas varázslatot űzött, oly iszonyút és oly hatalma-

sat, hogy rövid időre még ő is sebezhetővé vált tőle. Ha ellenség ólálkodik a közelben, ez az a 

pillanat, amikor egyetlen jól irányzott támadással leterítheti. Ám ahhoz előbb rajtuk, négyü-

kön kell keresztülgázolnia. Éjközépre az öregsámán magához tért. Nem halt meg, bár elszen-

vedte a kínhalál minden gyötrelmét. Amit átélt, abba még Khaya Kharram emberi hidrái is 

belepusztultak volna; őt azonban sötét pártfogója nem hagyta cserben, oltalmazó árnyékát 

borította rá a túlvilágról. Betartotta a paktumot – ahogy a szolgája is. 

A vén nomád az ő tiszteletére itta ki a varázsfőzetet, a kínok közepette mindvégig az ő himnu-

szát kántálta magában. Amikor kitört benne a fájdalom vörös vulkánja, s ízről ízre tépte-

szaggatta testét, néhány végtelenbe nyúló percig egyetlen kapaszkodója volt csupán: a saját 

akarata. A küszöb túloldaláról csak a legvégső pillanatban érkezett segítség, amikor élete 

lángja már utolsót lobbant volna. Ha nem képes egy hajtásra kiüríteni a bográcsot; ha egyet-

len szavát is elvéti az önkívületben ismételgetett himnusznak – akkor hiába várt volna erre a 
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segítségre, és valódi kínhalált hal. Patrónusa türelmes és belátó gazda volt, távolról sem 

olyan eszeveszett fenevad, mint a Négy Szarv Népéé. A legfőbb halandó erénynek az önural-

mat tartotta; ám azok iránt, akik erejüket meghaladó feladatra vállalkoztak, nem sok elnézést 

tanúsított. A Keserű Pohár – akiket pártfogolt, titkon csak így emlegették legszentebb szertar-

tását. Általában büntetésként szokták kiróni egymásra, ha valamelyikük főbenjáró bűnben 

találta vétkesnek a másikat, és volt elég ereje elmarasztalni őt. A patrónus szigorúan tiltotta a 

testvérgyilkosságot: tanításai szerint a testvérnek, még ha méltatlanná vált is, mindig biztosí-

tani kell egy utolsó esélyt. 

Elvétve persze megtörtént, hogy egyesek önként végezték el a rítust, de a vén nomád nagyon 

kevés esetről tudott, s ezek is szinte mind kudarcba fúltak. A titkos szájhagyomány tizenhat 

olyan legendás bektast tartott számon, akik – kényszerből vagy szabad akaratukból – kiállták 

a próbatételt. Az utolsó a hadúri háborúk korában élt, a köréje szőtt históriákban kibogozha-

tatlanul egybefonódott képzelet és valóság; az előtte valók, a még korábbiak pedig mitikus 

mesealakok voltak csupán, példázatok és pusztai lovasregék hősei. Az Ölyvek öregsámánja 

lett a tizenhetedik. Kiitta a Keserű Poharat, mert nem látott rá más módot, hogy kiegyenlítse 

harminc éves véradósságát; mert szilárdan hitte, hogy meg tudja tenni; s mert vénségére nem 

maradt veszítenivalója. Mindent elért már, amit patrónusa szolgálatában elérhetett: a bércvi-

déken ugyan élt néhány öregsámán, akiket elismert maga fölött valónak, ám ezeket sokkal 

vénebb és félelmetesebb hatalmak patronálták. Ez volt a legmagasabb lépcsőfok, amelyre 

fölhághatott; s ha közben megbotlik és elbukik, úgysem lett volna már értelme tovább élnie. A 

szakadatlan intrikák és körmönfont hazugságok útvesztőjében töltött évtizedek cinikus bölcse-

lővé érlelték –most mégis be kellett látnia, hogy a régi, híres bektasokról szóló legendák iga-

zat beszéltek. A Keserű Pohár kiürítéséért valóban lélegzetelállító jutalom járt. Patrónusa 

eszményi lényege a hamisság és a változékonyság volt, s az anyag világában megszámlálha-

tatlan dolog rendelkezik e két tulajdonság valamelyikével. Az öregsámán – akárcsak hajdan a 

bektasok – hatalmat nyert mindeme dolgok fölött. Nem parancsolhatott nekik, de szóra tudta 

bírni őket; és a magafajtának ennyi bőven elég volt. 

/ Raoul Renier: Pokol c.regény, részlet/ 

 

A puszták sokszínű közössége a vallás és hitvilág tekintetében jóval egységesebb képet mutat. 

Ha nomád parmachakat és regéket vetnénk össze, azonos képet festenének a lovas népek hité-

ről, vallásáról. Hiszen ebben a törzsi közegben a mítoszok, vallások, és rítusok szorosan ösz-

szefonódnak. Krán közelsége, a khatifok lebírhatatlan ereje magától értetődően hozta Ranagol 

tiszteletét ezekre a földekre is. Bár az itteniek érdemtelennek tartják magukat még a Kosfejes 

nevének kiejtésére is, így csak, mint a „Legnagyobb Úr” emlegetik. Az elmúlt évezredek so-

rán a Fekete határ mögül a pusztai népek csak dühödt krániak megsemmisítő csapatait kapták, 

papok, hittérítők ide, sosem érkeztek. Talán ezért alakulhatott a nomádok szemében a Legna-

gyobb Úr az elementális Gonosszá, a betegséget és halált lehelő démonok teremtőjévé és 

Kánjává. Így a hit Ranagol köré fonódott egy olyan világban, amelyben ártó- és (olykor) segí-

tőszellemek lakoznak állatokban, sziklákban, fákban és füvekben, a földben, a levegőben, 

tűzben és a vízben.   

 

Kezdetben a változatlan semmiben csak két testvér, két végtelen erejű létező vívta örök harcát. 

Egyiküket fénynek hívták, a másikukat árnyéknak. Egyforma erősek voltak, nem győzhettek 

egymásellen. Az árnyék alattomban létrehozott magából két pusztító erejű harcost: a sötét 

föld elemi urát és a fagyos víz elemi nagyasszonyát. A fény testvér felfigyelve a közelgő vesze-

delemre, maga is neki látott, hogy védelmére állítson két isteni gyermeket. Az emésztő tűz baj-

noka és a fényes szél fejedelme lett az ő két erőssége. Az elemek szellemeiben csak egyetlen 

közös volt, alkotóik egymásiránti színtiszta gyűlölete. 

Pusztító csatákban marcangolták a változatlan semmit és egymás testét az elemek urai, ko-

rokkal később, kifáradva magukba szívták atyáik erejét. A tűz és a szél bekebelezte a fény 
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atyát, míg a föld és a víz az árnyék atyát emésztették el. Sosem tapasztalt erőhöz jutva, újra 

fellángolt a gyűlölet közöttük… Már nem csak két oldalon harcoltak, ezeket a csatákat már 

mindannyian a másik elpusztításáért, bekebelezéséért folytatták, hogy újabb erőkhöz juthas-

son a győztes. Egymásba olvadva, egymást fojtogatták. Az elpusztíthatatlanok pusztították 

magukat, káoszt, születést és elmúlást hozva a világra. Földet, eget, vizet, és tüzet hoztak létre 

csatározásaikban, vulkánt és hegyeket, sarat és porfelhőt, hullámverést és tomboló tüzeket, 

párát s lávát, míg teljesen felszámolták a változatlan semmit. Egy változékony, látható világba 

fulladt mind a négy szellem; az emésztő tűz bajnoka ott él minden tüzes, változékony dolog-

ban, a föld sötét ura várakozik minden látható, alakkal bíró dologban. A szél fejedelme hall-

ható minden nyelvben, minden dalban és beszédben, a víz nagyasszonya emlékszik s álmodik 

minden nedves, alaktalan, tiszta folyadékban. 

Csak egyetlen dolog maradt az isteni időkből, akiről mindenki megfeledkezett, bár mindenki 

őt táplálta. Kivárta az idejét, mert ő rendelkezett az idők bölcsességével, és a túlélés minden 

törvényével. Magára eszmélve a Gyűlölet megszólalt: „Én vagyok az egyetlen, én vagyok a 

Legnagyobb Úr! Az én Törvényem, az erősek törvénye, az én Utam, a kiválasztottak útja!” 

Ezután a felébredt, ősi Gyűlölet végig tekintett a látható világon, s a változékony káosz felfed-

te magát előtte. A Legnagyobb Úr összegyűjtve a világ árnyékait és átlelkesítve azt létrehozta 

saját fattyait, a démonokat, s leszállt velük az Alsó Világba. Testük a gyűlölet teste, mely meg-

védi őket az elemek minden erejétől. Nem anya szülte őket, így sorsukat, éltük hosszát nem 

szabhatják meg a csillagok. Mindannyian mások lettek, alakban és erőben egyaránt. Az erő-

sek uralkodtak, a gyengék szolgáltak. Csak egy urat ismertek el maguk fölött, teremtőjüket a 

démonok Kánját. A démonokat, ahogy a világot is a káosz éltette, így időről időre, a legerő-

sebb démonok megpróbálták a Kán vérét venni, de sosem találtak rajta sebezhető pontot. A 

Legnagyobb Úr azonban minden ellene lázadót darabokra tépett, húsukból, vérükből és csont-

jaikból alkotta meg a Középső Világ élőlényeit. A lovakat, a farkasokat, a halakat, a juhokat, 

a madarakat, még bennünk, nomádokban is a lázadó démonok vére csörgedez. Ezért kell bi-

zonyítanunk érdemességünket a Legnagyobb úr előtt, kinek nevét még szánkra venni sem va-

gyunk méltóak, s hogy újabb születésre váró őseink büszkén tekinthessenek le ránk a Felső 

világból… 

       Drohar, a Hat Vihar népének sámánja 

 

A gyepűvidéki népek körében a természetfeletti a mindennapok részét képezi. Az itt élőkben 

idővel megszületett az igény, hogy balsorsukat, betegségüket, nyomorukat okozó félelmetes, 

láthatatlan erőkkel kapcsolatba léphessenek és szót értsenek. Ez a feladat minden közösség-

ben a sámánra hárult, aki a szellemeket megfigyelve olyan tudásra tett szert, ami népe többi 

tagja fölé emelte. A világot minden sámán három részre tagoltnak ismeri. A felső, középső és 

alsó világokat, majd minden közösségben a fekete hegy, a Kráni-hegység köti össze képzele-

tükben. A Felső Világot a fejlődésre, újabb születésre vágyók szellemei töltik meg, a Középső 

Világot az emberek, orkok, vagy barbárok világának tekintenek törzsi közösségtől függően. 

Míg az Alsó Világot egyöntetűen a démonok honának, a Legnagyobb úr birodalmának hisz-

nek. 

A sámánisztikus hit azt vallja, hogy minden összefügg mindennel, minden látható dologban 

lélek lakik, ami isteni erőt birtokol. Kezdetben valószínűleg csak a természeti szellemek meg-

értéséhez segíthette az itt lakókat, vagy a jövő kifürkészésére használhatták. Hiszen a sámán-

izmus egy látnoki hagyomány, olyan múltba vesző ősi gyakorlat, amely szentnek tekintett 

transzállapotot használ a teremtett világ démonaival és szellemeivel való kapcsolatteremtésre. 

A sámán Ujram shel dimmu vidékének jellemző alakja, a nomád, törzsi szerveződésekben 

általánosan megtalálható. A sámán a szellemvilágból kapott tudása révén a közösség fölé 

emelkedett hatalmas és rettegett erőknek parancsoló, félelmetes személy lett. Az itt élők min-

dennapjaiban elsősorban papi szerepet tölt be. A törzs minden tagjának ő ad Igaz nevet, ő se-

gíti a sikeres a vadászatokat, ő gyógyítja a betegségeket, a csoport ügyes-bajos dolgaiban ő jár 
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közben a szellemeknél, ő vezeti a törzs fontosabb szertarásait, (felnőtté válás, esküvő, névadó, 

temetés) valamint őrködik a törzs erkölcsei felett. Ám ezekkel korántsem merül ki tevékeny-

ségi köre, hiszen legalább ennyire tekinthető méregkeverő, betegség uraló boszorkánymester-

nek, vagy akár füvek ismerőjének, bábának, vajákosnak. Minden nép tart a saját sámánjaitól, 

akik magas posztot töltenek be a társadalmi ranglétrán, méltóság tekintetében csak a törzs 

vagy nemzettség mindenkori vezetője áll felettük, még jurtájuk is tilalmas terület a közösség 

legnagyobb részének. Igaz nem is szívesen mennek az emberek a szellemekkel, földön túli 

erőkkel, és démonokkal szövetkező sámánok sátrának közelébe. Semmilyen fontos, a népcso-

port egészét érintő döntés nem születik a sámán jóváhagyása nélkül. Ettől függetlenül a 

lovasnépek mindig kellő óvatossággal kezelték a sámánok véleményét, hisz csak kevesen 

tudhatták, mikor beszél a bektas és mikor a külső síkokról származó patrónusa a sámánból.  

A világi veszélyektől a csoportot a törzsfőnöknek, vagy az elöljárónak volt kötelessége meg 

védeni. A varázslatoktól, betegségektől, átkoktól, démoni befolyásoktól a sámánnak kellett 

védelmeznie a közösséget. Gonosz időkben, a bektasok éjszakai virrasztásokat is tartottak, 

hogy őrizzék népük álmát, vagy épp a sötétséggel érkező, ellenséges sámánok, démonok va-

rázslataival, szellemeivel vegyék fel a harcot. A sámánok misztikus harcaikat előszeretettel 

vívják delejes erejüket megsokszorozó sámán-dombjaikon, de minden nagyobb varázslatukat, 

rituáléjukat, áldozatukat itt vitték véghez. Ezek a festett kövekkel körülrakott földhalmok 

minden esetben valami különleges dolog, tárgy fölé emeltettek. Egyes közösségekben élve 

eltemetett áldozatok fölé építették a sámán-dombot, hogy az elhunytak lelkei örök időkre vé-

delmezzék a helyet. Mások különleges csontok, fura alakú kövek, vagy ősi ereklyék fölé állí-

tották a szent helyet. Ezek a halmok a sámánon és tanítványán kívül mindenki más számára 

tabu volt. Nem léphettek rá, nem érinthették, legtöbbször még a közelébe sem mehettek. 

 

A törzsi közösségek képzeletében a halál utáni létezés a háromosztatú világok valamelyikében 

folytatódik, melyben az egyén végső üdvösségének az számítana, ha méltó helyet szerezhetne 

a Kán démoni seregeiben. Ezt bizonyítja az a hagyomány is, hogy a puszták népei az elhunyt 

mellé temetik annak fegyvereit, hátasát, olykor értékesebb trófeáit is.  

 

Ha hitetlenként halsz meg, a túlvilágon nem számíthatsz sok jóra. A lélekben gyengék, akik 

nem mernek, vagy nem tudnak hinni, sértik a Legnagyobb Urat, ezért elzárja őket a Végtelen 

útvesztőbe. Ez egy igen szomorú hely az Alsó Világ egy távoli szegletében. Az odakerültek 

sarat esznek és port isznak, áthatolhatatlan sötétségben botorkálnak és démonok kínozzák 

őket, nevetnek rajtuk, míg vég nélküli menetelésükben maguk is sötétté vagy fallá nem válnak 

ebben az örökké fejlődő útvesztőben. 

Ha tisztelted a démonok Kánját, de ostobaságod vagy gyengeséged miatt elbuktál, a Legna-

gyobb Úr kiválasztja lelked az aranyfényű lélekpárából és egy újabb születéssel esélyt ad ne-

ked, hogy kiemelkedetté válj. Visszatérsz apáid földjére, a Középső Világba, hogy a Kán tör-

vényei és akarata szerint élj. 

Ha hitedben erős voltál, s mindig betartottad, megértetted a Legnagyobb Úr törvényeit, akkor 

méltán számíthatsz rá, hogy holtodban is megemlékszik rólad. Igazneveden szólítva rendel 

magához, majd minden általad legyőzött ellenségedet a te szolgálatodra rendeli. Úrrá leszel 

magad is a démonok honában. 

     Chukch sámán tanítása, a Három Felhő törzsből 

 

A nomádok megkülönböztetnek híres sámánokat, gyógyítókat és öregsámánokat attól függő-

en, hogy a beavatott miként vált sámánná.  

Híres sámánnak nevezik azokat a sámánokat, akik valamilyen születési rendellenességgel, 

furcsasággal születtek. Eme jegyek – méhlepénnyel együtt született, hajjal, foggal, több-

kevesebb ujjakkal születés, vagy szokatlan színű, formájú szervek, testrészek–, igen nagy vál-

tozatosságot mutattak, de a törzs számára minden esetben ugyanazt jelentette: a gyermek ki-
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választott, a szellemek által megjelölt. Gyanújuk az esetek többségében igazolódott, a jelölt-

ből nagy erejű, nagy tudású sámán vált. Ilyen híres sámánnal büszkélkedhet például a 

Tízmosoly, az Ezüst Gím és a Hatmedve Népe, valamint a Hullazabálók fekete ork és a Vér-

ben fürdők bíbor ork törzse.   

Gyógyítóknak nevezik a sámánok azon csoportját, akiket valamely fantasztikus álom, isteni 

jelenség, mély révületből fakadó látomás, esetleg súlyos betegség sarkalt arra, hogy sámánná 

váljanak. Az ő sorsuk valamivel nehezebb, többet kell bizonyítaniuk, de a gyógyítók közül is 

számtalan nagytekintélyű sámán került ki. A puszták népeinél ez a sámán típus a leggyako-

ribb, szinte minden közösségben megtalálható. 

A híres sámánokat és gyógyítókat felavatásuk során –spirituális értelemben- lelkileg feldara-

bolják, és a Legnagyobb Úrnak ajánlják, hogy előző énjük halálával megszülethessen a szel-

lemekkel társalgó bektas. 

Öreg sámánt mindig csak a törzsfő választ, olyat, aki már egyébként is járatos a sámánok tu-

dásában, de próbára teszi magát, hogy a szellemekkel a lehető legerősebb kapcsolatot építse 

ki, vagy fontos csatát nyerjen démoni patrónusával szemben. Ennek a próbának itt a déli 

sztyeppéken csak egy módját ismerik: a jelölt a végsőkig kizsigereli, kínozza magát, míg a 

halál mezsgyéjére nem ér. Ott átlép a szellemek világába, hogy megmássza a három világot 

összekapcsoló fekete hegyet, melyen át a sámán a lét egyik szintjéről a másikra juthat, talál-

kozhat a természet szellemeivel, születésre váró őseivel, hadakozhat a rátámadó démonokkal, 

hogy megmutassa magát a félelmetes Démon Kán, Ranagol előtt. Ha sikerül a félholt állapot-

ból visszatérnie, azt a Legnagyobb Úr áldásának veszik, s immár a nemzettség elsőszámú be-

avatottja, Öregsámánja lesz a jelölt. A félholt állapot elérésére többféle utat is használnak a 

sámánok. Van, aki megmérgezi, vagy a pestis mezők gyilkos lázával fertőzi magát; van, aki 

egy sziklafalra szögelteti magát állatbőrbe csomagolva, hogy ott függjön étlen, szomjan, 

mozdulatlan három napig; van, aki csontpengét döf keresztül magán és egy teljes napig fejjel 

lefelé felkötteti magát egy fára. A sor igen hosszú és a sámánok hideg szemekkel, kegyetlen 

szigorral hajtják végre halálos próbájukat. Egyesek sosem térnek már magukhoz, mások fel-

épülve a legnagyobb bűvöléseket viszik véghez, ami csak elérhető a vér és fájdalom útján. 

 

Az egységes vallási képet csak a sárga orkok ős-imádata, és a Khaya Kharram vérfolyató 

Ranagol hite töri meg. Mindkét csoport mély fanatizmusa az évek sodrában fizikai megjelené-

süket is megváltoztatta. Khaya Kharram lakóit emberi hidrákként is emlegetik, míg a sárga 

orkok alakváltó harcosai ngaurok néven váltak hírhedtté. 

 

Lhoaq 
A sárga orkok között a legnagyobb tiszteletnek az elhunyt ősök örvendenek. Ezeket a fölme-

nőket a közösségben csak lhoaq -ként emlegetik. Nem tesznek különbséget hím és nőstény 

lhoaq között, mindkettőt ugyanezzel a névvel jelölik. A lhoaq szó egy gyűjtőszó, ami egykor 

nagytestű, aranybarnás szőrzetű farkasfajtának lehetett a neve, amik a beyzidek megjelenése 

előtt voltak honosak Ujram shel dimmu sztyeppéin. A sárga orkok úgy hiszik, törzsük mindig 

is kiemelt figyelmet kapott fajuk mitikus megmentőjétől, a farkas-szellemtől. Ezt a hitet alá-

támasztani látszik az a tény, hogy a sárga orkok törzsében születettek halála nem minden 

esetben vonja maga után lelkük pusztulását is. Orwella átkának ilyen nagy létszámú kijátszása 

mindenképp elgondolkodtató. Különleges alakváltási képességük és vallásuk legféltettebb 

titkai, amivel maguk a hunshik sincsenek tisztában, hogy a hrunganok és marbok látni vélik a 

farkas-szellemet azok felett a haldoklók felett, kiknek lelke túléli a test halálát. Az így megje-

lölt orkok szellemét „megmentőjük” kicseréli egy lhoaq farkas lelkére. A sárga orkok ősei 

haláluk után – a ma már nagyon is ritka- lhoaq farkasként folytatják további életüket. A vér 

köteléke által az élőket és a már elhunytak szellemét erős, mágikus kapocs fűzi össze. Mono-

ton, fárasztó rituáléikon ezt a kapcsot kihasználva válnak legkiválóbb harcosaik óriás farka-
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sokká, vérfarkasokká, vagy ahogy ők nevezik ezt a félhumán állapotot: ngaurokká. A sámán 

(aki itt már leginkább papnak számít) dolga, hogy ápolja a kapcsolatot az ősökkel, elnyerje a 

lhoaq kegyét véráldozattal, erjesztett italokkal, megfojtott állatokkal, ékszerekkel. Valamint 

kiválassza azokat, akiknek teste elég erős, hogy magába fogadja ideiglenesen egy lhoaq szel-

lemét. Ha tévedne, ami felettébb ritkán fordul elő, akkor a szerencsétlenül járt áldozat, eltor-

zult csontozatú, habos nyálat fröcskölő, őrjöngővé válhatna, minek fékevesztett dühét semmi 

sem csillapíthatja.  

A sárga orkok nemcsak harcos lhoaq-ot ismernek. Vannak olyan ősök, amik a törzs termé-

kenységét képesek befolyásolni, mint Rzuuli vagy bepillantást engednek a jövendőbe, mint 

Elggua, esetleg átkokat, betegséget és halált hoznak a sárga orkok ellenségeire, mint Shango, 

az ítélethozó farkas ős. Ám mindezeket a lhoaq-k csak akkor tudják megcselekedni, ha élő 

eleven testet szállhatnak meg szellemükkel. Fizikai báb nélkül, szellemi alakjukban igencsak 

korlátozottá válik hatalmuk.   

Viszont nem minden ork elég erős ahhoz, hogy megtartson magában egy másik lelket anélkül, 

hogy az őrület szakadékába ne zuhanna. Ennek kivédésére a hrunganok és marbok elkészítet-

tek egy kárhozatos tulajdonságú áldozati italt, a migan-t, mely képes a testben elaltatni a va-

rázsszert elfogyasztó lelkét, helyet készítve az érkező lhoaq számára. Az így létrejött ngaurok 

állapota nem végleges, a megszálló lhoaq egy és hatvan óra közötti időt tölt a migan-t fo-

gyasztó testében. 

A sárga orkok hite szerint a ngaur harcosok haláluk után Oloddu nevű ős birodalmába kerül-

nek, ahonnan a hunshik imái és áldozatai révén kerülhetnek át Otthla jobbjára, hogy ők is 

lhoaq-ká válva segítsék népüket. Vagy Elggua elé kerülnek, aki újra visszavezeti őket a törzs 

egyik nőstényének méhébe. 

 

Sárga orkok vallási kifejezései: 

Rzuuli- termékenység isteni őse 

Damblah- vizek szelleme 

Ogun – háborúk és fémek őse 

Migan- áldozati ital 

Hunshi- szolgák, hívők a sárga orkok titkos, vallási nyelvén 

G’omfor – a hívás dobja, szent hely 

Hrungan – sámán-pap a sárga orkok titkos, vallási nyelvén 

Marbo – sámán –papnő a sárga orkok titkos, vallási nyelvén 

Elggua- jövő és fejlődés őse 

Otthla- fény és az emlékezet őse 

Shtarra –a láncokat levágó, felszabadító 

Oloddu- az életerő őse, a halál kapujának őre 

Ushun- asztrális világ őse 

Yarg- a szél, a tűz és a mennydörgés őse 

Malla – a mentál világ őse 

Shango- az ítélethozó farkas ős 

Bokhors- boszorkánymágiát művelő levált papok elnevezése a sárga orkok körében 

 

 

Khaya Kharram 
 

Khaya Kharram eredetét régi regék és legendák között találhatjuk, hiszen az egyik legöregebb 

lakott település itt a gyepün. Évszázadokkal ezelőtt még híres csillagda működött itt, és nagy 

létszámú, kőfallal védett város ontotta magából a tudós főket. A tudósok sorából csak egyet-

len embernek sikerült nevét halhatatlanná tennie. Zallam Khroy nevéhez köthető a Vörös szív 
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doktrína megalkotása. Mely kimondja, hogy a Vörös hold a Legnagyobb Úr szívének égi 

megfelelője. Amikor a hold fogyóban van, az elmélet szerint az istenség önvérét áldozza fel új 

lelkek, új hódolók teremtésére. Így híveitől elvárható, hogy ez idő alatt maguk is tartózkodja-

nak minden idegen vér kiontásától, ízlelésétől, látásától, érintésétől. Erős esküt követelt meg 

tőlük a tan, miszerint ez idő tájt csak saját vérükön élnek. Khroy ismerve az emberi gyarlósá-

got, meghagyta, hogy amíg a fogyó hold újra ki nem telik, addig követőinek meg kell szabadí-

tani magukat az esküszegés eszközeitől: saját végtagjaiktól, szerveiktől.  

Az elsőnek meghirdetett holdvérzés sokak számára az utolsó is volt. Zallam Khroy ép észen 

túlmutató hite, és fanatikus öngyilkossága mégis sok követőt vonzott a kihalás szélére sodró-

dott szektához. A Vörös szív doktrína és vele a holdvérzés is beépült Khaya Kharram min-

dennapjaiba. 

Viharos korokkal később, midőn a kirobbant belviszályokban immár harmadszor rombolták 

porig a várost, úgy tűnt végleg leáldozott ennek a fejlett kultúrának. A városlakók többsége 

szétszéledt a szélrózsa minden irányába. A kivándorlókkal tartottak a Vörös szív szekta vallá-

si vezetői és prédikátorai is. Csak egy fanatizmusukban megcsontosodott kis csoport maradt 

helyben, az isteni kinyilatkoztatás egykori helyszínén. Csoportjukat a legidősebb szektatag 

irányította vitás kérdésekben, vagy a közösség egészét érintő ügyekben. Másrészről mindany-

nyian egyenlőnek számítottak egymás, és a Legnagyobb Úr előtt. Úgy éltek, mint egy nagy-

család. Mindenük közös volt, a gyerekeket is a szekta egésze nevelte, tanítgatta. 

A dacos, hitükben erős hívők körül lassan porráomlottak az ősi város romjai, s helyén nem 

maradt más csak egy nyomorúságos pásztorfalucska, ahol a kisközösség úgy élt, ahogy tudott. 

A szekta tagjait, az esküt le nem tevő hozzátartozóik látták el, illetve a Vörös szív doktrínához 

hű, de vétségen kapott, majd koponyalékeléssel büntetett félidióta rabszolgák. A romok körüli 

földeket a rabszolgáikkal műveltették, valamint a közösséget fenntartó hozzátartozók kecske-

tartással biztosították a hitközösség fennmaradását.  

Az első holdvérzés túlélőinek leszármazottai minden hónapban hűen megtartották az öncson-

kító szertartásukat. Az elmúló évek során testük a folyamatos kínpróbákban megedződött, 

átformálódott, vérük elkeveredett a soraikba fogadott khatifokéval. A Legnagyobb Úr egy 

napon csodás ajándékkal jutalmazta az ősgyülekezet megmaradt tagjait. A holdvérzések al-

kalmával már nem nyomorodtak meg végleg, mindaz mit felajánlottak az istenségnek, évek-

kel később újra felkínálható volt, s olyan sérülésekből épültek föl, mely bárki mást élethosszig 

tehetetlen ronccsá változtatott volna.  

A hívők testébe költözött regenerációs erő, az idő múlásával és a hónapról-hónapra bekövet-

kező holdvérzés szertartással évről-évre növekedett. Generációk követték egymást, akik évti-

zedekig szenvedtek, s kezetlen, lábatlan torzóként vergődtek a gyógyulás útján, hogy amint 

visszakapják eldobott tagjukat, újra csonkára vágják testüket. Évek végtelen fájdalmában egy-

szer beköszöntött az az idő, amit a hívők csak, mint a Misztikus Egyensúly Korszaka néven 

emlegettek. Ezekben az években, a Vörös szív szekta tagjai nagyjából holdvérzéstől holdvér-

zésig képesek voltak felgyógyulni sérüléseikből. Khaya Kharram csillaga újra felfelé emelke-

dett, a település a nyomor századai után újra fejlődésnek indult, s ha a szekta rendelkezett 

volna még prédikátorokkal, vagy vallási vezetőkkel talán a gyepű egyik meghatározó vallásá-

vá válhatott volna. De a gyógyulás lendülete nem állt meg, sőt egyre dinamikusabbá vált, ami 

egy ponton túl olyan bizarrá tette az őslakosokat, hogy újra a város lezüllését eredményezte. 

Az első holdvérzést ülő szekta tagok többsége még odaveszett az öncsonkító próbába, de a 

szívósabbja túlélte, majd azok leszármazottai mára elérték, hogy egy különösen hosszúra 

nyúlt életet szenvedhessenek végig. Végtagjukat kinövesztő emberi hidrákká, gyíkokká váltak 

Khaya Kharram lakói. A sérülések hétköznapibb formái ellen testük már teljesen felkészült. 

Kivájt szemeik, levágott tagjaik helyén azonnal újak nőttek, sérüléseik alig véreztek, mert 

vérük hihetetlen gyorsasággal száradt meg. Sebeik olyan gyorsan forrtak össze, hogy gyakran 

a sérülést okozó fegyvert is körül nőtte a húsuk. A legvénebb hívők teste egyéb elváltozásokat 

is mutatott: testük belsejében a létfontosságú szervek néha megduplázódtak, vagy furcsa he-
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lyekre vándoroltak. Néhányuk bőrlégzésre tett szert, mások halálos betegségeket fogadtak 

testükbe, majd állították azokat saját szolgálatukba. A Vörös szív Urának áldásával nagyon is 

közel kerültek a halhatatlansághoz. Viszont a szektába tartozó nők nagyon nehezen estek te-

herbe, mert a testük általában a magzatot is mohón beépítette, felhasználta. Ettől függetlenül a 

közösséget még nem fenyegeti a kihalás veszélye, mert erőszakos halállal szerfölött ritkán 

hullnak el, az idővel szemben pedig természetellenesen hosszú élettartamukkal veszik fel a 

versenyt. 

 

 

 

 

ajbars (yun): 

Déli nomád törzs. 

bektas (yun): A sámán neve a déli pusztákon. 

beshik tash (yun): Déli nomád törzs. 

bunchuk (yun): Lófarkas (rangjelző) kopja a déli nomádoknál. 

burgut (yun): Déli nomád törzs, a shaun törzsszövetség tagja. 

demir keshi (yun): Déli nomád törzs, a shaun törzsszövetség tagja. 

dentü keshi (yun): Déli nomád törzs. 
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A Tartományok: 
 

 

A birodalom földrajzi-

lag és politikailag há-

rom főbb régióra oszt-

ható, amelyek egyre 

szűkülő gyűrűben öve-

zik a középpontjukban 

emelkedő Kráni tor-

nyot. A legkülsőt s a 

legszélesebbet a Külső 

Tartományok alkotják. 

Ezek névlegesen önálló 

Ranagol-hitű államok, 

mintegy harmincan – 

harmincöten, amelyek 

folytonos harcaik miatt 

csupán képlékeny, 

gyorsan változó határ-

vonalak jellemeznek. A 

tartományok vezetőit, a 

hadurakat meglehető-

sen finom szálak fűzik 

a birodalomhoz. De 

ezek a vékony pókfona-

lak eddig mindig bebi-

zonyították, hogy el-

szakíthatatlanok.  

A lakosság túlnyomó-

részt emberekből, és 

orkokból áll. Vezetői-

ket ugyan címmel ru-

házzák fel a Tizenhár-

mak, gyakorlatilag 

azonban az egyes tar-

tományok örökletes uralkodó családjaiból kerülnek ki, vagy véres kezű, könyörtelen zsoldo-

sok, akik fegyverrel verekedték föl magukat a trónra. 
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A következő szűkebb gyűrű a Középső Tartományokat rejti, szám szerint harminckilenc 

tartomány, mely a hideg 

gonoszság és a gyilkolás 

művészetének fellegvára. 

Félelmetes hírű klánok, fa-

jok otthona, melyek nevének 

említésétől még az Ynevi 

Fehér Páholy mágusainak 

homloka is aggodalmas rán-

cokba szalad. Ez a közel 

negyven tartomány alkotja a 

birodalom gerincét, melyek-

nek élén az Apostolok által 

kijelölt Consularok állnak, 

kiknek kinevezése életfogy-

tig vagy visszavonásig tart. 

A nagytiszteletű 

Consularok, némely tarto-

mányokban, idővel örökle-

tessé tették címüket, így 

egész dinasztiákat hoztak 

létre. A külső peremvidéken 

még nagyszámú az emberek 

jelenléte, de közeledve a 

sötétség méhéhez a lakosság 

egyre színesebb változato-

sabb képet mutat. Itt emel-

kednek Krán legnagyobb 

városai, melyeknek mérete 

és katonai ereje igencsak 

meghökkentené a külső vi-

lág historikusait. Ismertebb 

városcsodái nagyságrendben 

a következők: Shylam (3 millió lakos), aki a Síró Dalok Tornyával is büszkélkedhet, 

Kh’Valor (2,7 millió lakos), Hassianyr Tyllia avagy a Tarka Rengeteg (2,5 millió lakos) a 

büszke elfek tiltott városa, Qolel (1,8 millió lakos), Raloirh (1 millió lakos) és a sort végül 

Hannoliar zárja 600 ezer lakossal.  

A Középső Tartományokban elevenen él az egységes birodalom eszméje: a Consularok több-

nyire erőskezű urak, akik könyörtelen szigorral vezetik a rájuk bízott területeket. Állandó 

testőrséget a Köteles Rendek adnak melléjük, udvari transcepseik nemes aquirok, a parancs-

nokságuk alatt álló légiók a világ legütőképesebb seregei. Kevesebbel nem is boldogulnának, 

mert ezekben a tartományokban már nagyszámú független hatalmi tényezőt találunk, amelyek 

ugyan Ranagol hitét vallják, a birodalom közigazgatási fennhatóságát azonban nem ismerik 

el. Itt találhatók a legveszedelmesebb Káosz-szekták, Szabad Rendek, boszorkányszövetsé-

gek, elf lovagrendek, valamint démonidéző és szerafista klánok; nem múlik el úgy nap, hogy 

az egyik ne bonyolódna a másikával összecsapásokba, a Változások Törvénye értelmében. Az 

elszórtan lángra kapó belvillongások letörése a Consularok erőinek java részét leköti; a mara-

dékot az egymás közti viszálykodásra és a dinasztián belüli pozícióharcokra fordítják. 
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A birodalom legbelső, sötét és változatlan magja a Tiltott Tartományok (Belső Tartomá-

nyok) alkotják, amikről igen kevesen bírnak hiteles információval. Elképzelhetetlen, valósze-

rűtlen vidékek; melyek az emberi faj számára elviselhetetlen sugárzással ontják a Manát. A 

sötétség méhe, többtízezer éves fajok lakhelye. Nincs rá megfelelő szó, mely képes lenne eze-

ket a tájakat valós jellemükben lefesteni. Egy bomlott elméjű csontjós halála előtt nyert bepil-

lantást e vidékekre. Összefüggéstelen szavai képet adhatnak az ott váró borzalomról: 

 „nem… nincs ilyen… köd… fojt… körülöttem suttognak, túlvilági… vértelen fények villognak 

a homályban! Bűz, feszít, lenyom, nehéz és láthatatlan… nincs ilyen föld, hús és férgek, fekete 

bogarak… Megint jönnek!! Neeee… irgalom…nem…nem bírom, marnak…átsuhannak raj-

tam…csontrepesztő hideg.. 

idegen, erős szavakat sut-

tognak… rémesek. Réme-

sek! Ott vannak minden-

ütt… nincs ég, nincs csil-

lag, nincs fény… csak ők… 

mindenütt. Hamufátyol 

borítja a hold arcát, a sötét 

vizek felkavarodnak, idegen 

jelek hasadnak a bőrömön, 

ez… ez Uram szolgád por-

hüvelyének végső szava…”  

 

 A Belső Tartományok 

számáról csak egy becsült 

adattal rendelkezünk, kb. 

kilenc lehet, hiszen némely 

régi fóliánsokból ennyi 

nevét ismerik. Annyi bizo-

nyos, hogy vannak közöt-

tük olyanok, ahol a posztot 

személyesen a Tizenhár-

mak töltik be. Ezek egyi-

kében található az a több 

síkra fókuszált mágikus 

konstrukció, ami Ynev-

szerte Kráni Torony néven 

híresült el, noha a valóság-

ban inkább sarki fényre 

vagy fekete szivárványra 

emlékeztet. 

A közvetlenül a Tizenhármak alá rendelt tartományok a birodalom sarokkövei; itt folyik a 

titokzatos fekete acél termelése, s innen sugárzik szét Kránba az ősnépeket éltető varázsener-

gia. Az Apostolok légiókat is kiállítanak, de hogy miféléket, azt senki sem tudja, mivel az 

írott történelem során még egyszer sem lépték át a Tiltott Határt. 
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Tiltott Tartományok 
Ubar Uled: nevezetessége a kietlen, rozsdavörös sziklasivatag, mely a Rőt Vidék elnevezést 

kapta; gazdag vasércbányáit már 

évtizezredekkel ezelőtt kimerítették, 

néhány különös kacskaringókban 

kígyózó telér kivételével, amelyek-

ből egyesek érthetetlen rúnákat vél-

nek kiolvasni, és a Kosfejes Úr meg-

kövült gondolatainak tartják őket. A 

Rőt Vidéket azoknak az 

ősaquiroknak a szelleme kísérti, akik 

hajdan itt éltek, s itt lelték halálukat a 

perzselő sárkánylángban; az egész táj 

határozottan ellenséges az értelmes 

élet minden megnyilvánulásával 

szemben. Az átok különös módon 

nem zavarja Káosz-Samambrag hí-

veit, akik nagy számban tenyésztenek errefelé fertőszentélyeket a lassan porladó hegyormok 

rozsdabűzös árnyékában.  

 

 

 

 

Sramsass-Daqkín: a félig mitikus ősaquir, a Könnytelen Öreg hazája. A Tizenhármak hivata-

losan őt nevezték ki consulárnak, de semmi jelét nem adta, hogy tudomásul venné ezt a meg-
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tiszteltetést, és a beiktatási dísztáviratot vivő küldöttségek sosem tértek vissza a tartományból. 

Hogy egyáltalán életben van még, azt csak onnan lehet tudni, hogy akik a tiszteletére a Fene-

ketlen Kútba vetik magukat, azoknak az elsőszülött fiúgyermekei mindig részesülnek a szoká-

sos jutalomban: vérük egyik pillanatról a másikra aquir vérrel dúsul fel, és megmagyarázha-

tatlan módon beszélni kezdik az ősnyelv egyik alsóbbrendű dialektusát.   

 

 

 

Hnumtor-Orre: közismertebb nevén a Változások Völgye. A Tizenhármak által kijelölt 

consulár, egy elfeledett fajból való lesath, kinevezése óta nem merészkedett a tartományba. 

Hnumthor-Orre lakossága néhány főből áll, valamennyien sa-quadok. A rangidős közöttük 

Káosz-Metha legvénebb pátriárkája, a Csontlovag, de amennyire csak lehet, kerülik az egy-

mással való érintkezést, nehogy fogyatkozó népük lélekszáma tovább csökkenjen. A látogatók 

maradványai, akik az évezredek folyamán felkeresték a tartományt, bizonyos értelemben véve 

mindmáig életben vannak ugyan, de még a haláladóba sem lennének jók: örökre bemocskol-

nák az áldozati oltárt. 

 

 

 

Sárkánytorok hegylánc: Krán valószerűtlen tájainak egyike, melynek borzongató, pokolbéli 

csodájához talán csak a Grai-duannal nevű aquir ős tartományában látható, égmagasan lebegő 

sziklaszigetek mérhetők. A sárkánytorok hegylánc egy hatalmas területen elnyúló vulkánok 

láncolata, folyamatosan gázt és lüktető magmát okádó aktív vulkánmező. Az arra tévedőt ha-

mar leverheti lábáról a levegőt elnehezítő különböző mérgező gázok, kipárolgások és a for-

tyogó lávapatakoktól elviselhetetlenül magas hőmérséklet. A folyamatos füsttől nappal is éj-

szakai sötétség fedi a tájat, melyben sebekként derengenek fel az izzó földrepedések és mag-

ma erek. Az égből csapadék itt sosem esik, a szikkadt, feketére égett földre csak korom és 

pernye szitál nap, mint nap, immár évezredek óta. A terület az erős vulkanikus tevékenység-

nek köszönhetően dúskálhatna a manában, ám az od-fonók által emelt közel 40 láb magas 
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rúnatorony, viharos erővel és gyorsasággal rántja magához a mana kötött és kötetlen formáját 

a hegylánc területének kétharmadáról. Kiszippantja a területre téved elmékből, 

manatárolókból, szimbólumokból, varázslatokból. De a torony sem köti meg a begyűjtött 

manát, hanem koncentráltan, titokzatos csatornákon, ismeretlen hatalmakat erősít vele. 

 

 

Fray-Grimonar: Nem veti ki magából az emberi élet minden formáját, hanem egyes –

sajátosan módosult- változatokat hosszabb ideig is megtűr a határain belül. Itt található az 

Obszidián szurdokban a birodalom-szerte rettegett Shien-Gorr fejvadász-klán központi rend-

háza; itt székel továbbá –a klán védnöke és vezetője- a titokba burkolódzó ősaquir, akit a be-

avatottak csak a Sápadt Angyalként emlegetnek. E hatalmak mellett a consulár befolyása 

pusztán névleges, noha máskülönben maga is az aquirok nagyjai közül való. 

 

 

Obszidián szurdok: Fray-Grimonar tartomány egyik hírhedt nevezetessége, erőforrása és az 

életveszélyes vadászok, az obszidián elfek lakhelye. A Tiltott tartomány eme szegletének erő-

egyensúlya –ha beszélhetünk ilyenről– igen csak bizonytalan lábakon áll. Egyrészről megem-

lítendő a Consular, akit csak „Szellem mesternek” neveznek, s az aquirok ősi, nagyhatalmú 

egyede, aki jártas mind az Od-fonásban, mind a drágakő mágiában. Így hatalmas obszidián 

obeliszkjeivel a Mélység legnagyobb förtelmeit képes átrántani és bilincsbe verni a túlvilág-

ról. Sosem élt légiói legfőbb feladatának azt rendelte, hogy őrizzék búvóhelyének határait. 

Másrészről igen hangsúlyos a tartományban elszórtan elhelyezkedő kisebb-nagyobb aquir 

harci iskola, ismertebb nevén: a Shien-Gorr Klánház, valamint a központi erődjük, ami 

ugyancsak az Obszidián szurdokban terpeszke-

dik. A klán örökéletű, legendás vezetője, a ma-

gát csak Sápadt Angyalnak nevező aquir ős. 

Kinek eddigi igyekezete mindennél fényeseb-

ben bizonyítja, hogy az évezredek során az 

aquir nép is elfogadja az utódfajok létjogosult-

ságát. A Shien- Gorr klán vezető pozícióiban 

aquir varázshasználók állnak, akik mágikusan 

átalakított fejvadászokat hoznak létre, akikről 

szép lassan lehámoznak minden emberit. Az 

itteni fejvadászok harci tudása sem csekély, de 

igazi erősségüket od-dal átalakított testük szí-

vóssága adja. Az ősi mágiának hála testük hi-

hetetlenül ellenálló és szívós; a Shien-Gorr 

fejvadász nem érez fájdalmat, teste vért nélkül 

is páncél keménységű és kiválóan tűrik mind a 

mérgeket, mind a fáradtságot. A helyi erők 

harmadik résztvevője a már említett obszidián 

elfek. Bár létszámuk messze elmarad, mind a 

Shien-Gorroktól, mind a Consulár mélységi 

retteneteinek számától, még így is sikerült 

megtartaniuk a szurdok területének nagyobb 

részét. A határok természetesen az állandó har-

cok miatt folyamatosan változnak, mivel a sö-

tét elfek előszeretettel vadásznak mind a Shien-

Gorrokra, mind a másvilági lényekre. Általá-

ban magányosan élnek óriási földalatti terüle-

tük közepén. Életterüket valóságos szikla-
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dzsungellé teszik: mágikus és mechanikus csapdákkal, átkozottul veszedelmes lényekkel né-

pesítik be a szurdok rájuk eső részét, melyekre azután előszeretettel vadásznak. Ritkán gyűl-

nek össze, hogy megvitassák a népüket érintő közös ügyeket, vagy hogy Shackallor hívásá-

nak, kívánságának eleget tegyenek. Ilyenkor oly gondossággal járnak el, mintha csatába in-

dulnának. Saját területük gondozására, őrzésére aquir rabszolgákat használnak. Leginkább 

Gho-raggokat és Kir-sisseket fogdosnak össze, billogoznak meg, majd magukra hagyják őket. 

A rabszolgák igazából akkor végzik jól munkájukat, ha közben sosem találkoznak össze gaz-

dájukkal. Ha mégis, ott általában meg is szakad életük fonala. 

Az obszidián elfek ritkán lépik át Fray-Grimonar határait. Ha portyázni támad kedvük, vagy a 

hűségesküjük szólítja őket képesek több fős csapatokba is összeállni. Nincs náluk veszedel-

mesebb fejvadász szerte Yneven. 

 

Sin Tharras: az egykori, 

vérmocskos elf-aquir fajhá-

ború ebben a tartományban 

is iszonyú erővel tombolt. 

Az égi hajók sosem látott 

csatái és a korai világ ősi, 

pusztító igéi szaggatták a 

tartomány egét és földjét. A 

hősök többsége már rég 

elporladt névtelen sírjaik-

ban, ám e csata emléke 

örökre megmaradt. Sin 

Tharras egén azóta sziget-

nyi sziklatömbök lebegnek. 

Az elf énekek szerint őseik 

mágiájával aquir hajókat 

változtattak kővé, amik az 

idők végezetéig lebegni 

fognak fényesen hirdetve az 

elfek népének egykori ere-

jét. Az aquirok mélyen 

hallgatnak erről, ám az 

igazsághoz hozzátartozik, 

hogy ezen a területen a te-

remtés óta mindig aquirok 

éltek, s akár úgy történt, 

ahogy az elfek mondják, 

akár nem, a háborút az 

aquirok nyerték égen és 

földön egyaránt. Sin 

Tharras első consulárja 

Grai-duannal nevű aquir ős 

volt, ellenei csak „a Va-

dász” ként emlegették, aki 

az évezredek folyamán 

megistenült és Ranagol Sö-

tét Angyalainak sorába 

emelte. Híveinek nagy ré-

szét Obszidián elfek alkotják. 
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Jelmagyarázat a térképhez: 

 

● A Hét Domb és Hét Völgy államai 

● Külső Tartományok 

● Középső Tartományok 

● Belső/ Tiltott Tartományok 

 

 

1. Koh-sed tartomány\ főváros: Snattha Bey  

2. Grael C’harol tartomány\ főváros: Gor-Vassak 

3. Dho-Okmar tartomány\ főváros: Rah Gul 

4. Omraam tartomány\ főváros: Lemygg 

5. Kafress tartomány\ főváros: Siggiss 

6. Coelmo-Gra tartomány\ főváros: H’Owell 

 

 

7. Felias tartomány\ főváros: Hassianyr Tyllia 

8. Hacor-Gvasdal tartomány\ főváros: Kh’Valor 

9. Terh-Nadat-Me tartomány\ főváros: Shylam 

10.  Sayam-Ole tartomány\ főváros: Raloirh 

11.  Nun-Quappid tartomány\ főváros: Qolel 

12.  Akhilann tartomány\ főváros: Hannoliar 

 

 

13. Sin Tharras tartomány 

14.  Ubar Uled tartomány 

15.  Sramsass-Daqkín tartomány 

16. Hnumthor-Orre tartomány 

17. Deqkeladmer tartomány 

18. Fray-Grimonar tartomány 

 

 

A ■ színű folt a Belső Tartományban a Kráni Torony, avagy a Fekete Szivárvány he-

lyét jelöli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csörgő Iván: Krán 46    A Fekete Föld Könyve 

 

 



Csörgő Iván: Krán 47    A Fekete Föld Könyve 

 

Az élet Kránban: 

 
Ha meg akarjuk érteni a kráni társadalmat, két fontos alapelvből kell kiindulnunk. Az egyik az 

állandó hadiállapot, ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy minden Birodalmi település 

lakosságának 10% „bármikor hadra kész állapotban” vár a parancsra. Ez egy 2 milliós nagy-

városnál 200 ezres hadsereget jelent, és ne felejtsük el ez csupán csak egyetlen város… 

A másik fontos alapelv, az egyén 

teljes kiszolgáltatottsága. Bárki, 

bármikor megölheti bármely vélt, 

vagy valós sérelemért. 

A birodalomban mindenki harcol 

mindenkivel, szüntelenül és fo-

lyamatosan: a béke errefelé isme-

retlen fogalom. A legutolsó job-

bágy is minden erejével azon van, 

hogy bizonyítson a Kosfejes Úr 

előtt, és feljebb kerüljön a belső 

hierarchiában. Erre jogot kizárólag 

mások legyőzésével, megsemmisí-

tésével szerezhet. Ugyanakkor 

résen kell lennie, hogy ő maga ne 

váljon más felfelé törekvő zsák-

mányává. 

A kráni társadalom számára a 

probléma megoldás magában hord-

ja az aknamunkát, a csalást, és –

természetesen– a fegyveres erő-

szakot is. Az élet értéke csupán 

csak az összecsapó ellenfelek tró-

feáinak számával mérhető. Minden 

konfliktus feltétlenül vérontásba 

torkollik, a vetélytársak háborúba 

kezdenek, vagy fejvadászokat kül-

denek egymás ellen. 

Ebből is látszik, hogy aki Kránban 

magára marad, annak legfeljebb 

pár órája lehet hátra életéből. Ezért 

kézenfekvő megoldásnak tűnt az élet- és érdekek védelmére a különféle szövetségekbe tömö-

rülés. Ezek a szövetségek szerveződhetnek vérségi (egyazon családba tartozók), szakmai 

(egyazon mesterséget űzők), vagy lokális (egyazon környéken lakók) alapon. Mindenképpen 

vasfegyelem uralkodik bennük, mely nem hagyja megtorlatlanul az engedetlenséget. Szigorú 

szabályok írják elő a tagok viselkedését minden lehetséges helyzetben. Az alárendeltek kérdés 

nélkül kötelesek engedelmeskedni az elöljárók parancsainak, akár az életük árán is. Ugyanak-

kor a szervezet teljes körű felelősséget vállal a tagokért, védelmet és menedéket biztosít ne-

kik, s ha mégis áldozatul esnének valami fondorlatos ármánynak, vérbosszút hirdet a gyilkos 

ellen. 

Éppen ezért egy kifőzde vendége kétszer is meggondolja, leszúrja-e a szakácsot az odakoz-

mált rostélyos miatt, amennyiben ugyanis megteszi, biztos lehet benne, hogy a szakácsok szö-
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vetsége vérbosszút esküszik ellene és orgyilkosokat uszít a nyomába. Függetlenül attól, hogy 

az étel valóban ehetetlen volt-e. 

Az ugyanabba a szakmai szövetségbe tartozók vitájánál a belső szabályzat tiltja, hogy egymás 

vérét vegyék, erre megvannak a saját fórumaik, ahol panaszt tehetnek, aztán egy szó nélkül el 

kell fogadniuk az ítéletet. Nem mintha a belső szabályzat szent és sérthetetlen lenne! Olykor 

meg lehet kerülni, ha nem értelem, hanem betű szerint olvassuk szövegét; még a durva áthá-

gást is elnézik, ha szervezet ebből jelentős hasznot húzhat. Gond csak akkor van, ha az a bi-

zonyos ötlet mégsem volt annyira zseniális, mint hittük és a szervezetnek épp hogy kára 

származott belőle.  

Kifelé a kráni szervezetek mindig egységes frontot mutatnak, mert ez elmaradhatatlan túlélé-

sükhöz. Valójában azonban melegágyai az intrikának és a pozícióharcoknak. A Változások 

Törvénye őket sem hagyja érintetlenül, hiszen felépítésük alapja a kényszer szülte egymásra 

utaltság. Mindenki a rangban felette álló posztjára tör, miközben igyekszik megvédeni magát 

a rangban alatta állóktól. Rövidéletű érdekszövetségek köttetnek és bomlanak fel; választott, 

sorsolt és kinevezett tisztségviselők ármánykodnak egymás ellen. 

Minden előfordulhat ebben a kígyófészekben- gyilkosság, zsarolás, kínzásokkal kicsikart alá-

írások-, van azonban valami, amitől a legelvetemültebb gazember is tartózkodik. Ez pedig az 

árulás, a szervezet integritásának szándékos veszélyeztetése. Hiába ígérnek bármilyen kin-

cset, címet, ha közben védelmező nélkül marad, nem sokat ér vele. Arra pedig elég kicsi az 

esély, hogy bármely más klán befogadja, hiszen aki egyszer árulóvá lett, másodszor is megte-

heti. 

Ha magának a szervezetnek a léte forog kockán, egyik tag sem habozik az életét áldozni érte, 

bármilyen önző gazember egyébként. A krániak sem tökéletesek, elvétve lehetnek olyan isme-

rőseik, akik iránt titkon gyengéd érzelmeket táplálnak: testvér, szülő, kedves. Amikor felvál-
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lalják a biztos halált, tudják jól, hogy a szervezet nem hagyja őket bosszulatlanul, és gondos-

kodni fog szeretteikről; ha azonban a klán elbukik, magával ránt mindenkit, hiszen a túlélők 

védtelen földönfutókká válnak. Ebben áll a magyarázata a krániak legendás önfeláldozó haj-

lamának, amely oly gyakran okozott fejtörést a külországi népek tudorainak. 

Ebben a társadalomban csak az erősek maradhatnak talpon ennek legszebb és leghatásosabb 

példája az évszakonkénti Haláladó, amit évente négyszer, a Vér, a Hús, a Csont és a Velő 

ünnepén tartanak. A Birodalom 

minden ezredik lakója Ranagol 

színe elé járul, hogy saját szemé-

lyében hódoljon neki. Elméleti-

leg az emperorok, a tartományi 

helytartók sorsolás útján választ-

ják ki azokat a lakosokat, akik 

részesülnek a kosfejes oltár és a 

13 érmetsző csipesz megtisztelte-

tésében. A gyakorlatban azonban 

itt sem eszik ennyire forrón a 

kását. A törvény, törvény marad, 

ám mindig vannak kiskapuk: 

minden kiszemeletnek / kisor-

soltnak jogában áll megváltani 

magát egy helyettes állításával. 

Ez nem jelent egyetlen, valami-

revaló kráninak sem igazán gon-

dot. 

Valószínűleg nincs szüksége 

Ranagolnak ennyi temérdek vér-

re az évszakok kerekének forgás-

ban tartásához, mint ahogy azt 

papjai tanítják, ez erősen kétsé-

ges. Az viszont biztos, hogy a 

Haláladó intézménye szisztema-

tikusan megszűri a népességet, 

kiszelektálja közülük a gyengé-

ket, a lassú észjárásúakat, a ke-

vésbé agresszíveket. A sorsolás 

minden esetben nyilvános és papi nagyhatalmak által szigorúan ellenőrzött folyamat. Az 

eredményt sem csalással, sem vesztegetéssel nem lehet befolyásolni: a történelem folyamán 

már két ízben előfordult, hogy a Consular a saját nevét húzta ki. Persze mindketten helyettest 

küldtek az oltárra, de nem csak ők voltak így vele. A különféle leleplezett kémekből, össze-

fogdosott kalandozókból évekre előre megvan jó néhány helyen a Haláladó. Valamirevaló 

orgazda, kurtizán vagy vajákos nem igen kívánkozik idejekorán Ranagol trónusa elé, inkább 

kerít valakit maga helyett. Ha muszáj, hát erővel, fondorlattal, vagy épp mákonyos teával. 

Ez a központilag vezérelt kiválogatódás aztán félelmetes harcosokat és ördögien ravasz csel-

szövőket nevelt a Kránban élő fajokból. A gyenge idegzetűek, a bátortalanok, a lágyszívűek 

kihullottak; a vasakaratúak, a vakmerőek, a kegyetlenek megmaradtak és elszaporodtak. Egy 

közönséges selyemfiú, aki Rah Gul roskatag, patkányürüléktől bűzlő sikátoraiban felügyeli a 

keze alá tartozó örömlányokat, páros viadalban felér egy harcedzett erv nemes úrral; a Tarros 

mocskában éjszakázó koldusok bármelyike intrikál úgy, mint a cirádás beszédű Dreina-papok 

az Államszövetségben. Mivel lehetne akkor összehasonlítani azokat, akiknek a birodalomban 

is a harc vagy a diplomácia a választott mestersége? A hírhedt Szabad Rendek vadászairól, 
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akik háborítatlanul portyáznak a Középső tartományokban, s át- átruccannak a Tiltott Hatá-

ron? Vagy a vérfilozófusokról, akik száz közönséges ember helyett gondolkodnak, s évszáza-

dok óta viszálykodó Káosz-szekták között ütnek nyélbe, véd- és dacszövetséget alig néhány 

óra alatt? 

A rettegő külországiak tudorai sosem tudták megmagyarázni azt sem, hogy maradt ilyen oszt-

hatatlan és erős Krán társadalma, ha állandó háborúságban, gyilkos viszályokban élnek lakói. 

Ynev más népei maguktól sosem fejtették volna meg ezt a talányt, hiszen igen nagy nehézsé-

gükbe kerülne, még csak képzelet szintjén is beleélni magukat egy kráni lakos helyébe. Egy 

lény, aki élethalál harcában a túlélésre, esetenként még a megerősödésre is hajt, levetkezi ma-

gáról, az emberiesség minden álságos, szépen csillogó mázát, hogy a természet erős ösztönlé-

nyévé váljon. A krániak sem tesz-

nek másként. Ha egy paraszt bizto-

sítani akarja fajtája fennmaradását, 

akkor 10-15 gyermeket nemz, – 

persze több asszonytól – akikből 

minimum négyet elvisz az éhezés 

és a betegségek, még hatéves koruk 

előtt; legalább hármat elrabolnak 

vagy maguk a szülők adják el őket 

rabszolgának; három-négy utcai 

nézeteltérésben veszti életét még 

tizenhét éves kora előtt; egy kerül-

het véradóba, vagy végezhet még 

idő előtt magával. Csupán egy-két 

gyermek éri meg a fiatal felnőtt 

kort, immár valamely klán védvo-

nalán belül. Persze az igazsághoz 

az is hozzátartozik, hogy ennek a 

néprétegnek csupán csak két szóra-

kozás jutott, a szex – ami olyan, 

amilyen – és a gyilkolás. A fent 

említett példa az egyik oka annak, 

hogy Kránban nem adnak nevet a 

megszületett lényeknek, hanem azt 

már csak jóval később érdemlik ki. 

A késői névszerzés másik oka a 

birodalmi etikettben és gondolko-

dásmódban keresendő. Azaz ha 

nincs neve az illetőnek, akkor csak 

olyan esetben beszélhetnek róla, ha 

ő is ott van, s így nem áskálódhat-

nak ellene a háta mögött. Több tapasztalatot és tekintélyt szerezve a kathif végül kap nevet 

(vagy ellenségeitől, vagy klán társaitól) hiszen megérte az érett felnőtt kort, immár meg kell 

birkóznia a háta mögött folyó ármánnyal is. 

Ranagol a rettegett fajhalál elkerülése érdekében nem csak szűri hívei sorát, de felszabadítva 

őket az erkölcs, a morál és a prüdéria téveszméi alól, biztosítja is a megfelelő lélekszámot. A 

krániak túlnyomó része nyitott kapcsolatokban él, bár ismerik a család fogalmát, azt mégis 

szabadabban értelmezik más külországiakhoz képest. Még véletlenül sem mintaszülők, a leg-

többjüket teljesen hidegen hagyja saját gyermekeik valós száma, boldogulása, élete vagy halá-

la. Az egyénért sosem a nemző a felelős, hanem a klán, amibe születik, vagy amibe sikerül 

felvételt nyernie. Virágzik a prostitúció, és a gyönyör „ipar” minden elképzelhető, és bizarr 
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formája. A Kosfejes földjén mégsem csupán élvhajhászok a lények, hiszen már régóta megfi-

gyelték, hogy az elpuhítja, lelassítja az embert. Mindennek tiszta értelme és célja van. Az 

anyák sosem vettetik el gyermeküket, ha már a fogantatástól kezdve gyűlölik is, inkább túlad-

nak rajta, de kihordják. A Birodalom mindenek előtt... 

A férfiak boldogulása a Fekete bércek között csupán eszességük és erejük függvénye, míg a 

nők előtt több út is áll, ha elég gyorsak és agresszívek, akkor a harcosok útját járhatják; ha 

testük, arcuk vágykeltő, úgy ezen erőforrásukat fogják kamatoztatni előrejutásuk érdekében, 

és járhatják a méregkeverők, kéjhölgyek és a klánok családanyáinak útját. Ám ha felfogásuk 

különlegesen gyors, valamint kitartásuk és memóriájuk is megfelelő, úgy a varázshasználók 

ösvényére is léphetnek.  

Krán leglenézettebb rétege –ahogy másutt is– a rabszolgák nagyszámú tábora. Itt is érvényes 

természetesen a Változás mindent lebíró törvénye. Vannak nemesek, akik háborúban nem 

tudtak meghalni, s most másokat szolgálnak, és várják a napot, hogy újra felemelkedhessenek. 

Vannak külhoniak, akik nem értik mi történik velük, gyakran a rettegés és a félelem végez 

velük, hisz számukra maga a pokol elevenedik meg Kránban. S vannak, akik megpróbálnak 

mindent, hogy előrébb jussanak a ranglétrán, hogy több hatalomhoz és ezáltal, több joghoz 

jussanak. Van, akinek sikerül és van, akinek nem, hiszen bárki szabadon adhatja és veheti 

őket. A felszabadítás intézménye nem létezik a Birodalomban, de a fogvatartó megölése a 

rabot annak helyére emeli. 

 
Faj Átlagos Tudás Állapot 

Goblin hím 20 2 -2 

Goblin nőstény 10 7 -2 

Ork hím 40 2 -1 

Ork nőstény 30 8 -1 

Nomád férfi 35 5 -4 

Nomád nő 40 4 -5 

Dzsad férfi 45 7 -5 

Dzsad nő  65 4 -8 

Barbár férfi 60 3 -2 

Barbár nő 55 2 -4 

Ember férfi 65 9 -10 

Ember nő 60 8 -14 

Elf férfi 50 1 -15 

Elf nő 55 1 -20 

Korcs férfi 65 8 -7 

Korcs nő 60 7 -7 

Wier férfi 75 9 -11 

Wier nő 80 8 -14 

Amund férfi 70 5 -20 

Amund nő 70 5 -22 

Káoszfattyú férfi 90 10 -8 

Káoszfattyú nő 85 11 -8 

Kyr férfi 100 5 -2 

Kyr nő 100 6 -6 

Szolga hím 190 9 -3 

Szolga nőstény 195 12 -4 

Gho-ragg férfi 150 12 -2 

Shi-kriss hím 200 15 -1 

Shi-kriss nőstény 220 15 -1 

 

Átlagos: nincs megcsonkítva, jó erőben van, nem beteg és van egy szakmája. Az ár aranyban 

értendő! 
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Tudás: a szakmáján kívül rendelkezik még maximum 3 képzettséggel. Esetleg: Kaszt (60a) 

+Tsz x 15a. Az ár aranyban értendő! 

 

Állapot: beteg, hiányzik a foga, szeme, füle, nyelve, vagy a karja, esetleg öreg. Az ár arany-

ban értendő! 

 

Kor: gyermek, fiatalkorú rabszolgáért az átlagos ár dupláját is elkérhetik. Ám néhány per-

verznek, vagy előrelátónak még így is bőven megéri. Fiatal kora miatt az ilyen rabszolga ma-

ximum 1 képzettséggel bírhat. Nem lehet kasztja! 

 

Hűségbélyeg: a viselője képtelen lesz ártani gazdájának: 200 arany. Az ár aranyban értendő! 

 

 

 Fizetőeszközök Kránban 
 

Krán külső tartományaiban általánosan elfogadott fizetőeszköz a PERRCA. Persze, ha más 

országgal kereskednek, akkor arannyal, drágakővel vagy más áruval fizetnek, s ők maguk sem 

fogadnak el egyéb fizetséget, hiszen a kevés nemesfémet tartalmazó, sas mintás Perrca legfel-

jebb csak Gorwickban számít még pénznek. 

Ahogy egyre beljebb haladunk Kránban, úgy egyre inkább másodlagos helyre kerül a Perrca 

az egyéb fizetőeszközökkel szemben, mint drágakövek, vér, rabszolga, lelkek, információk, 

álmok, mérgek, stb. Krán belső gazdasága így válik teljesen átláthatatlanná. 

A Perrca viszonylagos „értéktelenségét” még szembetűnővé teszik a birodalom magas árai, 

melyeken még így is meglátszik a kráni mentalitás. Pl: egy jóféle kupa sör 1 ezüst, de egy tőr 

csak 3 réz! 

 
Perrca karát Drágakő 

1e 1K - 

5e 1K - 

1a 1K azurit, malachit 

2a 1K achát, lapis lazuli, türkiz, obszidián 

4a 1K kalcedon, tigrisszem 

5a 1K cirkon, karnélian, krizopráz, onix 

6a 1K hematit, jáspis, rózsakvarc, szerpentin 

7a 1K füstkvarc, holdkő, jet 

8a 1K hegyi kristály, fekete borostyán 

9a 1K nefrit, korall 

10a 1K ametiszt, krizoberill, turmalin 

15a 1K jade, megnetit 

20a 1K alexandrit, borostyán 

30a 1K gránát, citrin 

40a 1K spinell, karneol 

50a 1K akvamarin, topáz 

60a 1K peridot, lazuritkő 

100a 1K opál, berill 

200a 1K zafír, igazgyöngy, amazonit 

300a 1K rubin, smaragd 

500a 1K gyémánt, sonioni opál 

 

1 karát =0,2 gramm = 1E 
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Vér, mint fizetőeszköz: az adott faj vére literenként ennyi. 
goblin ork ember elf káoszfattyú kyr korcs amund szolga aquir 

1e 5e 1a 10a 15a 20a 30a 40a 50a 100a 

 

 

Két aranyszabály: 

1. ha perrcával fizetsz, perrcában kapsz vissza; ha drágakővel fizetsz, drágakőben kapod 

a visszajárót. 

2. ha vérrel fizetsz, ügyelj arra, hogy helyben fogyasszák, feltéve, ha nem akarsz vérmá-

gia alanya lenni.   

 

A városok felépítése és a közigazgatás 
 

A Külső Tartományok városainak alapjait még a démotikus óbirodalom bukásakor bemene-

kült kyrek fektették le. Létrehozták a mágiától izzó palota negyedeket, valamint, az azóta is 

funkcionáló kolosszális út – és csatornahálózatokat. Az első városok azóta sokat fejlődtek, a 

későbbi fajok erős falakkal vették körül határait, melyek folyamatosan bővültek. Újabb falak 

épültek, majd újabb területnövekedés jött létre. A régi falakat megtartva, tövükben erőssége-

ket építve a városi kathifok létrehozták a határházak rendszerét, melyek koncentrikus körök-

be fogják a várost. Ma minden határház más-más klán/céh vagy rend befolyása alatt áll, s az 

áthaladást ezek a szervezetek engedélyezik, vagy elutasítják. Ma leginkább territóriumok ösz-

szességének, vagy kiterjedt csapda-

hálózatnak tekinthetnénk Krán 

nagyvárosait. Minden város kerüle-

tekre van osztva, minden kerület 

élén egy Conciss áll. A kerület felü-

gyelők sorába gazdag vagy befolyá-

sos családok leghatalmasabb tagja 

kerül, de volt már kerület felügyelő 

katonatiszt, rendházvezető, káosz-

szekta nagymester is. Minden kerü-

let elszámolással tartozik a város 

vezetőjének, az Emperornak. Az 

Emperori cím elméletileg nem örök-

lődik (mint a Conciss-i cím), az 

mindig halálig vagy visszavonásig 

tart. Az Emperor minden esetben a 

legnagyobb erőt képviselő személy a 

városban, akit a Consular, kineve-

zéssel emel e posztra. Nem feltétele, 

hogy régi nemesi családfával bírjon, 

csak legyen annyi hatalma és kato-

nai ereje, hogy akár minden kerüle-

tében egyszerre is rendet tudjon ten-

ni az elhúzódó vérontások esetén. 

Elszámolással tetteiért egyedül a 

Consularnak tartozik. A Tartomá-

nyok vezetőjét a Tizenhármak va-

lamelyike nevezi ki, követséggel, pecsétes okirattal, halálig. Volt már Consular külső, "bar-
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bár" világból származó, hírhedt kalandozó, rettegett Fekete hadúr, befolyásos nemesi család 

sarja, tisztavérű, ősi létező, nagynevű, nagy múltú rendek vezetője. Mindenképpen olyan 

személyt bíznak meg e feladattal, aki elérte a kráni tökéletesség egy magas fokát, aki képes 

saját légiók kiállítására, aki erősebb, intelligensebb és veszélyesebb, mint bárki más a tarto-

mányban.  

Krán tekintélyelvű világa teljesen más, mint Ynev többi része. A birodalom városaiban nincs 

város őrség, bár minden város tele van katonákkal, de egyiknek sem feladata a rend fenntartá-

sa, ezt minden utcában a helyi céhek intézik íratlan törvényeik szerint. Valamint kevés olyan 

épületet találunk, mely a társasági életet építené. Például nincsenek fürdőházak, sőt csak a 

külsőtartományokban és az elf nemzetségeknél találkozhatunk elszórtan színházakkal. Van-

nak viszont sörszagú, kocsmai verembunyók, véres aréna harcok, sikolyoktól terhes örömta-

nyák, és sűrű füstű mákony házak.  

Az utcák erőegyensúlyáért a kerület felügyelők a felelősek. Nem kedvez a Concissnak, ha a 

helyére pályázók túlzottan megerősödnének, netán ellenfél nélkül maradnának. A gyengéb-

beknek szívességekért kicsit segít, az erősebbektől ugyanannyit elvesz, hogy a belharcok 

mindig távol tartsák tőle a felfelé törőket. Ebben általában –akarva-akaratlan– nagy segítségé-

re vannak a kerületében lévő céhek, klánok, ligák és rendek is.   

A birodalom szélén, az emberlakta nagyvárosainak felépítése a főbb pontokban megegyezik 

Snattha-Bey-ével. A „lényeges” épületek majd mindenhol megtalálhatók. Így eltéréseket leg-

inkább csak a részletekben találhatunk. Krán belseje felé haladva a városok szokásos sémái 

eltűnni látszanak, s átveszik helyüket az évezredes fajok elméiben született gonosz ötletessé-

gek, gyilkos erődök. 

 

 
1. Piactér 

2. Vesztőhely 

3. Palota 

4. Aréna 

5. Utazási térkapuk 

6. Ranagol és Angyalai Fő-

templom 

7. Rabszolgapiac 

8. Vérivó klán erődje 

9. Káosz-Shraddu szentély 

10. Démonlovas iskola 

11. Áfiumkereskedők céh-

háza 

12. Zsigerelők céhháza 

13. Boszorkánymester iskola 

 

14. Doquaras 

/csatornatisztító/ céhház 

15. Álomszövők céhháza 

16. Nekromanta iskola 

17. Koldusliga céhháza 

18. Döglött beyzid söröző 

19. Alantas Ykorr fogadója 

20. Birodalmi Sas Taverna 
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Kráni füves könyv 

 
 

Barna penész 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: barlangok 

Magasság: - 

Méreg: - 

Megítélés: - 

Hasznosítás: - 

Érték: - 

A Barna penész a penészgombák családjá-

ba tartozik. Egész Yneven közönségesnek 

számít, barlangok elhagyott részein talál-

kozhatunk vele. A gomba a sötét és hűvös 

helyeken nő, egy, másfél lábnyi átmérőjű 

foltokban. Színe fakó barna. 

A barna penész a környezetéből elvont 

hővel táplálkozik. A környezetében mindig 

hűvös vagy hideg van (10-15ºC kevesebb, 

mint az amúgy normális). A penész 2 láb 

sugarú körzetében minden élőlény tízper-

cenként K6 Fp sebzést szenved, a szerve-

zetéből távozó hő miatt. 

A veszteség nem számottevő és nem is 

feltűnő, hatása a fagyáshoz hasonló. Ha tűz 

kerül a közelébe, az azonnal megduplázza 

a méretét, míg a hideg alapú sebzések 

azonnal elpusztítják, ha több mint 2 körön 

keresztül hatnak rá. Ha a növény napfényre 

kerül, órákon belül túlnövekedés áll be 

rajta és elpusztul. A Barna penész már 2. 

fokú herbalizmussal és barlangjárás kép-

zetséggel is felismerhető. Gyakorlott bar-

langjárók elkerülik, bár néha élelem tartó-

sítására is alkalmas lehet. A közelében 

uralkodó hideg lelassítja a bomlást is.  

 

Csavaros levelű marga 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: K6 

Elterjedés: Gorvik 

Élőhely: hegyek 

Magasság: 1-1,5 láb 

Méreg: bogyója 

Megítélés: - 

Hasznosítás: méreg, ellenméreg 

Érték: 1 arany/marék 

A csavaros levelű marga Gorvik hegségei-

ben élő, ritka bokorfajta. A hűvös, hegyi 

éghajlaton honos növény a kiálló szirteket, 

szeles lejtőket kedveli, ahol még egy kis 

napsütéshez is juthat. A vaskos ágú bokor 

ritkán éri el a másfél lábnyi magasságot. A 

egész bokor tömzsi, ágai vaskosak, hirtelen 

vékonyodnak. Fája kemény, göcsörtös, 

színe halványszürke és barna közt váltako-

zik. Kérge világosszürke, levelei szív ala-

kúak, féltenyérnyi nagyságúak és 

középzöldek, de már egész fiatalon jobb 

felé felcsavarodnak, feltételezhetően a szél 

ellen, innen kapta nevét a bokor. Virága 

apró, hatszirmú, fehér színű, termése pedig 

ujjhegynyi, kék bogyókból áll. A bogyók 

mérge veszélyes, káros hatása van a látó-

idegekre, akár vakságot is okozhat. 10 bo-

gyó elfogyasztása után mindig eggyel, erő-

södik a bogyók mérge, ami alapesetben 2. 

szintű, és a látóidegekre hat. Hatása K6 

órán belül érvényesül és szerencsés esetben 

látászavarokat (homályos, vagy kettős lá-

tás, sötét foltok, esetleg fényérzékenység) 

okoz 3K6 óráig, míg az egészségpróba 

elvétése esetén vakságot, szintén 3K6 órá-

ig, de az egészségpróba 5-tel való elvété-

sekor a hatás maradandó, és természetes 

úton nem gyógyítható. A bogyók hatása 

csak frissen érvényesül, a leszedéstől szá-

mított K6+3 óra múlva a méreg megromlik 

és a hamva bogyók ehetetlenül savanyú 

ízű, löttyedt, lila vacakká válnak. 

A növényt messze elkerülik ismerői, és 

még véletlenül sem fogyasztanak bogyói-

ból. A bogyók mérge alapeleme a gorviki 

Véres szemek nevű méregnek.  

Ebből következik, hogy méregkeverők 

előszeretettel használják, bár állítólag bi-
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zonyos szembetegségekre is készíthető 

belőle orvosság. Egy marék bogyó ára – 

ritkasága, és élőhelyeinek nehéz megköze-

líthetősége miatt – 1 arany is lehet. 

 

Dögfű 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: Krán 

Élőhely: mérsékelt, trópusi éghajlat 

Magasság: 1 arasz 

Méreg: - 

Megítélés: irtózat 

Hasznosítás: vegyszerek, mérgek 

Érték: - 

A dögfű ritka kráni fűféle. Előfordul szinte 

mindenhol, ahol nincs szélsőségesen meleg 

vagy hideg időjárás, trópusi és mérsékelt 

övi éghajlatú helyeken egyaránt. 

A csapadék mennyisége nem befolyásolja. 

A dögfű arasznyi magas, vékony, világos-

zöld, hosszúkás alakú fűféle. Tövében bor-

sónyi, sárgás bogyók nőnek, melyek külön-

leges anyagot termelnek. Gyökere vékony, 

erős, színe hófehér. Sűrű telepeket alkot, 

mindig csak állati tetemeken nő. Virága 

nincs, termése fürtös, rengeteg apró, spóra-

szerű, szél szállította maggal. A dögfű 

iszonyatos, gyomorkavaró bűzt áraszt ma-

gából, amit már messziről meg lehet érez-

ni, és a legtöbb jóérzésű lényben hányin-

gert kelt. 

Aki belép a szag felhőjébe, (a fűtől számí-

tott 3 láb) az egészségpróbára kötelezett, 

nem csak a rossz szag, hanem a növény 

káros kipárolgásai miatt is. Sikeres egész-

ségpróba esetén az alany öt percet zavarta-

lanul tölthet a növény közelében – csak 

szaglása romlik gyakorlatilag nullára az 

erős, mindent elfojtó szagtól – de öt perc 

után újabb egészségpróbára kötelezett, de 

már -1-el, és ez ötpercenként ismétlődik, 

mindig egyel nagyobb levonással. Az első 

sikertelen egészségpróba után a növénynél 

tartózkodón rosszullét lesz úrrá, és akarat-

erő próbához kötött további maradása. Ha 

sikerült úrrá lennie menekülési vágyán, 

maradhat, de ötpercenként ő is egészség-

próbára kötelezett, melynek minden elron-

tása a rosszullét módosítóit tovább erősíti 

egyel, a harcértékcsökkenéseket pedig 5-

tel. A növény nem mérget termel, csak a 

kipárolgásainak van hasonló hatása, és az 

minden szaglószervvel rendelkező lényre 

hat, csak a teljes méregimmunitás véd meg 

tőle. Az egészségpróbákhoz nem számíta-

nak a különböző ellenszerek, méregtől óvó 

varázstárgyak módosítói sem. Amennyiben 

a lény nem szagol, hanem másként sikerül 

megoldania a levegővételt, a szagban tar-

tózkodás ideje kétszeresére nyúlik. 

A dögfű sárga gumói különleges anyagot 

termelnek, mely iszonyatos bűzével el-

nyomja a dögszagot is, távol tart más élő-

lényeket, és vékony, hófehér gyökerein 

leszivárogva segít tartósítani és megemész-

teni a halott élőlényeket. A dögfű spóráit a 

szél hordja szét, és azok türelmesen várva 

szinte mindenhol előfordulnak élőhelyén, 

teljesen észrevétlenül és ártalmatlanul. 

Amikor döggel kerülnek érintkezésbe (1-2 

napos) hihetetlenül gyorsan beindulnak 

életfolyamataik. A mag másfél nap alatt 

kicsírázik, és akkor még alig tűnyi gumója 

elkezdi ontani hihetetlen bűzét. Innentől 

kezdve a dög a dögfűé. A fű néhány nap 

alatt teljesen beborítja az elhullott élőlényt, 

és akár 4 hónapig is emésztheti! Amikor 

végzett a döggel, a telep pusztulásnak in-

dul, addigra megért spóráit pedig a szélre 

bízza, és azok szétterülnek, újabb dögre 

várva... 

A dögfű nedve tartósítja a dögöt, hogy 

minél tovább élhessen rajta, és egyben 

megakadályoz minden más baktériumot, 

egyéb dögevőt is, hogy hozzáférjenek, 

meggyorsítva a lebomlást. Ugyanakkor 

útját álja minden fertőzésnek is, tehát elvi-

leg még hasznosnak is mondható, csak 

elviselhetetlen szaga miatt nem szeretik. 

Minden dögevő ellensége, hiszen azok, ha 

nem találják és pusztítják el a dögöt hama-

rabb, a dögfű kérlelhetetlenül átveszi az 

uralmat minden halott élőlény fölött. Tenni 

azonban nemigen tudnak ellene. Krán mé-

regkeverői mindazonáltal több vegyülethez 

is felhasználják a borsónyi sárga gumók 

iszonytató bűzű nedvét. Beszerezni azon-

ban sehol nem lehet, mert senki sem árulja. 

Mindenki magának kell, hogy begyűjtse. 

Az egyszerű emberek irtóznak tőle, ha te-
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hetik, elkerülik a településekről pedig kér-

lelhetetlenül kiirtják. 

 

Feketefű 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: mező 

Elterjedés: Dél-Ynev 

Élőhely: rétek 

Magasság: 1 láb 

Méreg: - 

Megítélés: - 

Hasznosítás: vegyszerek 

Érték: - 

A feketefű Dél Ynev egyik közönséges, 

mérsékelt övi réteken előforduló növénye. 

Kránban, illetve határvidékén gyakori, de 

éppúgy előfordul Yllinor pusztáin, mint 

Shadon Felföldjén.  

A feketefű elérheti az egy lábnyi magassá-

got is. Alakja az egyszerű fűre emlékeztet, 

elkeskenyedő levelei vannak. Színe 

középzöld, de különlegessége, hogy kö-

zépső ere és leveleinek széle egy keskeny 

sávban fekete színű. Emiatt nevezik csíkos 

fűnek is. Egész réteket alkothat. 

Mérge nincsen, csak színe miatt tekintenek 

rá néha különösen. A fekete színét állítólag 

különleges anyagnak köszönheti – mely a 

hozzáértők szerint nem is fekete, hanem 

kék, csak a sűrűség miatt látszik olyannak 

a növény – melyet alkalmanként méregke-

verők, alkimisták is felhasználnak. Dél 

Yneven közönséges, ezért szinte sehol nem 

árulják.  

 

Fekete lótusz 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: egész mezők 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: meleg erdők, mezők 

Magasság: 2 arasz 

Méreg: gáz (6) 

Megítélés: veszélyes 

Hasznosítás: ritka dísz 

Érték: 1 arany 

A fekete lótusz egész Yneven megtalálha-

tó, erdők tisztásain, meleg éghajlatú mező-

kön nő, noha nem túl gyakori. Ahol megte-

lepszik, hatalmas telepeket, egész mezőket 

alkot. Maga a virág jó kétarasznyi magas, 

és virága kéttenyérnyi, nagylevelű, fekete 

szirmú virág. Elvileg semmi köze a lótu-

szokhoz, mégis így nevezik hatalmas, bár-

sonyos szirmú virága miatt. Szára és levele 

méregzöld, mezői azonban nem csak a 

sötét színek miatt nyújtanak bizarr lát-

ványt, hanem a virágok közül előbukkanó 

koponyák, csontok miatt is. A fekete lótusz 

ugyanis különös módszerrel gondoskodik a 

talaj tápanyagtartalmának karbantartásáról. 

Virága közepén ugyanis, a termő tetején, 

apró pólusok találhatóak, amiken keresztül 

folyamatosan mérgező gőzt bocsát ki. A 

gáz színtelen, enyhén édeskés szagú, és 

igen veszélyes, 6. Szintű, és halált, illetve 

bénulást okoz. A méreg K6 körön belül hat 

és minden gőzben eltöltött két kör után 

meg kell ismételni az egészségpróbát. A 

szerencsétlen áldozatok a mező közepén 

bomlanak el, hogy nedveikkel a virágokat 

táplálják. 

A fekete lótusz veszélyes, bár kedvelt dí-

szítő elem, ilyenkor termőjét lemetszik. 

Használják szirmait is, a fekete, selymes 

szirmok igazi különlegességnek számíta-

nak, igaz megszerzésük sok életet követel. 

A különleges virág csokrát akár egy ara-

nyért is adhatják. 

 

Fojtó fa 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: változó 

Elterjedés: Krán 

Élőhely: erdők, mezők, hegyvidék 

Magasság: 7-8 láb 

Méreg: - 

Megítélés: veszélyes 

Hasznosítás: érték-, területőrzés 

Érték: 2 arany/csemete 

A fojtó fa ritka kráni faféle. Előfordul a 

birodalomban szinte mindenhol, ahol nincs 

szélsőségesen meleg vagy hideg időjárás. 

A csapadék mennyisége nem befolyásolja, 

hiszen fejlődését bomló, elfolyósodott 

szerves anyagok biztosítják. 

 A fojtó fa óriási magasságokba törő, tere-

bélyes, halványzöld és sötétbíbor kéreg-

színnel, sűrű, lombkoronával rendelkezik. 

Tövében girbe-gurba, öles vastagságú gyö-

kerek türemkednek ki a szerencsétlenül 

jártak fehérlő csontjai mellett. A fa a hús-

evő növények egy igen speciális fajtája. 
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Nem rendelkezik maró, emésztő nedvek-

kel, módosult álgyomorral, viszont egy 

igen kifinomult csapda rendszerrel képes a 

közelébe téved prédát 100%-os pontosság-

gal elejteni. Gyökérzete a földréteg alatt, 

egyre vékonyodva képes 20-40m-es kör-

ben elterülni, s a fának állandó visszajelzé-

seket küldenek a fölöttük járkáló élőlények 

súlyáról, helyzetéről. Hogy mi alapján vá-

laszt a fa áldozatot, azt talán csak a festett 

képű elfek tudnák megmondani. Ám miu-

tán a Fojtó fa kiszemelte áldozatát, azonnal 

lecsap rá bőrszerű ragacsos indáival, me-

lyek csak a helyhez kötést hivatottak szol-

gálni. Hiszen a halálos fojtást a fa, lassab-

ban reagáló, de annál erősebb ágaival vég-

zi. A bütykös ágak megelevenedve veszik 

körül az indákba gabalyodott áldozatot, s 

csontrepesztő erővel szorulnak rá az eleven 

testre. Pillanatok alatt kipréselnek minden 

levegőt az élőlényből, olykor számos 

csonttöréssel kísérve.  

Tövénél több, a bomlás különböző fázisai-

ban lévő „tápanyaga” található, virága 

nincs, termése hosszú, hüvelyekben csüng-

nek a fényhez közeli ágain. A kiszáradt, 

elbarnult hüvelyek több tucat apró maggal 

rendelkeznek, melyek kipattanva, kilövell-

ve szóródnak szét. A fojtó fa, bár veszélyes 

minden élőlényre, levelei és magvai miatt 

mégis nagyon keresett a herbalisták és az 

alkimisták között.  Vastag, húsos, zöldes-

lilás, foltos leveleiben koncentráltan talál-

ható meg az a ragacsos nedv, ami indáin is 

megtalálható, s amiből a jól képzett alki-

mista kiváló ragasztót képes keverni. 4 db 

frissen szedett levélből, akár 1 liternyi, 

erős enyv is nyerhető. 

Gyomorszorítóan keserű magvai, pedig 

egy napot vízben áztatva, majd leszűrve 

lázcsillapító folyadékot eredményeznek. A 

khatifok e fát gyakran erősségeik köré 

vagy elrejtett kincsek mellé ültetik őrző-

nek. Kedvelt növény, hiszen hosszúéltű, 

megbízható és hallgatag gyilkos, és őrző. 

 

Karag bokor 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: bokor, K5 

Elterjedés: Egész Ynev 

Élőhely: hegyi erdők 

Magasság: 1,5-2 láb 

Méreg: - 

Megítélés: hasznos 

Hasznosítás: gyógyhatású bogyók 

Érték: 2 ezüst 

Hegyvidéki lombhullató erdők gyakori 

aljnövényzete ez a másfél-két láb magasra 

növő bokor. Fája és kérge is barna, ágai 

göcsörtösek és rendkívül sűrű növésűek, 

gyakran tekerednek egymásba. 

Az egész bokrok karomkánt görbülő tövi-

sek borítják, amik szúrása különösen fáj-

dalmas. A tövisek igen erősen rögzülnek a 

káosz szeszéje szerint kanyargó ágakhoz, 

és apró, centis késekként vágják szét a be-

léjük akadókat. 

Levelei aprók és méregzöldek, alakjuk 

ovális. Virága jellegtelen, halványzöld, 

termése azonban sokkal érdekesebb. A 

cseresznye nagyságú, kék bogyókhoz bár 

igen nehéz és fájdalmas hozzájutni, meg-

éri, hiszen rendkívüli gyógyító hatásúak. 

10-15 szem evése naponként kétszeresére 

gyógyítja a sebek gyógyulását, az Fp-k és 

Ép-k visszatérését. 

A bokrok magányosan nőnek, egy bokron 

30+6K10 érett bogyó van. Leszedni őket 

igen nehéz a tövisek miatt, minden 2K10 

szem szedése közben K4+1 Fp-t sebződik 

a szüretelő. A bogyók igen keresettek, tu-

catja egy ezüstbe is kerülhet. 

 

Kéksavgomba 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: árnyékos helyek 

Magasság: 1 hüvelyk 

Méreg: kék sav (5) 

Megítélés: nem kedvelt 

Hasznosítás: tisztítószer, méreg 

Érték: 3 ezüst 

Az apró gomba kékesszürke, taplószerű 

telepeit elhagyott, ritkán használt helyeken 

találkozhatunk. Fanyar szaguk miatt nem 

kedvelik, már tenyérnyi telep is tönkrete-

heti akár egy nagyobb szoba levegőjét. A 

gomba igénytelen; a nedves, nyirkos he-

lyeken éppúgy megél, mint a száraz felüle-

teken. A legtöbb árnyékos helyen található 

belőlük.  
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Közismert felhasználása, hogy nedvéből – 

egyszerű eljárással – tisztítószert készíte-

nek, mely a legjobbak egyike Észak-

Yneven. A kéksavgomba nedve gyenge 

savnak számít, és elpusztít minden bőrön át 

terjedő betegséget okozó baktériumot. A 

szervezetbe azonban nem kerülhet, már 

gyűszűnyi adagja is mérgező. Az 5.szintű 

méreg sikeres egészségpróba esetén rosz-

szullétet, sikertelen egészségpróba esetén 

görcsöt, majd K6 óra múltán halált okoz. 

Sikeres egészségpróba esetén óránként 

újabb próba dobható, melyből csak három 

egymás utáni sikeres próba esetén gyógyul 

ki az áldozat. 

A kéksavgombának kétmaroknyi mennyi-

ségéből nyerhető ki egy adag ételméregnek 

minősülő kéksav, míg, ha szakszerűen ki-

főzik, egy maréknyi mennyiségből két 

adag sav nyerhető. A kinyert kéksavat tar-

tósító hatású anyaggal főzik egybe, majd 

hígítják. Az így előállított tisztítószer adag-

jáért (2dl) 3 ezüstöt kérnek. Mivel a kéksav 

méregnek sem akármilyen, előállítását álta-

lában csak hatósági felügyelet mellett en-

gedélyezik. 

 

Kráni indásvirág 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: K6 

Elterjedés: Krán 

Élőhely: Erdők 

Magasság: 1,5 láb 

Méreg: - 

Megítélés: félelem 

Hasznosítás: alkímia 

Érték: - 

A Kráni indásvirág a sötét Krán egy jelleg-

zetes, bár nem túl gyakori növénye. Szinte 

mindenféle erdőben megtalálható, a hideg 

hegyi erdőktől egészen a mocsarak nedves 

területeiig, magában viszont sohasem nő. 

A kráni indásvirág tulajdonképpen egy 

bokor. Magassága eléri a másfél lábat is, 

olyakor azonban akár két láb magasra is 

megnő. Fás szára vörösesbarna, háromosz-

tatú, kardszerűen hosszúkás levelei szinte 

kékeszöldek. Ágainak tövében két-két inda 

sarjad, amik akár kétlábnyi hosszúra is 

megnőnek, és elterülnek a bokor mellett. 

Virága kéttenyérnyi, és húsos szirmai ko-

romfeketék. A virágok egyes indák végein 

nőnek, és a megtermékenyített indák sarja-

dzással szaporodnak tovább. A virágtalan 

csápok végén szájszerűen szétnyitható, 

érzékelő csövecskékkel és karmos „fogak-

kal” telezsúfolt végfej fejlődik. 

A növény húsevő, áldozatai pedig kisebb 

állatok, rágcsálók, de alkalmanként még 

egy kutya nagyságú élőlényt is megtámad-

hat. Csápjai villámgyors mozdulattal ve-

tődnek áldozata felé. Ké-ük 24, Té-ük 40, 

Vé-ük 85. A csápok az áldozat hőmérsék-

letét és a levegő mozgását érzékelik. Tá-

madásuknál érvényesül a túlerő szabálya, 

egy bokornak 2K6+3 csápja van. Amelyik 

csápnak nem sikerült megragadnia áldoza-

tát, az újra próbálkozik, míg amelyik célba 

talált, az apró tüskéivel belekapaszkodik 

annak bőrébe. (K2 Sp) Ezután olyan szoro-

san fogja, hogy leszakítani szinte lehetet-

len, már csak azért is, mert a háromhü-

velyknyi végfejen alig lehet fogást találni, 

és a csáp maga hihetetlenül erős. (A végfej 

-3-al dobott erőpróbával lefejthető, de 

ilyenkor csak arra kell koncentrálni. A csá-

pok sikeres találattal és legalább 6 Sp seb-

zéssel levághatók. Mivel mozognak, ezért 

csak támadódobással vághatók le.) A hoz-

záértők kötöző anyagnak is használják, 

amíg elszárad – ez akár egy hétig is eltart-

hat – szinte eltéphetetlen növényi kötöző 

anyag. A végfejet ezután lassan emésztő-

nedvet fecskendeznek az áldozatba, és fo-

lyamatosan felszívják, az előkészített ned-

veket és az oldott húst. (Az emésztőnedv 

sebzése K6 Fp körönként.) 

Ha az áldozat már kiszenvedett, a csápok 

könnyen fogást váltanak. Egy patkányt 3-4, 

egy kutyát 6-8 nap alatt teljesen felfal a 

növény, csak a fehér csontokat hagyva 

hátra. A kráni indásvirág leggyakrabban 

olyan helyre nő, ahol nem lehet elkerülni, 

vagy gyakori a mozgás, hiszen itt foghat 

magának könnyen áldozatot. Amikor a 

csápok már fogtak egy zsákmányt, az ösz-

szes igyekszik elkapni, és amíg meg nem 

emésztették az egészet, addig nem támad-

nak új zsákmányra. 

A növény különleges életmódja sajátos 

összetételt is eredményez, nedveit, virágát 

alkimisták és méregkeverők használják. 
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Viszonylag veszélyes, ezért nem gyűjtik, 

és ezért ára sem igen van.  

 

Lidérczuzmó 

Előfordulás: gyakori  

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: Krán 

Élőhely: hegyi erdők 

Magasság: 1 cm 

Méreg: - 

Megítélés: - 

Hasznosítás: alapanyag 

Érték: 10 réz 

A lidérczuzmó a kráni hegyi erdők gyakori 

lakója. Általában fák törzsére, kövekre 

települ. Nem szereti a túlzott meleget és az 

erős napfényt, ilyen helyeken nem nő. 

Megjelenése apró, sötétszürke telepeket 

alkot, melyek ritkán haladják meg az egy 

centiméteres vastagságot, és a két-

háromtenyérnyi foltot. Szaga savanyú, az 

ecetére emlékeztet, de csak közelről érez-

hető, íze kimondottan keserű. Különleges 

tulajdonságát éjszaka lehet megfigyelni, 

amikor bágyadt, vöröses derengést vará-

zsol maga köré. A fény igen gyenge, vilá-

gításra nem használható, de az éjszaka sö-

tétjében messzire ellátszik. Innen kapta a 

nevét is. Emellett világításkor hőt bocsát 

ki, ami azért nem éget, de kézzel is érezhe-

tően melegedd, mint a környezete. Jellem-

zője azonban, hogy ha hozzáérnek, na-

gyobb fuvallat éri, akkor a fénye elhalvá-

nyul, esetleg meg is szűnik egy időre, és 

csak hosszú percek múlva dereng fel ismét. 

Mérget nem tartalmaz, de különleges ve-

gyületei miatt több méreg és vegyület alko-

tóeleme. Értelemszerűen a méregkeverők, 

alkimisták használják fel különleges össze-

tevőnek, az egyszerű emberek félelemmel 

kerülik el a vörösen derengő „mohát”, ami 

a legendák szerint ellopja az emberek em-

lékezetét. Fűárusok maroknyi mennyiségét 

(4 adag) 10 rézért árulják. 

 

Pengefű 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: mező 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: napos rétek 

Magasság: 0,5 láb 

Méreg: - 

Megítélés: nem kedvelt 

Hasznosítás: csapdák 

Érték: - 

A pengefű egész Yneven elterjedt, ismert 

fűféle. Főleg elhagyott helyeken nő, egész 

mezőket alkotva. A hagyományos fűhöz 

hasonló csomókban nő, és akár féllábnyira 

is megnőhet. A fűszálat elkeskenyedők, 

színük sötétzöld, szélük pedig ezüstös csil-

logású. Anyaguk, bár fűféle, merev, vi-

szonylag kemény. Különösen a szélük az, a 

növény ugyanis kis mennyiségű fémet vá-

laszt ki a talajból, ami peremére rakódik le. 

A pengefű így éles és hegyes, akár komoly 

sérüléseket is okozhat. Egy mezőn átvágva 

még a vastag ruhát is összeszabdalja, az 

állatok lábát megvágja, és bár egy tő nem 

jelentene komoly veszélyt, mindig nagy 

tömegben nő. Beleesni például egyáltalán 

nem tanácsos. Természetesen nem igazi 

kardpengék, szálai elhajlanak, de apró vá-

gásokat okoznak. A pengefű sebzése tö-

venként nagyjából 1 Fp, természetesen egy 

mezőn átvágó ember nem érintkezik egy-

szerre egy tő minden szálával! 

Az állatok elkerülik az ilyen mezőket, mi-

vel fájdalmas átkelni rajuk, és az apró sérü-

lések később el is fertőződhetnek. Az em-

berek sem szívesen vágnak át a pengefű 

alkotta réteken. Emiatt az ilyen rétek igazi 

ritka növényeket is rejthetnek, mert azokat 

nem háborgatja senki. Az emberek olcsó 

csapdákhoz, primitív vidékeken puha 

anyagok vágásához használják, persze 

ilyenkor gyakran kell cserélni. A szedésé-

nél is vigyázni kell, mert a háromujjnyi 

szélességet is elérő fűszálak csúnyán el-

vághatják a kezet. Feljegyzések tanúsítják, 

hogy próbálkoztak már a pengefű élein 

összegyűlt fém kinyerésével is, de ez any-

nyira szaporátlan, hogy még rabszolga-

munkásokkal sem éri meg. Természetesen 

dísznövényként, illetve kertek védelmére is 

hasznosítják a nem mindennapi szépségű 

növényt. A népi legendákban persze sok 

helyen feltűnik, elf nyílhegyek, páncélok 

anyagaként mesélnek róla, és természete-

sen egyes titokzatos szörnyetegek is a pen-

gefüvet legelészik… 
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Rozsdagomba 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: erdei tisztások 

Magasság: 3 hüvelyk 

Méreg: - 

Megítélés: nem szeretik 

Hasznosítás: rozsdásítás 

Érték: 4-5 ezüst 

A rozsdagomba Ynev egy különleges, vi-

szonylag ritka ám ismert növénye. A gom-

ba egész Yneven megél, az erdős tisztások 

árnyékosabb részeit kedveli. 

A gomba alig három hüvelyk magas, ka-

lapja is hasonló széles. Színe világosbarna, 

cakkos gallérja hófehér. Íze kifejezetten 

rossz, poshadt, ezért nem fogyasztják. Kü-

lönleges tulajdonságú a spórája, ami miatt 

nevét is kapta. Az apró szemű, barna sze-

mek ugyanis megtámadják a fémeket. 

Fémmel érintkezve elkezdik azt félelmetes 

sebességgel rozsdásítani. Ez a folyamat 

csak akkor veszélyes a fémre, ha kifejezet-

ten ráöntik, vagy olyan helyen jár, ahol a 

gombák – így a spórák száma is – kifeje-

zetten sűrű. Egyébként a szél eloszlatja, és 

gyakorlatilag ártalmatlanul szétszórja a 

spórákat, így szaporodhat a gomba. A játék 

nyelvén a rozsdásítás úgy megy végbe, 

hogy a spórák fémre kerülésétől kezdve 

K10 körön belül megkezdik áldatlan hatá-

sukat. A fém ilyenkor látható mértékben 

rozsdásodik, felhólyagzik, vörös árnyalatú, 

törékeny lesz. A spórák percenként K6 

STP-t vonnak el a fémtől. Ha a fém STP-i 

elfogynak, akkor teljesen elrozsdáll, gya-

korlatilag egy erős ütéssel porrá törhető. A 

rozsdásodás nem terjed, akkor sem, ha a 

felülethez újabb fém tárgy ér. Egy gomba 

spórája hozzávetőleg egy arasznyi szer egy 

arasznyi területű fémet borít be. A rozsdál-

lás gyorsasága a koncentrációval sem nö-

vekszik. A folyamat szinte megállíthatat-

lan, mert a fénybe maródott spórákat lehe-

tetlen eltávolítani. Az első két körben még 

leégethetők a felületről, de ezt csak a gom-

bát ismerők tudják. 

Talán érthető, miért övezi rettegés és gyű-

lölet ezt a gombafajt, amit az emberek 

igyekeznek minél nagyobb mértékben kiir-

tani környezetükből, még mielőtt a spórák 

megérnének. Amikor érett gombákat talál-

nak, azokat fa eszközökkel igyekszenek 

szétverni, gondosan ügyelve arra, nehogy 

véletlenül is beszippantsák a spórákat, 

amik ugyan teljesen ártalmatlanok az em-

berre, egy kis köhögésen kívül semmit nem 

okoznak, mégis az a hit övezi őket, hogy 

roppant mérgezőek. 

Szintén nincs mit csodálkozni az alvilág 

vonzódásán az érett spórákhoz, amik bár 

tiltottnak számítanak minden városban, a 

tolvajok mégis súlyos aranyakat fizetnek 

minden kis erszényért, amiket az erdőkerü-

lők rozsdagomba spórákkal töltenek meg. 

Egy adagnyi spórát tartalmazó zacskó ese-

tenként akár 4- 5 ezüstbe is kerülhet. 

 

Sárga penész 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: barlangok 

Magasság: - 

Méreg: spóra 

Megítélés: - 

Hasznosítás: - 

Érték: - 

A Sárga penész a penészgombák családjá-

ba tartozik. Egész Yneven közönségesnek 

számít, a kontinens szinte valamennyi bar-

langjában találkozhatunk vele. A gomba a 

sötét és hűvös helyeken nő, akár több 

négyzetlábnyi telepekben. Színe fakó sár-

ga. Ezekből a gombákból mérgező spóra-

felhő lövell ki, ha megbolygatják őket (pl. 

rálépnek vagy ráfekszenek a kalandozók). 

A gombaspóra megtelepszik a légutakban 

és marja a nyálkahártyát, ezért minden 3 

méteren belül állónak állóképesség próbát 

kell dobni, ami, ha sikertelen, elveszítenek 

K6 Fp-t, sikeres próba esetén nincs Fp 

vesztés. Egy perc elteltével újabb állóké-

pesség próbát kell dobni – még akkor is, ha 

az előző sikeres volt. Sikertelen próba ese-

tén a gomba spórája újabb K6 Fp vesztesé-

get okoz. A tűz elpusztítja a Sárga penészt, 

míg a napfény elejét veszi a robbanásnak, 

ami a spórát a levegőbe juttatja. Ezeket 3. 

fokú herbalizmussal ismerheti a karakter. 

A penésztelepek ezen kívül érzékenyek is, 
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ha kilőtték spóráikat, legtöbbször el is 

pusztulnak, ezért a rajtuk keresztülhaladó 

barlangi állatok nyoma gyakran napokig 

jól látszik. Emellett akad néhány barlangi 

állat, amelyik immunis a spóra maró hatá-

sára, ezek fogyasztják is a Sárga penészt. 

Gyakorlott barlangjárók felismerik és el is 

kerülik telepeiket.  

  

Shugaru-fa 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: változó 

Elterjedés: Krán 

Élőhely: erdők, mezők, hegyek 

Magasság: 4-5 láb 

Méreg: - 

Megítélés: keresett 

Hasznosítás: tea, dió 

Érték: 1-2 réz / szem 

Kránban élő fafajta. Alacsony, inkább szét-

terülő, magassága alig éri el a 4-5 lábat. 

Törzse és ágai vastagok, kérge sötétszürke. 

Fája sötétbarna és puha, kiszáradás után 

porlani kezd, ezért semmire nem használ-

ható. Nem így hosszúkás, méregzöld leve-

lei, melyek ugyan nyersen rágva hasmenést 

okoznak, a belőlük főzött tea azonban 

élénkítő hatású. Még érdekesebb a termése, 

a shugaru-dió. A világosszürke dió héjja 

kézzel is törhető, viszonylag puha. A ke-

sernyés ízű, sárga dióbelet kis mennyiség-

ben fűszerként is használják, rendszeres 

rágása pedig csökkenti a teljes kipihenés-

hez szükséges időt. Minden diótrágott óra 

kivált egy órát a pihenésből, de az nem 

csökkenhet egy alá, maximuma pedig az 

állóképesség tíz feletti részének kétszerese 

lehet. Egy órányi folyamatos rágáshoz 

négy egész dió bele szükséges. A hatás 

persze nem érhető el azonnal, az első héten 

akármennyit is rág az illető, csak egy óra 

alvás váltható ki, s ez az adag hetente 

emelkedik eggyel, egészen a maximumig. 

Ehhez persze a hét minden napján meg kell 

rágnia a szükséges mennyiségű 

shugarudiót. Ha a folyamat megszakad, 

akkor az addig elért órák száma lesz a 

szervezet elérhető maximuma, persze min-

dig csak a szükséges mennyiségű dió elfo-

gyasztása után, amíg el nem kezdi a rend-

szeres evést, így fojtatva a folyamatot. Ezt 

már saját elért maximumáról kezdheti. 

Ha egyszer valaki már elérte a maximumot 

– illetve az odáig vezető úton bármelyik 

mennyiséget – akkor már elég csak alka-

lomszerűen rágnia a diót, a szervezete 

megszokja, és bármikor elérheti a kívánt 

hatást. A szívós-olajos dióbél 

piszkossárgára színezi a fogakat, és fokoz-

za az agresszív hajlamot. Játéktechnikailag 

az éppen aktuálisan kiváltott pihenés-órák 

mennyiségének felével csökkenti az 

asztrált. (és persze jó szerepjátékot igé-

nyel.) Ez a hatás a dió élénkítő hatásával 

megegyező ideig hat. Rendszeres használa-

ta hosszabb távon szívpanaszokat okoz. 

Hatása miatta a közepes gyakoriságú fa 

termése keresett és értékes is, egyetlen 

szemért akár egy rezet is elkérhetnek. 

Szintén a shugaru-dióból készül a 

shugaruolajnak is nevezett igen drága ajzó-

szer. A termés értékes, egyes kereskedők 

nem átallnak egy, akár kettő rezet is elkér-

ni egyetlen szemért. Persze annyival még 

nem sokra megy a kalandozó… 

 

Szurokfű 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: mezők 

Elterjedés: Krán, Kráni régió 

Élőhely: erdők, hűvös mezők 

Magasság: fél láb 

Méreg: - 

Megítélés: - 

Hasznosítás: festék 

Érték: 3 réz 

A szurokfű Dél Yneven ritka, de a kráni 

régióban és Kránban közönségesnek szá-

mító fűféle. Erdők aljnövényzeteként, és 

hűvösebb mezőkön nő, megtalálható a mo-

csári erdők szélén is, a túlzott nedvességet 

azonban nem kedveli. 

A szurokfű fél láb magas, vastag, húsos 

levelei egyenesen törnek felfelé. Felülete 

viaszos, szinte kemény, belseje azonban 

lédús. Színe sötétzöld, ezt fekete nedvének 

köszönheti. Lédús belsejét ugyanis fekete 

színű, sűrű folyadék tölti ki, ami népszerűt-

lenné teszi az egyszerű állatok között, és 

keresetté az emberek szemében. 
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A szurokfű levének szaga édeskés, íze 

azonban kimondottan keserű. A szuroksze-

rűen sűrű, fekete folyadék nem mérgező 

ugyan, de aki megeszi, annak biztosan 

gyomorrontást okoz. (egészségpróba -2-

vel, sikertelenség esetén azonnali hányás) 

A szurokfű nedve több vegyület alkotó-

eleme is, leggyakoribb felhasználása azon-

ban festékként történik, mert amit megfog, 

arról nehezen kopik le. Az emberi bőrön is 

sötét foltot hagy, ami csak napon múlva 

kopik le, vízzel lemosni lehetetlen. Emiatt 

a szurokfűvel festők keze szinte ijesztően 

fekete, körmük tövéből pedig soha nem 

kopik ki a festék. Ezen tulajdonsága miatt 

szövetek kedvelt színezője a sötét biroda-

lomban. Nem közismert ugyan, de gyógy-

hatása is van, a fekete folyadék, amellett, 

hogy nehéz elviselni, megvédi a szerveze-

tet az emésztőrendszerre ható mérgek és 

betegségek ellen, egy adag elfogyasztása 

fél napra +2-t jelent az ilyen irányú egész-

ségpróbákra. Hasznos tulajdonságai miatt 

gyűjtik, és a szövetfestők, festékkészítők 

mellett az alkimisták, gyógyítók és a mé-

regkeverők is alkalmazzák. Kötegét, mely-

ből három adag nedv nyerhető, 25 rézért 

árulják. 

 

Világító gomba 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: barlangok 

Magasság: 1 arasz 

Méreg: - 

Megítélés: - 

Hasznosítás: világítás, fűszer 

Érték: 4 ezüst 

A világító gomba a barlangi gombák csa-

ládjába tartozó növény. Megjelenése apró, 

elsatnyult cserjére emlékeztet. Színe bar-

nás, felülete nedves és hűvös. A barlangok 

sötét részein él, ahol ő maga teremt halo-

vány fényt. Az általa kisugárzott halványli-

la derengés megvilágítja a termeket és a 

folyosókat. A természetes napfényre érzé-

keny, de más erős fényben is pusztulásnak 

indul. A földalatti népek világításra hasz-

nálják, gyakran telepítik olyan járatokba, 

ahol nem szükséges erős fény. Egyes bar-

langi élőlények fogyasztják is, de csak kis 

mennyiségben. Elvileg egy egyszerű ember 

számára is fogyasztható lenne, de aki nincs 

hozzászokva, annak igen erős fájdalommal 

és görcsökkel kísért gyomorrontást okoz. 

Érdekes íze miatt azonban előfordul, hogy 

fűszerként használják, mivel a kis mennyi-

ség még nem okoz semmit. Az ilyen fűszer 

beszerzése igen költséges, mivel csak bar-

langok mélyén él, és kihozva egy-két nap 

alatt teljesen elpusztul. A szakértők szerint 

a jó ízét már egy nap után elveszti, így 

minden lakomára frisset kell szerezni. Nem 

csoda, hogy a fűszerként való fogyasztása 

csak a hegységek közvetlen közelében élő 

népeknél terjedt el. A világító gombát már 

1. fokú herbalizmussal és 1. fokú barlang-

járás képzettséggel is ismerheti a karakter. 

 

 

Zöld nyálka 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: telep 

Elterjedés: egész Ynev 

Élőhely: barlangok 

Magasság: - 

Méreg: maró emésztőnedv 

Megítélés: káros 

Hasznosítás: - 

Érték: - 

Barlangi növény, a nyálkák csoportjába 

tartozik. Egész Yneven előfordul, barlan-

gok, labirintusok sötét, hideg részein él. A 

csatornák sötét része is ideális élőhely 

számára, de ahhoz valahogy oda kell jut-

tatni, hogy ott is előforduljon. A zölden 

csillogó, szerves iszap szinte mindent be-

borít, ami elég hosszú ideig van sötét és 

nedves helyen, de a zöld nyálka a szokvá-

nyos nyálkák egy igen veszedelmes fajtája. 

Ez a faj felfalja a vele érintkezésbe lépő 

húst és szerves anyagokat, és még a féme-

ket is képes feloldani. Ez a világoszöld, 

nedves és ragadós nyálka foltokban tapad a 

barlangok falaira, a mennyezetre és a pad-

lóra, és azonnal szaporodni kezd, amint 

elfogyasztott némi szerves anyagot. Felüle-

te enyhén ragadós, ami az emberre és a 

nagyobb állatokra nem jelent veszélyt, de 

az apró rovarok beleragadnak. Mozgás (és 

potenciális élelem) hatására lepottyan a 
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falakról és a mennyezetről (Té-je 

40+meglepetés és egyéb módosítók), és 

rátapad áldozatára. Sokszor kihasználja, 

hogy az áldozatai beleragadva a padlón 

lévő darabokba lelassulnak, és ez alatt tá-

mad. A zsákmányon lévő nyálka szétterül 

az áldozat testén, és azonnal elkezdi 

emészteni azt. A nyálka csak az élő húsból 

nyer tápanyagot, de válogatás nélkül meg-

emészt mindent, ami az áldozaton van, 

legyen az vért vagy ruha. A húst faló zöld 

nyálkafolt körönként 1k6 pontnyi időleges 

állóképesség vesztést okoz. Az érintkezés 

első körében a nyálka még lekaparható a 

szerencsétlenül járt lényről, a kaparószer-

szám ellenben valószínű elvész. A második 

körtől azonban már meg kell fagyasztani, 

le kell égetni, vagy le kell vágni az áldozat-

ról, mindegyik sérülést okoz az áldozatnak 

is.  

A nyálka Vé-je megegyezik az áldozatéval, 

akire rányomta magát és a célt tévesztett 

támadódobások automatikusan a szeren-

csétlent találják el fegyveres eltávolításá-

nál. A zöld nyálka foltot szélsőséges hideg 

vagy meleg (2K6 Fp-t okozó), a napfény 

vagy a gyógyítás (3 Ép+6 Fp) varázslat 

távolítja el. A nyálka 2K6 pontnyi STP 

sebzést okoz a fának és a fémnek. A kő 

ellenáll a nyálkának.  

A nyálka élőlény, ami azt jelenti, hogy a 

kikülönített részek táplálék híján elpusz-

tulnak. A leesésen kívül azonban nem ké-

pes mozogni, így a földre került nyálka 

nem mászhat el. A nyálkatelepek fokozato-

san nőnek fel a falakra, és csak egy részük 

esik rá az áldozatra, amiből aztán a lent 

élők is táplálkozhatnak. Az emésztő anya-

gát eltávolítani, elválasztani nem lehet, így 

nemigen szokták maró anyagként alkal-

mazni. Mindenesetre beszerzése egyszerű 

és olcsó, bár a drága üveget is megemészti, 

még ha lassan is, ezért kővályúkban kell 

tartani. Tárolása nyűgös, mivel etetni kell, 

hiszen máskülönben elpusztul. Az etetést 

azonban nem tanácsos túlzásba se vinni, 

mert könnyen kinőhet tárolóedényéből. 

A törpék véleménye szerint a zöld nyálka a 

bányászat és a földalatti építkezés legádá-

zabb ellensége. Saját módszereik vannak a 

fertőzött területek megtisztítására, és ha 

hinni lehet a szavaiknak, akkor ezek a 

módszerek nagyon alaposak. „Ez a vacak 

azonnal visszanő, ha rosszul csinálod” – 

vallják.  

 

 

 

 

 

Áfiumok: 

 

Farkas alma- 1. szintű ételméreg 

 

Ennek az elevenzöld színű, tüskés héjú gyümölcsnek a fogyasztása igen elterjed a Külső tar-

tományokban. Az orkok és a kathifok is kedvelik nemi serkentő hatása miatt. Több hónapos, 

állandó használata vezethet csak függőség kialakulásához. A szervezetre többnyire veszélyte-

len e gyümölcs fogyasztása, bár ritka esetekben (Sikertelen egészség próba) produkálhat erős 

(2k6 Fp) gyomorvérzést. Ára : 4réz/kg 

 

Ezüstös beléndek- 1. szintű ételméreg 

 

Eme ritka növényt a hozzáértők mindig teliholdkor gyűjtik be, mondván: ilyenkor a növény 

szárában különösen felszaporodik a nedve. Az ezüstös beléndek szárát forró vízben lefőzve, 

vagy a nyers szárat rágcsálva a növény nedve – még a képzetlen elme előtt is – megnyitja a 

szellemi látás lehetőségét egy rövid időre (k10 perc), azaz a fogyasztó képes látni az asztrális 

vagy a mentális lényeket, síkokat. A növényi nedv túlérzékenység esetén (sikertelen egészség 

próba) izomgörcsöt és légzés leállást okozhat, ami legtöbbször a fogyasztó halálát jelenti. 

Ettől függetlenül sokan vállalják a kockázatot, hogy rápillanthassanak a létezés magasabb 

síkjaira. Előnye a növénynek, hogy sosem alakít ki függőséget. Ára: 2 réz/gr 
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Bársonydohány- 2. szintű légiméreg 

 

Ennek a növénynek a füstje (füstölőként égetve/ szivarként elszívva) kevésbé fojtó és szúrós, 

–mint a vaddohányé– inkább bársonyosan simogató, fűszeres. Talán ez a tulajdonsága lehetett 

a névadója is. Ám különleges képessége igazából abban nyilvánul meg, hogy hosszú órákra 

(k6 óra) színes, álomszerű, impresszív képekkel árasztja el élvezője elméjét (Bódulat módosí-

tók). Néha felvillantja eljövendő dolgok zavaros képeit, máskor régi korok világába enged 

bepillantást, de legtöbbször csak logikátlan képek, történések sorozatát láthatja az alkalmazó. 

Fogyasztásának veszélye, hogy gyorsan kialakítja a függőséget, már a harmadik alkalom után. 

Valamint érzékenység esetén (sikertelen egészség próba) okozhat lassan gyógyuló viszkető 

bőrpírt az arcon, a nyakon és a mellkason (k6Fp/ nap). Néhány Káosz-szekta hívei maguk is 

termesztői és élvezői is ennek a dohánynak. Ára: 1ezüst/levél  

 

Mohm por- 4. szintű idegméreg 

 

Azután a település után nevezték el ezt a komplex összetételű, rézszínű port, ahol először ke-

rült az áfium kereskedők kezéből az utcákra. A por receptjét két klán őrzi féltékenyen, a kí-

váncsiskodókat eddig még mindig megtalálták valamelyik csatornában, kiszúrt szemekkel és 

átvágott torokkal… 

A Mohm por különlegessége abban rejlik, hogy ínybe dörzsölve, vagy orron át felszippantva 

felerősíti az érzékeket (Látás 2x, hallás 2x, szaglás 4x, Érzék +4/ időtartam, Éberség +40%/ 

Időtartam) k6/2 órára. Nagyon kedvelt szer, mivel lassan alakul ki a rendszeres használóknál a 

függőség (2-4 hónap). A szervezet viszont alkalmanként (Sikertelen egészség próba) nagyon 

rosszul tolerálja az adagokat, s az elszenvedők erős orrvérzésről és órákig tartó rosszullétről 

panaszkodnak. Ára: 5 ezüst/ gr 
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Mellékletek és jegyzetek 

 

A Kráni tartományok nevei és székhelyeik 
 

Külső tartományok 

 

 Név Székhely 
1 Ydquert-Barr Quverd-Lor 
2 Koh-sed Snattha Bey 
3 Gronna-Gar Vysehra 
4 Abboq-Rah Quredahha-Dar 
5 Khri-eggel Frassar 
6 Korovia Feh Nagat 
7 Dvurrag Habreewyn 
8 Grael C’harol Gor-Vassak 
9 Krath-gat Warzeh 
10 Gri-Etmol Kh’Asatran 
11 Dho-Okmar Rah Gul 
12 Bragh-Escal Dura-kuhl 
13 Ydhen-Thah Eqrikh 
14 Ziarag Quetthor 
15 Rath’Botar Amakhiir 
16 Uyuwar-Et’ Lehrna 
17 Omraam Lemygg 
18 U’Cheol Naqnet 
19 Ruh’wagg Azzewor 
20 Ragghan Buyrr Arnetan 
21 Aqhul-azerath Gordhwul 
22 Khar-Shaddan Zarukh 
23 Har Huddath Khu-ravol 
24 Dru’vattar Unulohir 
25 Rennhater Siloyer 
26 Gallanay Glannar 
27 Mazsapari Yrregu 
28 Rhy’daharr Ruh-Meql 
29 Drah Krohta-mag 
30 Kafress Siggis 
31 Fry-Glanthor Kaluminth 
32 Darkhan Rull Yrrsana 
33 Voshor Rah-Byrr 
34 Rhaggdabar H’rasyll 
35 Coelmo-Gra Pnether 
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Középső tartományok 

 

 Név Székhely 

36 Nath-Ragath Uqaryt 

37 Khroda-Quir Wadha Zdogar 

38 Rakbul-Verraq Hor-Hattran 

39 Grottha-wor Krellan 

40 U’rradaqu Adrek-Vartan 

41 Bwoghtharrn Kharmaddyr 

42 Kroh-vad Grod-Sawrak 

43 Nahrat-Aqubar Troh-Vha’d 

44 Krod-Khaur Eristquom 

45 Nun Quappid Qolel 

46 Hron-Natthan Quorthin 

47 Kroggath-Dar Suk-Ryil 

48 Akhilann (elf) Qolel 

49 Sha’yr-Quardall (elf) Riolralin 

50 Sy’lliaq-R’ehdall (elf) Tillen-qor 

51 Quada’rra-Hillien (elf) Lumrel’las 

52 Thallisur-Vra (elf) Tervianthon 

53 Sayam-Ole (elf) Raloirh 

54 Felias (elf) Lissill’ohreq 

55 Qvaddha-Bar Seh’qulor 

56 Annc Uqvarrt Queradd-Rokh 

57 Qah-Traqquash Gros-Herrak 

58 Terh-Nadat-Me Shylam 

59 Ixisz Ruh-Khad 

60 Hacor-Gvasdal Kh’Valor 

61 Ghrodwul-Harr Arg-Herrquas 

62 Assahúr Thirragan 

63 Kholegh Ukkhr Zraquar 

64 Q’wer-droq Ahramas 

65 Braq-Hut-Huol Trimelak, Krenga’rnol 

66 Ijjakasszan Diweras 

67 Yrshem Asd Gnadh Goriend 

68 Tahles’Tah (amund) Annutheh 

69 Shaolor Ardeblat 

70 Fr’yd-quis-drogvart Quirty 

71 Rass-weh’dhal Kh’ymaira 

72 Var’dhaqlas-Qurtam Grah Berraq 

73 Zawa-Dikhtarr Quor-Raggar 

74 Glyar-Karebuq Quinrha-Hes 
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Belső tartományok 

 

 Név 

75 Ubar Uled 

76 Hrag’mudt-droquer 

77 Sin Tharras 

78 Hnumthor-Orre 

79 Riquentha-Oktroq 

80 Fray-Grimonar 

81 Srya’ Qhuart 

82 Quvur Drethal 

83 Kreddaq-Rat’ak 

84 Gabrran-dw’olthor 

85 Deqkeladmer 

86 Rag-Querrhal 

87 Sramsass-Daqkín 

 
 

 

Káosz Angyal minták 
 

Isfakkas 

 

Ranagol teremtette gólem isten. A letisztult, érzelmektől mentes intellektus angyala.  

Követői logikája szerint a tökéletesedés egyetlen akadályát az érzelmek bilincsében látják, 

amit minden erejükkel próbálnak kiölni magukból. "A szeretet, a féltés, ragaszkodás gyengé-

vé tesz, a düh, a dölyf, a gőg ugyan megerősít, de elhomályosítja az elmét, s vesztébe vezeti 

az óvatlanokat"- tanítják. Isfakkas hívei asztrálisan fagyott, hidegvérű, nyugodt, megfontolt 

lények, akik csak logika és észérvek alapján döntenek. Nem éreznek sem bánatot, sem szé-

gyent, sem megbánást. A teljes közöny szürkeségét ők "Áldott állapot"-nak nevezik. Mind-

azon személyeket vagy tárgyakat, akikhez a követőket érzelmi szálak fűzik (gyerek, házastárs, 

testvér, szerető, vagy fétisek, ereklyék) feláldozzák az angyaluknak. Teszik mindezt abban a 

meggyőződésben, hogy az érzelmeket levetkezett lélek, lerázva bilincseit nemesebb, kiemel-

kedettebb, mint az érzelmektől, vágyaktól gúzsbakötött tévúton járók lelkei. Hozzátartozóik, 

fétiseik feláldozásával, így legerősebb kötéseiktől szabadulhatnak. Nem szeretnek, nem gyű-

lölnek, nem vágynak, csak érdek, számítás és logika vezérli őket.   

 

 

Káosz-Esquawor 

 

Ranagol a múlt homályából emelte maga mellé ezt az elfeledett harc és háború istent. Káosz-

Esquawor, a Kosfejes angyalaként, tanaival, néhány évtized alatt jelentős számú hívet gyűjtött 

magának. Népszerűségének, gyors terjedésének kulcsa, talán abban keresendő, hogy hittételei 

kevéssé térnek el Ranagolétól. Hívei a háború szükségszerűségét, s a harcok elsődlegességét 

hirdetik, mint a kiemelkedés legegyértelműbb, legegyszerűbb útjaiként. Hiszen az élet-halál 

harcokat a kiemelkedés tévedhetetlen szűrőjeként értelmezik.  "Nincs más igazság, csak a 

fegyver igazsága, amiben nincs hamisság, nincs megtévesztés. Világunkat háborúk hozták 

létre, háborúk tartják fenn, és azok viszik előre. Ha fegyvert rántasz, használni is fogod, ha 
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használod, végezni is fegyver fog veled. A harc kimenetele sosem kétséges, mindig az arra 

érdemes marad életben." -tanítják. Nehéz ezekkel az érvekkel vitába szállni. Harcos papjai az 

egyén értékét, a legyőzöttek trófeáinak számával mérik. A szektán belüli pozíciókat ugyan-

csak páros viadalokkal szerzik, sőt a szekta tagjainak gyermekei akkor lehetnek az angyal 

hívei, ha legyőzik harcban szüleiket. A vallás magas szintű beavatottjai egész testüket fegy-

verré alakítják. Vérüket, nyálukat savassá teszik, fogaikat, karmaikat hegyesre reszelik, bőrü-

ket kemény, kérgesre edzetik. Vitás kérdéseiket meg sem próbálják diplomáciai úton elsimí-

tani. Minden konfliktusra harccal válaszolnak, így időnként megesik egy-egy szektával, hogy 

az utolsó szálig kipusztulnak. Mentségükre legyen mondva, bízva angyaluk áldásában, sosem 

nézik az ellenfelek létszámát, s Krán történetében nem egy esetet feljegyeztek, amikor Káosz-

Esquawor papok bebizonyították: néha, a KEVÉS is képes győzelmet aratni a SOK felett...  

 

 

Káosz-Caddhos 

 

Illúziók, álmok és látomások angyala. Hívei mind lázban égő látnokok, holdkórosok, a való-

sággal minden kapcsolatot elvesztett őrültek, vagy drogfüggők, szemfényvesztők, csalók. 

Caddhos tanítása szerint világunk nem más, mint egy bonyolult mintázatú illúzió. Ám ennek a 

káprázatnak a teljességét csak azok képesek befogadni, akik hajlandók lemondani az ép elme 

korlátozó hatásáról. Az elfszabású lények elméje a teljes valóságnak csupán csak kis szeg-

mensét képes magába fogadni, így tudatuk kiterjesztése, felszabadítása nélkül sosem válhat-

nak kiemelkedetté, hiszen nem láthatják Ranagol birodalmát a maga teljességében. Káosz-

Caddhos papjai ezért igen buzgón tágítják tudatuk határait minden elképzelhető segédeszköz-

zel és módszerrel. A szekta vezetői már olyan messzire jutottak a magasabb valóságok teljes-

ségében, hogy maguk mögött hagyták a szavakkal szólás hívságát, s mentálisan közvetített 

képekkel kommunikálnak alantasaikkal. Borzalmas, torz, alak és rendszer nélküli képekkel. 

Szertartásházaik belseje állandó, erős, bódító füstben úszik a hallucinogénekkel feljavított 

füstölőiknek és gyertyáiknak köszönhetően. Vallási ünnepeikre tíznapos böjtökkel vagy ötna-

pos virrasztásokkal készülnek. Angyaluknak drogokat és izzasztókamráikból "örök útra" indí-

tott lelkeket áldoznak. 

 

 

Káosz-Sitho 

 

Az Átok Fekete angyala. A balsors és nyomor patrónusa. Hívei szerint minden sorscsapás, 

minden balszerencse erősebbé teszi az azt elviselőt, így alakítva őt a kínok poklában, a tragé-

diák kalapácscsapásai alatt emberi feketeacéllá, kiemelkedetté. Hiszik, hogy minél nehezebb 

egy életút, annál több felismeréssel és igazsággal gyarapszik az azt végig járó. Ezért az angyal 

papjai mindent meg is tesznek azért, hogy éltük minél nehezebb, fájdalmasabb, nyomorultabb 

legyen. 

Sitho követői minden földi javukat hátra hagyva önként vállalják a nyomort és a nélkülözést. 

A köznyelv "Kórcserélők"-nek is nevezi őket, abból a szakrálisgyakorlatból kiindulva, hogy a 

szektatagok átvállalják mások betegségeit, hogy cserébe átkot olvassanak a gyógyult fejére. 

Hitük szerint így ők is, és az átokkal sújtott is közelebb kerülhet a Fekete angyalhoz. A szekta 

hittételei szerint az öngyilkosság blaszfémia, mivel lerövidíti a nyomor és kínok idejét, így 

sosem érhető el a tökéletesség állapota, ezért tilos és kerülendő. 
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Káosz-Layamoth 

 

Layamoth az ősi istenek egyike volt, templomai százszámra emelkedtek az egekig, ahol ke-

nyeret és sűrű, aranyszínű mézet áldoztak neki. De a változás törvényének ő sem tudott ellen-

állni. Az elfeledett, magára maradt, bőség és termőföld isten miután már évezredek óta nem 

hódolt neki senki, templomainak romjait is porrá őrölte az idő, s ő maga se volt több földben 

szunnyadó névtelen erőnél, megkezdte önmaga végérvényes elpusztítását. Közel járt a siker-

hez, mire felkeltette Ranagol figyelmét. Így jött létre Layamoth az életre kelt halál kaotikus 

angyala. Hívei imádják a halott testeket, és szentnek tekintik azok rothadását. Az élet körfor-

gását -tanaik szerint- nem egy újabb születés jelenti, hanem a halottak életrekeltése Layamoth 

parancsával. A születést a természet sajnálatos hibájának tekintik, mivel a lélek minden tudá-

sát elfeledi, és megszületve mindent kezdhet elölről. Layamoth papjai holttestükhöz bilincselt 

lelkek, akik örök létezésüket angyaluk szolgálatában töltik s híveiket is átvezetik a halálon és 

életrekelésen. 

 

 

 

Káosz-Dahnay 

 

Az utolsó a Káosz-angyalok sorában; zavaros agyú szektái kis lélekszámú közösségek, de a 

külső tartományoktól a tiltott tartományokig mindenütt megtalálhatók vörös agyagtéglából 

felhúzott félgömb szentélyeik. Követői szerint az apostolok születése és hatalma bizonyítja, 

azon dogmájukat, hogy egy magasabb szintű faj testi közeledése egy alacsonyabb szinten lévő 

fajhoz, a felsőbbrendűhöz teszi hasonlatossá érintkezésük gyümölcsét, vagy épp kiemeli az 

alsóbb szintű életformát. Káosz-Dahnay a kéj és szexuális elhajlások, aberrációk patrónusa-

ként papjaitól, követőitől is hasonló életformát követel, hiszen szent feladatuk angyaluk és 

Ranagol dicsőségére magukhoz felemelni, a kiemelkedettség útjára állítani az alsóbbrendű 

létformákat. Ugyanakkor nem átallják szörnyű perverzióikat a fajhalál elleni szent küzdelem-

nek beállítani, még akkor is, ha új fajok létrehozásában igen csekély sikerekkel büszkélked-

hetnek. Dahnay követőit és tevékenységüket, bújtatott isten-, és apostolgyalázásukat a 

Kosfejes papi székének XXXV. zsinata ártalmasnak, szégyenletesnek titulálta, s ennek megfe-

lelően Ranagol papjai időszakonként bezáratják Dahnay szentélyeit, követőit kipellengérezik, 

megkorbácsoltatják, a többszörös visszaesőket kasztrálják, vagy megvakítják.  

 

 

Káosz-Taccys 

 

Káosz-Taccys valaha egy kisebb hatalmú termés- és bőségisten volt, de tanai a változó világ-

ban lassú hanyatlásnak indultak, csökkenő befolyása a feledés szélére sodorta, mikor Ranagol 

felemelte és Káosz-Taccys néven néhány szekta angyalává tette. Hívei vallják, hogy a legki-

válóbb matéria, a megújulás és átváltoztatás erejének hordozója: a föld.  Így Taccys követői a 

területi viszonyoknak megfelelően igyekeznek a lehető legjobban feltöltekezni ezzel az 

elemmel. Agyagot, homokot, földet esznek, sarat isznak. A puszta földön alszanak, ruha he-

lyett is agyagos, sáros földdel kenik be testüket. A szekta épületeit ugyanezen anyagok meg-

szilárdításával emelik, amik egy-egy nagyobb szertartás, szakrális ünnep után maguktól vál-

toznak vissza puszta földdé. Ezzel is szemléltetve az átváltozás és megújulás erejét. Szent 

helyeik, földből emelt építményeik szántók, mocsarak, sivatagok közelében találhatók. Főbb 

szálláshelyeiken napi rendszerességgel mutatnak be véráldozatot, amit puszta kézzel kapart 

áldozó gödreikbe csorgatnak. Számukra ez a szertartás különös jelentőséggel bír, hiszen nem 

csak őket táplálja a föld, de ők is megitatják a földet, erejük hordozójával, a vérrel. A beavatá-

si rituáléjuk épp annyira egyszerű, mint amennyire kíméletlen: az új jelöltet nyakig a földbe 
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ássák, majd a szájába tett tölcséren keresztül egy vödörnyi vérrel kevert sarat itatnak vele. 

Minden túlélő ideális híve lehet Káosz -Taccysnak. 

A szekta tagjait bensőséges viszony fűzi a földhöz, bár a köveket, ásványokat hitvány lené-

zéssel szemlélik. Dogmáik szerint a kövek még nem tekinthetők Taccys testének, mert csak 

átformálni tudnak, de se újító erejük, se átváltoztató erejük nincsen. Már az alacsonyabb ran-

gú beavatottak is képesek a nyers földdel kielégíteni gyarló testük igényeit, legmagasabb ren-

dű vezetőik pedig eggyé válnak vele, anyagi testük agyaggólemmé alakul át és szinte korlát-

lan hatalommal bír az őt körülvevő föld felett. 

 

Káosz-Raydhgarr  

 

Az időtlen állandóság angyala. Tanítása szerint az élet rövidsége és a rohanás miatt esik el az 

ember a tökéletességtől. Hívei nyugodt, lassú lények, akik elemeznek és megértenek minden 

pillanatot életükben. Mondják, minél tovább sikerül megtartaniuk a pillanat élményét, annál 

nagyobb mértékben szívhatják magukba az időtlen állandóság tökéletességét. Híveik szent 

küldetésüknek a végtelen hosszúságú létezést tekintik, aminek elérésére kegyetlen metódust 

dolgoztak ki. Felavató jégvermeikben minden jelentkezőt fagyos vízbe merítenek meztelenül, 

napjában többször, míg szerveztük meg nem szokja ezt a fajta igénybevételt, vagy gyengének 

bizonyulva bele nem halnak. A beavatás következő szintjén a kitartásukat teszik próbára, ki-

téve őket a fagy állandó támadásának. Akik nem élvezik Raydhgarr kegyét, azok hosszú 

szenvedés után, elüszkösödött végtagokkal örök álomba zuhannak, amiből már sosem ébred-

nek fel. 

A túlélők nevezhetik magukat az angyal papjainak. Felszentelésükkor elfogyaszthatják szak-

rális italukat, a ran’khan-t. A Raydhgarr ihlette ital véglegesen lehűti a papok testhőmérsékle-

tét, s lelassítja szívverésük ritmusát, mindez elősegíti, hogy akár megtízszerezzék lehetséges 

élethosszukat. Az állandóság maróan hideg szentélyeiben szoborszerű, kitekert pózokban, 

napokig mozdulatlanul álló papokat vagy didergő, kékrefagyott tagjaik bénultsága ellen küzdő 

hívekkel találkozhat a látogató.  

Igazi beavatottai hihetetlenül sokáig élnek, gyantában és ásványi sókban gazdag élelmet vesz-

nek magukhoz, hogy testüket az időtlen állandóság szobraivá alakítsák. Megnyúló életidejük-

nek köszönhetően testüket szikla keménységűre szikkasztják, így a legtöbb fizikai hatás ellen 

védve vannak. De az angyal szolgálatában a korokon átnyúló tudásuk és mágikus erejük is 

hatalmassá válhat. 

 

Káosz-Hydvaghazz  

 

A mentálsík ősi intelligenciája, a szellemi tökéletesség és az elme angyala. Elvei szerint a test 

megléte csak szükséges rossz, bosszantó kolonc a lebírhatatlan elméhez kötve. Így azzal fog-

lalkozni nem érdemes, mert az elme fejlettsége a tökéletesség mércéje. Hívei nagy gondolko-

dók, elméleti emberek, nem ritka közöttük a mágiaforgató, filozófus, logikus. Ernyedt testű 

beavatottjai többnyire már mozgásképtelenek, legtöbbször egyszerűen éhen halnának, ha né-

pes szolgaseregük mesterségesen nem táplálná a szellemi magasságokat járó papjaikat. Vég-

tagjaik, izomzatuk elsorvad, csonttá és bőrré aszalódnak az évtizedes nyugalomban. Bőrük 

pergamenszerűvé vékonyodva gyakran kisebesedik, felreped a legkisebb mozdulatukra is. 

Szellemi képességeik viszont kiemelkedők, beavatottjai nagy hatalmú pszi-használók, mentál-

mágusok, akaraterejük, intelligenciájuk már-már felfoghatatlan.  

 

Káosz-Crathalaq  

 

A fény és a tűz angyala. Tanítása szerint: a fény felfedi az igazságot, megmutatja a dolgok 

valódi természetét. A fény, a tűz legfinomabb eszenciája, a tökéletes állapot maga. Hívei gyű-
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lölettel tekintenek a sötétség minden formájára, az éjszakára, a barlangokra, az éjszaka lényei-

re. Szent helyeik tükörsima fennsíkok, ahol a papok magukba fogadva Crathalaq égi tüzét, 

saját fájdalmukkal váltják meg a sötétséget és izzó testük ragyogásával fényesítik ki az éjsza-

kát. Az éjszaka pártolóit ragyogó alakjukban, kínnal felöklendezett folyékony tűzzel pusztít-

ják. Beavatottjaik mind közelebb kerülve angyalukhoz, maguk is fénylénnyé vagy ragyogó 

tűzalakká válnak fokozatosan levetkőzve anyagi valójukat. Feloldódva, eggyé válnak a belső 

szerveiket felégető égi tűzzel… 

 

 

Káosz-Baarloch 

 

 A szaporodás démona. Mesélik, hogy a Szukkubuszok, Inkubuszok fődémona volt valaha, a 

vágy és kéj táplálja. Hívei minél több utódot akarnak a világra nemzeni vagy hozni. Vággyal 

édesgetik magukhoz a jövendő párjukat, és a kéjjel tartják őket rabságban. Sajnos a folyama-

tos megtermékenyítés, utódvárás és a szülés gyorsan apasztja erejüket, míg testükből utódok 

sarjadnak - legtöbbször akár szó szerint is. Az utódok születésükig anyjuk és apjuk erejéből 

táplálkoznak, ez csakis a hitetlen, erőtlen áldozatoknál jár halállal, férfiak esetében már a 

megtermékenyítésnél kezdenek gyengülni, és a szülésig folyamatosan veszítenek életerejük-

ből. Az anyák esetében a szülés megindulásának pillanatától veszítenek életerőt, míg csak 

meg nem születik az utód. Attól függően mennyi energiát juttatnak a szülők akarva vagy aka-

ratlanul - amelyikük gyengébb a Káosz-Baarloch hitében azt irányíthatja a másik a megter-

mékenyítés pillanatában eldöntve -, attól függ a terhesség ideje, és a született utód kora, amivé 

az első órában fejlődik. A legfőbb atya és anya akár hússzorosára is gyorsíthatja a vemhessé-

get (embereknél 9 hónap helyett 9 nap lesz), míg a született gyermek minden nap egy hónap-

nyit nő, míg csak el nem választják az anyatejtől - ez természetesen borzasztóan megterheli a 

szervezeteiket-. Általában az a szekta vezetője, akinek több szaporodásra képes utódja van, 

beleértve az unokáit, dédunokáit, és azok gyermekeit is. Épp ezért nőknél a gondos családter-

vezés és irányítás, míg a férfiaknál viszont a felelőtlen teherbeejtés a kívánatos metódus. 

Szektájának fő központja az, ahol csak a nők (nőstények) élnek, és a férfiegyedeket serdülő - 

termékenyítő - koruk elértekor valahová eladják, vagy szélnek eresztik. 

 

 

 

Gyepü társadalom leírás 
 

Közösség: 

A Kráni bércek lábainál elterülő Gyepüvidék törzsei többségének társadalmi hierarchiája igen 

nagy hasonlóságot mutat. Közösségük alapegysége a leggyakrabban férfiágon számontartott 

család. Az egy vérhez tartozó családok, rokonok alkotnak egy-egy nemzetséget. S végül a 

nemzetségek összessége (akár 30-50 nemzetség is) alkotja a törzset. Egy nomád életmódot 

folytató, lovas törzs kb. 4-5 ezer főt számlál. Az ork népcsoportoknál minden törzs eredetét 

egy-egy szent állat képében tisztelt közös ősre vezetik vissza, s ennek megfelelően sorolhatók 

különböző csoportokba. Az ork törzsek nem ismerik el más törzsből származó fajtársaikkal 

rokonságukat, sőt épp úgy idegenkednek tőlük, mint a lovas népektől vagy a khatifoktól. Kö-

zösségeik létszámtól függetlenül, húsz-huszonkét barrkag-ba tömörülnek, amik többsége nem 

vérségi, hanem szakmai alapon szerveződtek. Így megkülönböztetnek vezéri, sámán, vajákos, 

énekmondó, harcos, kovács, portyázó, gyógyító és a rangsort záró pária nemzetségeket is. 

Nem rendelkezik minden ork csoport a barrkag-ok teljes palettájával, ez általában a kolónia 

létszámának és környezetük erőforrásainak függvénye. 
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 A törzsek foglalással szerzett táborhelyeiket és az ezekhez tartozó legelők határait tiltófákkal 

jelölik, amik figyelmeztető funkciójukon túl információval is szolgálnak az odatévedőknek, 

hogy kinek a földjén járnak. A törzsek leginkább dús legelők, folyók, tavak vagy más fontos 

nyersanyag lelőhelyek közelébe telepednek le. Táborhelyük területén szétszóródva, több he-

lyen vernek sátrat a nemzetségek, így osztva el maguk között a legelőket. A legtöbb nomád 

csoport több lehetséges táborhellyel is rendelkezik. Azokon a területeken, ahol a tél igen hi-

deg, és sok hóval jár, ott a törzsek külön téli és nyári szálláshelyeket tartanak fenn. Azon terü-

leteken, ahol nincs megfelelő hely a tél átvészelésére, ott a törzsek állandó lakhelyeiket 

téliesítik. Az állatoknak hatalmas karámokat építenek, nyáron szénát gyűjtenek, amiket óriási 

sátrakban tartalékolnak. Azonban minden nomád nép fenntart egy kiemelt fontosságú területet 

a szálláshelyén, ahol a nemzetségeik egységének jelképét a kopjafát, vagy Tanácsfát őrzik. Ez 

a törzsi jelkép kiemelkedő szerepet lát el minden gyepüvidéki közösség életében. Általában a 

táborhelytől, a többi sátortól távolabb szúrják le a kopjafát, hogy minél nagyobb szabad tér 

vegye körül. Ezen a területen tartják a törzs legfontosabb ünnepeit, itt ülésezik a vének taná-

csa, és a törzs vezetője is a Tanácsfa alatt hirdeti ki döntéseit. A kopjafa fontosságát mi sem 

szemlélteti jobban mint, hogy a legtöbb törzsnél védik a jelképet az idő viszontagságaitól is, 

mert esős időben bőröket feszítenek ki fölé, téli időben pedig a bég sátra látja el ugyanezt a 

feladatot. 

 

A döntéshozók: 

A törzs vezetését a hétköznapokban és háború idején a nomádoknál a bég, más csoportoknál a 

törzsfőnök illetve hadifőnök látja el. Népük körében az ő szavuk a törvény, élet és halál felett 

dönthetnek. Ritka esetekben előfordulhat, hogy a törzsi közösséget a sámán vezeti, s így 

ugyan olyan teljhatalommal rendelkezik a közösség felett, mintha törzsfőnök vagy éppen bég 

lenne. A népcsoportok egyszemélyi vezetői döntenek a törzset illető kényesebb kérdésekben, 

mint új területre költözés, háború indítása, békekötés vagy épp a végső szó kimondása vitás 

ügyekben.  

A törzsi vezető a nehezebb kérdésekben kérheti a vének-, hadifőnökök-, vagy a nemzetségfők 

tanácsának segítségét. Ezek a tanácsok sohasem lépik túl létszámban a 10-15 főt, soraikba 

meghívásos alapon lehet bekerülni. Általában azok kerülnek be a tanácsba, akik nagy tetteket 

vittek végbe, sokat tettek a törzs fennmaradásáért, előre meneteléért, vagy akik koruknál fog-

va rendelkeznek a szükséges bölcsességgel, tapasztalattal. A tanács összehívása és megkérde-

zése minden esetben a közösség vezetőjének felelőssége és jogköre, amit olyan esetekre tarto-

gatnak, ami nagyban befolyásolja a törzs további életét, esetleg sok lehetőséget és veszélyt 

kell mérlegelni. Ha megkérdezi a vezető a tanácsot, akkor annak döntése már kötelező érvé-

nyű a törzsfőre nézve is. Döntésképtelen vezető nem állhat a közösség élén, így a tanács ösz-

szehívása mindig nagy veszélyek vagy változások közeledtét jelzik. 

Ha a tanács olyan problémával találja szembe magát, ami végletesen megosztja véleményü-

ket, vagy ha a közösség problémája nem evilági természetű, akkor a törzs vezetője segítségért 

fordulhat a sámánhoz is. A sámán a szellemvilágtól kér és kap választ, amit már sem a vezető, 

sem a tanács nem kérdőjelezhet meg, mivel hitük szerint a szellemek bölcsek, így tanácsaikat 

vita nélkül fogadják el. A sámán kérés nélkül nem szólhat bele a törzs vezetésébe, vagy a bég 

döntéseibe, mert ezzel a vezető tekintélyét ásná alá. 

 

Társadalmi szintek, feladatok: 

Egy népcsoporton belül gyakorta előfordul, hogy a különböző nemzetségek különböző foglal-

kozásokra szakosodnak. Azaz vannak vérvonalak, akik kiválóan értenek a lovászathoz, mások 

a kézművességben jeleskednek, esetleg régi pásztor vagy harcos nemzetségek is előfordulhat-

nak. A közösség „felnőtt jogú” tagjainak többsége jól bánik a fegyverekkel, s háborúk idején 

ezek alkotják a sereg többségét.  Hivatásos harcosokból, nyargalókból kevés van, éppen csak 

annyi, hogy meg tudják óvni a közösséget és értékeit a kisebb portyázó csapatoktól. Ezek a 
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harcosok főleg a törzsfő, nemzetségfők, és a sátortáborok védelméről gondoskodnak. A nem-

zetségfőkre a szokásjog alapján a saját nemzetségükből származó nyargalók vigyáznak. A 

testőrségek létszáma, a vezető vagyoni helyzetétől függően 2-10 fő között mozog. 

A harcos lehet férfi vagy nő a törzs berendezkedésétől függően. A patriarchális közösségek-

ben a férfiak foglalkoznak az állattartással, a legeltetéssel, vadászattal, míg a nők végzik a 

házkörüli munkákat, az utód nevelést, élelemgyűjtést, ruhakészítést, jurta rendben tartását. De 

minden törzsben vannak olyan munkák is, amit bármelyik nem elvégezhet, mint a kereskede-

lem, kézművesség, jurta építése vagy bontása, sütés-főzés. Kézművesség terén érdemes meg-

említeni a nyeregkészítőket, kovácsokat, agyagégetőket, fafaragókat, a nők közül pedig a szö-

vőnőket, varrónőket. Ezek mind nélkülözhetetlen használati tárgyakat állítanak elő. Rajtuk 

kívül akadnak olyanok is, akik kifejezetten dísztárgyakkal foglalkoznak. Ezeket lószőrből, 

gyapjúból, fából készítik, és szinte minden család jurtáját díszíti valami csecsebecse.  

 A gyermekek már nagyon fiatal korukban kiveszik a részüket a nemüknek, koruknak és testi 

erejüknek megfelelő munkákból. A nomád törzseknél a gyerekek először a lovakkal tanulnak 

meg bánni, gondoskodni, ezért szinte hamarabb tanulnak meg lovagolni, mint járni. Ahogy 

fizikailag is megerősödnek, megtanulják azt is, hogyan védjék meg magukat és a törzs tulaj-

donát. Íjat vesznek a kezükbe, és napi rendszerességgel gyakorolják a célba lövést, illetve 

jártasságot szereznek a kés vagy fokos használatában. Kilenc- tizenkét éves korukban már a 

pásztorokkal tartanak, végzik azok mindennapi munkáját, ismereteket szereznek a vadon és az 

állatok terén. A fiúk 16 esztendősen jelentkezhetnek férfi próbára, ami általában zsákmány-

szerzésből, veszélyes vad leterítéséből áll. Ha valaki elbukik a próbán, akkor újabb férfi pró-

bát csak egy év múlva tehet, és a közösség továbbra is gyerekként bánik vele, nem nősülhet, 

nem szólhat bele a család minden napjaiba, nem vonulhat hadba. Azokra, akik többször el-

buknak a felnőtté válás próbáján, törzsük ellenszenve vár és az elkerülhetetlen kiközösítés, 

száműzetés. A lányoknál a nővé válást az első tisztulásuktól számítják, ettől kezdve az idő-

sebb nők munkáiban segédkezik, hogy elsajátítsa azokat a tennivalókat, amit egy felnőtt nőtől 

elvár a közösség. Bár előfordul a nemzetségek között, hogy a lányokat még kicsiny gyermek-

ként eljegyzi a leendő férje, de a közvélekedés szerint a nőket 16 esztendős korukban tekintik 

házasságra érettnek. A nők körében a meddőség számít nagy szégyennek, amit a törzsek több-

ségében nehezen tolerálnak. 

A legtöbb gyepüvidéki törzs rendelkezik több-kevesebb rabszolgával is, akik a közösség leg-

alsóbb, jogfosztott rétegét teszik ki. A nomád közösségek nem igazi rabszolgatartók, mert 

idővel felszabadítják szolgáikat, nem úgy, mint az ork törzsek, akik halálig dolgoztatják rabja-

ikat. Náluk a rabszolgák száma háborúk idején nő meg, amikor ellenséges törzsek katonáit, 

asszonyait ejtik foglyul, s taszítják rabszolgasorba. A nomád népeknél a háborún kívül van 

még egy mód ilyen szintű társadalmi lecsúszásra, ha a törzsön belül valaki nagy bűnt követ el 

(gyilkosság, nagy értékű lopás, károkozás), akkor akár gyermekeket is rabszolgává tesznek és 

felkínálják a károsult családnak. A rabszolgák minden törzsközösségben silány életminőségre 

és nehéz sorsra számíthatnak. Az év nagy részét a szabad ég alatt töltik, míg a hidegebb év-

szakban az állatokkal zárják őket össze. Egyetlen tulajdonuk az a nyakuknál beszegett, s így 

levehetetlen daróc ruha, ami épp rabszolgaságuk egyértelmű jele is. Élelmezésükről uruk, 

gazdájuk gondoskodik, ami közösségenként változó mértékű. Az orkok épp csak annyi élel-

met biztosítanak, hogy a rabok ne haljanak éhen, s nem engedik őket napi 2-3 óránál többet 

pihenni. A nomádok rabszolgái ettől jobb bánásmódban részesülnek, hiszen a nemzetségek 

számára fontos, hogy a szolga képes legyen a munka elvégzésére. Naponta kétszer kapnak 

élelmet, és 6-8 órát hagyják pihenni a rabokat. A szolgák munkája minden népnél a legnehe-

zebbek, legalantasabbak vagy legveszélyesebbek közül valók. Ércet bányásznak, fát apríta-

nak, vizet hordanak, mosnak, lovat patkolnak, állatok mocskát takarítják, vagy a kiváltságo-

sok, uraiknál cselédkednek a jurta körül. Bár a rabszolgákat tetszés szerint lehet adni, venni, 

lábasjószágokra cserélni, a nomád népeknél helyzetük még sem reménytelen, mert itt esélyük 

van a felemelkedésre, hogy hősies cselekedetekkel a törzs teljes jogú tagjaivá válhassanak. A 
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bég joga eldönteni, hogy felszabadítja-e érdemei alapján az adott rabszolgát. Ezután az vissza-

térhet sajátjaihoz, de letelepedhet helyben is. Általában azok fogadják be családjukba a fel-

emelkedettet, akiknél a rabidejét töltötte. Ekkor a család vezetője a saját vérével keni meg 

homlokát a felszabadultnak s új nevet ad neki. 

Azok, akik rabszolgasoruk előtt is a törzs tagjai voltak, az előre megszabott idejük leteltével 

visszatérhetnek a törzsbe, újra a családjuk tagjává válnak, azonban a szolgaságban töltött ide-

jük nem múlik el nyomtalanul. Nehéz újra beilleszkedniük a társadalomba, legtöbb esetben 

feleségük már más férfi asszonya, vagyonukat elkobozták, és szétosztották. Kemény munká-

val, elölről kell kezdeniük életüket. Sok felszabadított nő szerencsés helyzetbe kerülhet, ha 

özveggyé vált, mert a helyi, szegényebb férfiak feleségül vehetik őket, és ezzel újra bekerül-

hetnek egy családba. 

 

Gazdaság: 

A közösségek jólétének alapja, az elfoglalt legelők nagysága, és az állatállományok alkotta 

vagyon. Amíg az ork törzseknél a jószágokat a csoport egésze birtokolja, addig a nomádoknál 

nagyon is ismert fogalom a személyes tulajdon jelentése. A lovas népeknél egyértelműen a ló 

a legértékesebb állat, amiből több százat is birtokolhat egy-egy gazdagabb család. Teljes bi-

zonyossággal állítható, hogy a lovak száma ezeknél a népeknél többszörösen meghaladja a 

törzs tagjainak a számát. Hátasuk számukra különösen tisztelt totem állat, rengeteg időt és 

munkát fektetnek kézhez szoktatásukra, idomításukra. Minden nomád maga töri be a lovát, és 

évezredes tapasztalaton alapuló technikával közös jelrendszert épít ki az állattal. Az idomítás 

végén, ló és lovas megértik egymás gesztusait, kialakul köztük a kölcsönös bizalom, az alá-

fölé rendeltség rendszere, amiben a nomád adja a parancsokat és a mén képességei legjavát 

adja azok végrehajtásában. Utazáson, és harcon kívül nem alkalmazzák más, alantasabb mun-

kára lovaikat. Igavonásra, teherszállításra soha nem használják őket.  

A kancákat is nagy becsben tartják, hisz azok biztosítják számukra az állomány gyarapodását. 

Mivel a nomádok szerint lónak és lovasnak egyaránt a szilaj erőt kell jelképeznie, ezért férfi-

ember sosem ülne kancára, mert az gyerekeknek és nőknek való. Az erős, masszív csődöröket 

már idejekorán kiválasztják a ménesből, hogy vérvonalukból számtalan jó képességű csikó 

szülessék, így a nomádok tervszerű állattenyésztési céljai a fajta nemesítését is szolgálják.  

A lovak mellett a nomádok pányván nevelt szárnyasokat, illetve kecskéket, juhokat is tarta-

nak, valamint igavonásra, teherszállításra ökröket. A törzs férfitagjainak nagy része pásztor-

kodással tölti mindennapjait. Heteket töltenek kinn a legelőkön, vigyázzák a ménest, a nyájat, 

más legelőre terelik őket. Általában 4-5 naponta váltják egymást a pásztorok. Egyszerre akár 

30-40 férfi és gyermek vigyáz az állatokra. A nomádok egy helyen legeltetik lovaikat, és más 

jószágaikat, mert minden állat egy család tetovált jelével van ellátva, így könnyű szétválogat-

ni családok szerint az állatállományt. 

 A haszonállatok minden részét felhasználják. A bőrökből ruhákat, tegezeket, dobokat, és 

egyéb használati vagy dísztárgyakat készítenek. A tollakat nyílkészítésre és párnák töltésére 

vagy díszítésre használják. A tejből vajat, sajtot és erjesztéssel szeszesitalt készítenek. A hú-

sokat is igen változatosan készítik el, szárítják, vagy füstölik, de az ízek igazi sokféleségét 

leginkább az erősen fűszerezett, sütéssel-főzéssel készült ételeik adják.  

Eddig csak az állatokról esett szó, ugyanakkor a törzs jólétének másik meghatározó eleme, a 

legelő. A legelőterület minden népcsoportnál közös, az egész törzs használja nemzetségtől, 

vagyoni háttértől függetlenül. Az ork törzsek többségében ugyan nincs különösebb szerepe a 

legelőknek, de közöttük is előfordul egy-egy közösség, akik hatalmas disznókondákat nevel-

nek, vagy wargokat tartanak táborhelyük körül. Az orkok habitusuknak megfelelően semmifé-

le földművelést nem végeznek, inkább vadásznak vagy más csoportok területein portyáznak. 

A lovas népek, bár gyakrabban költöznek, mégis a közös földek egy elenyésző részén végez-

nek földművelést. Felszántják, és a megélhetéshez szükséges minimális mennyiségű gabonát, 

zöldséget termesztenek rajta. 
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Házasságok: 

A gyepü vidéken a házassági szokások nem csak népcsoportonként, de szinte törzsenként is 

változnak. Van, ahol a szülők választanak párt gyermekeiknek, van, ahol számít a személyes 

szimpátia. Egyesek több feleséget tarthatnak, más közösségekben a nőnek lehet több férje. 

Vannak népcsoportok, akik szívesen fogadják az idegen vért közösségükbe, ugyan ez másutt 

halálbüntetést vonna maga után.  

Ork közösségekben a harcosok csak más nemzetségekből választhatnak maguknak asszonyo-

kat, így veszik elejét a nemzetségen belüli korcsosulás lehetőségének. A kurta szertartás és az 

első éjszaka után, az új asszony immár a férje nemzetségének tagjává válik. A harcos halálá-

val, annak oldalági rokonai veszik nőül az özvegyen maradt asszonyokat. Minden özvegyről 

ilyen formán gondoskodnak a rokonok, akik viszont már öregek újabb porontyok kihordásá-

hoz, azokat a legtöbb esetben elhunyt uruk után küldik. Az ork férfiak több asszonyt is tart-

hatnak, de azok pontos száma függ az ork törzsön belüli státuszától is. Mert a csoport egy 

elismert tagjának sem asszonyai, sem porontyai nem szűkölködhetnek, ugyanis ez minden 

esetben a férfi szégyene, ami a törzse ellenszenvét vonja maga után.  

Egészen más a helyzet a nomád törzsekben. Itt a házasságok túlnyomórészt vagyoni, politikai 

szempontok szerint történnek. A szülők keresnek párt, eladó sorba került gyermekeiknek, ahol 

a szóba jöhető jelölteknek több szempontból is meg kell felelniük. Az ifjú nők családjaitól 

általános elvárás, hogy jó hírű nemzetség, erényes családja legyen. A leendő ara értékét nagy-

ban növeli, ha még megőrizte lányságát. Minél kevésbé fiatal, ártatlan a feleségjelölt és jó 

hírű a családja, annál kevesebb jegyajándékra számíthatnak a leendő férj családjától. 

A férfiaktól és családjuktól általános elvárás, hogy lehetőség szerint magasabb státusszal, jobb 

anyagi lehetőségekkel rendelkezzenek, mint a feleségjelöltek családjai. Az ideális férj egész-

séges, bátor, befolyásos és egy nagymúltú család vagy nemzetség sarja. 

Ha a szülőknek sikerül megalkudniuk, akkor az asszonyért cserébe átadásra kerül a jegyaján-

dék, amit általában drága kelmékben, terményekben, vagy jószágokban fizetnek meg. 

Abban az esetben, ha a nász különböző nemzetségek között köttetett, ettől a perctől kezdve a 

lány már nem az apja, hanem a férje nemzetségébe tartozik. Az ifjú asszony, az új családjába 

hozományként csak azokat a használati tárgyakat, dolgokat viszi magával, amit leány évei 

alatt saját maga készített. Teheti mindezt azért, mert a férfiak többsége akár 10 esztendővel is 

idősebb feleségénél, s már rendelkezik azokkal az alapokkal, amit egy család alapítása meg-

követel.  

A lovas népeknél elenyészően ritka a kölcsönös szimpátián alapuló családi kötelék. Ha egy 

férfi megözvegyül, s még élnek a szülei, akkor másodszor is a szülők fognak helyette felesé-

get választani. Ha a szülők már nem élnek, akkor saját választására hagyatkozhat a férfi. Ha 

egy nő marad magára, ő akkor sem választhat férjet magának, ha szülei már nem élnek. Mert 

ebben az esetben legközelebbi rokonai választanak neki férjet. Mindenképpen szüksége van 

egy férfira, aki gondoskodik róla és gyermekeiről. 

A családi alapokat tekintve egy nomád férfinak egyszerre csak egy felesége lehet, ebből a 

nászból hozhat a családba gyermeket. Más nőtől származó gyermek nem tekinthető a család 

hivatalos tagjának. A törvénytelengyereket megvetik, és az anyjával együtt elkergetik a nem-

zettségtől. Ettől csak egyetlen esetben tekintenek el, ha gyermek nemző apja a bég, vagy a 

nemzetség vezetője, akik bármely nőt sátrukba rendelhetnek, ha kedvük úgy tartja. A törzsi 

vezetők zabigyerekét a férjeknek, a sajátjukként kell felnevelniük. Az elkergetett, szégyenben 

maradt asszonyok a törzsön belül más nemzettségbe kerülhetnek, és szegénysorból származó 

férfiak számára elérhető feleségjelöltek lesznek, ezzel mintegy adoptálva a nőt saját család-

jukba. 

Ha a házasság megköttetett, azt már csak a halál oldhatja fel. Sem férfi, sem nő nem léphet ki 

a megromlott kapcsolatból, mert a különválást a törzs tiltja, és száműzetéssel bünteti. A kö-
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zösség a feleségek félrelépéseit keményebben bünteti, mint a férjek botlásait, ugyanis a nők 

hűtlenségének kiderítése után a férjek kérhetik feleségeik nyilvános kivégzését. A döntés 

meghozása előtt a Sámán és a vének tanácsa is kihallgatja a hűtlen asszonyt, és megvizsgálják 

a körülményeket. Csak az Ő beleegyezésük és a bég jóváhagyása ad felhatalmazást az asz-

szony kivégzésére. Ha azonban ez megtörténik, akkor kitaszítottnak kiáltják ki a nőt, és senki 

nem hullat könnyet érte. 

A férfiak rabszolga nőket vihetnek sátrukba, de ebből az együtthálásokból nem foganhat 

gyermek. Ha ez mégis megtörténne, akkor a férfit korbácsolással vagy botütéssel fenyítik 

meg, ami nagy szégyen a férfinak és családjának. Ha több rabnő is teherbe esik egy férfitól, 

akkor elkobozzák a nyargaló vagyonát, amit a nemzettség többi családja között egyenlően 

osztanak szét, és egy szál lóval, íjjal kikergetik a pusztába, ahol teljesen magára marad. 

 

Ünnepek, szokások: 
A gyepüvidéken, mint bárhol másutt Yneven a közösségek igénylik a szórakozást, az összejö-

veteleket. Hogy kinek mi a szórakozás, azt nagyban befolyásolja a csoport fejlettsége és alap-

természete, de a főbb irányvonalak itt is megfigyelhetők. 

Ork törzseknél épp úgy, mint a nomád népeknél is nagy népszerűségnek örvendenek a dalos, 

táncos mulatságok, vallási események. Ahol csontsípokkal, szarvkürtökkel, bőrdudákkal és 

dobokkal zenélnek, vagy kísérik a dalokat. A tánc, a ritmusra mozgás öröme az egyik legegy-

szerűbb és legnépszerűbb szórakozási formája a pusztai népeknek.  

A férfiak körében általában az erőpróbák, birkózások, párharcok jelentenek nagy vonzerőt, 

míg a gyerekek és a nők az ügyességi vagy szellemi játékokat kedvelik.  

A közös összejöveteleket, ünnepeket három nagy csoportba sorolhatjuk. Az első csoportot a 

társadalmi ünnepek alkotják, amik törzsenként változók. Ezek lehetnek a csoport életében 

meghatározó napok, vagy időszakok, esetleg győztes csaták, vagy őseik emlékéhez fűződő 

ünnepek. Mint Dugorában a város alapításának ünnepe, vagy Seljonban a reganolok legyőzé-

se, de itt kell megemlíteni a Vörös orkok győzelmi ünnepeit, vagy a törzsi vezetők hatalomra 

lépésének évfordulóját. 

A második csoportba a családi ünnepek tartoznak, amik majd minden közösségben egyfor-

mák. Ide sorolandók a házasságok, a felnőtté válás ceremóniái, a halotti torok és temetkezé-

sek.  

Végül a harmadik csoportba a vallási ünnepeket sorolhatjuk. Mint a törzs őrző szellemének 

ünnepét, vagy nyári-téli napfordulók illetve az újév ünnepeit. De ebben a körbe tartoznak 

Khaya Kharram népeinek öncsonkító Holdvérzés ünnepei, a Sárga orkok Lhoaq hívásai, a 

Tűz boszorkáinál a Vörös Úr táplálásának ceremóniái, a Sayhamok áldozati Ős imádata, vagy 

a Kristálymocsarak mélyén dívó Nagyasszonyi ünnepek. 

A nomád közösségekben a nagyobb ünnepeket a törzsfő szálláshelye közelében, a ta-

nácsfa körül tartják. Lakomákat, vásárokat rendeznek, ahova a törzs minden táborából érkez-

nek látogatók. A lovasnépek az újévet, Jégolvadás ünnepének nevezik, s ilyenkor a sámánok 

jóslatokat mondanak a törzs előtt álló évről, de betegségek gyógyítására is jó időpontnak tart-

ják. Az ifjak pedig tánccal és célba lövéssel múlatják az időt. Mashayn- ünnepen az ősök, a 

halottak, és a törzs démoni patrónusának ünnepén szomorúnak cseppet sem mondható halotti 

torokkal, énekekkel élelem és állatáldozatokkal emlékeznek meg halottaikról, patrónusukról. 

A több napig tartó ünnepen a férfiak lovas mutatványokkal tisztelegnek az ősök előtt, a nők 

pedig sirató dalokkal és tánccal emlékeznek meg az ősök tetteiről. A nyári napfordulót 

Tanbeel néven a lombok, virágok, szerelem és a nász ünnepeként tisztelik. Nagy vásárokat 

tartanak, frissen fialt állatokból a csenevészebbeket, gyengébbeket feláldozzák, és a szülők 

ilyenkor keresnek az eladó sorban lévő gyermeküknek párt. Az est leszálltával nagy tüzeket 

raknak ilyenkor a sámánok irányításával, s a lobogó máglyák között áthajtják állataikat, hogy 

a varázslatos tűz megtisztítsa azokat és visszaadja a tél során elvesztett erejüket. Modron né-

ven a téli napfordulót, a megnyúló éjszakák és a tél közeledtét ünneplik. A legelőkről ekkor 
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térnek vissza a pásztorok az állatokkal, s a tél beköszöntével újból egybegyűlik a közösség 

vagy a család. Ilyenkor a bég vendégeli meg a törzset. A Tanácsfa körüli szabad téren sátrakat 

állítanak fel, hatalmas nyársakon ökröket, birkákat sütnek, és zenével, tánccal várják a telet. 

Ez az ünnep akár 3-4 napig is eltarthat, a szellemeknek áldozatokat mutatnak be, illetve 

csontból készült szerencsejátékokkal játszva múlatják az időt.  

 

Droham’ol qe tarh Rasslaz Tordraga’l 
avagy 

A felemelkedés isteni útja Tordraga-tól 
(részletek) 

 

Megíratott e mű Atyánk akaratából, a hús és vér világában élő kései fajok számára. Ha elég 

erősek, hogy elviseljék a tudás magányát, a hatalom és a hatalomra éhezők veszélyeit, akkor 

az alábbi írás magasra emelheti érdemtelen fajtájukat. De tudd halandó: a végső igazságok 

leszámolnak reményeiddel és ábrándjaiddal, s végleg megölik benned az elégedettséget… 

 

Minden mágikusan átitatott világ –ahogyan ez a világ is– nagy egyéniségeken alapszik. A 

Mindenség azok köré összpontosul, akikből a teremtő képzetek és erők kiindulnak. Akik el-

hagyják a szokásos ösvényeket, hogy kilépve a tömegből mozgásba hozzák a világot, saját 

útjukat járva. Gondolataikkal, elméleteikkel megfertőzött, alsóbbrendű népek képezik az ő 

közösségüket. Ezekből a közösségekből, és azok saját elméleteiből szövődik egésszé e népek 

eszmeisége, kultúrája. Amikor ezek a nagy változásokat hozó egyéniségek és a belőlük áradó 

mágikus teremtő, összekötő erők eltűnnek, abban a pillanatban szétszéled a megfertőzött, 

együgyű nép és velük együtt szűnik meg a kultúra. A Mindenség energiáinak érdeke, hogy 

csak a legerősebb, folytonos változást előidéző egyéniségekhez fűződjön, mert ez az állandó 

mozgás a teremtett világok lételeme, míg a változatlan nyugalom, a küzdelmek és szenvedé-

sek nélküli állapot kozmoszok pusztulását hozná. Ebből következik, hogy a világokat alkotó 

őserők számára lényegtelen az arctalan sokaság, a tehetetlen, gyenge népek nagy száma, mert 

a lényeges változékonyság azokból a nagy egyéniségekből indul ki, akik a világgal és önma-

gukkal folytatott örök küzdelmükben kiemelkedetté váltak.   

[…] 

Ranagol a saját útját járta, s így lett a legnagyobb tanító, hiszen előrelátása és felismerései a 

többi isten fölé emelték. Míg a többi isten féltékenyen őrzi múlandó hatalmát, s az őt éltető 

hívek nagy tömegének erejéből csak morzsákat juttat, addig a Kosfejes nem vár el imát, nem 

fogadja el megalázkodó könyörgésed, nem jutalmaz válogatás nélkül minden hívet hatalmá-

val. Csak a kiválasztottjaira figyel, és nyitva hagyja a megistenülés útját az arra érdemesek 

előtt. A kiválasztottnak saját erejéből kell megtalálni az utat és a módot, hogy felfigyeljen rá a 

Legnagyobb Úr. Ha a kapcsolat létrejön, isten és az alsóbbrendű grashrat között, kialakul az 

isteni energiák csatornája, amin keresztül a kiemelkedett áldozhat Ranagolnak.  

[…] 

Az egyén különlegessége, a személyiség soha ki nem tűnhet a tömegből, anélkül, hogy a saját 

útját ne választaná tudatos, érzelmektől mentes döntéssel. Ez ugyanis a felemelkedés első 

feltétele. 

[…] 

A feledésre ítélt istenek tévedésekbe vezető, kész istenképekkel, imákkal, hittételekkel és tör-

vényekkel próbálják vallásaikat önnön lényegüktől távol tartani. De tudd, tér és idő foglya 

hogy, az isten-fogalom a személy lelkéből származik, azért olyan kizárólagosan egyéni, mert 

minden egyéniség a maga útján tud választott istenére hangolódni. Ez pedig kizárja annak 

lehetőségét, hogy az egyéni istenkép átvehető vagy rákényszeríthető legyen más személyiség 

számára.  



Csörgő Iván: Krán 80    A Fekete Föld Könyve 

 

Bármely istenhez is húzol, Ranagolnak örök tisztelettel tartozol az igazság birtoklásáért. 

[…] 

A Kosfejes törvényei, a természet törvényei, igazságai, a túlélés igazságain alapulnak. Nincs 

szüksége tanait magyarázókra, mert aki nem képes felfogni törvényeinek mindenhatóságát, az 

érdemtelen a magasabb igazságokra. Ranagol Birodalmában maga az élet is példázat, aminek 

felismerése közelebb viheti a megvilágosodottat az isteni akarat megértéséhez. A kiemelke-

dett isten, maga választja ki pártfogoltjait, s vezeti őket a megistenülés útján kinyilatkoztatá-

sokkal, megvilágosodásokkal. Hatalomszerzésüket és kiemelkedettségük folyamatos bizonyí-

tását isteni inspirációkkal jutalmazva. A Kosfejes és követői nincsenek egymásra utalva, füg-

getlenségük legszebb bizonyítéka, hogy meg tudnak állni a saját lábukon. Ha a kiválasztottak 

segítségét kérnék Ranagolnak, azt tőlük nem vitatná el, de Isteni Atyánk eddig minden segít-

ségnyújtásáért borzalmas árat fizettetett a rátámaszkodókkal.   

[…] 

 

 

 

Aquirok Nagyjai 
 

 

A Csontlovagok nagymestere: Káosz-Metha kegyeltje, aki élettel büntet, és halállal kegyel-

mez. 

 

A Vakon Látó: aki a külvilágban vándorol, s egy kései korcs istenség ivadékának adja ki ma-

gát. 

 

A Könnytelen Öreg: Sramsass-Daqkín fejedelme, akinek oltára a Feneketlen Kút, s varázs-

erővel ruházza fel mindazon apák gyermekeit, akik öngyilkosok lesznek a tiszteletére. 

 

A Leples Asszony: akit a Ranagol párjául választott egy időre, s ő Krilehort és Uroyahaast 

szülte neki. 

 

A Suttogó: aki százezer éve alszik a hegyek gyökerénél s álmában a sötétség szellemével be-

szélget. 

 

A Sápadt Angyal: aki jótét áldásával ajándékozza meg a halva született kisdedeket. 

 

A Ködbenéző: aki elorozza a halandók lelkét, s helyette lidérc szívet fuvall a kebelükbe. 

 

Az Akasztott Király: a Fekete Forrás őre, akinek hideg cirógatása meddővé szikkasztja a nő-

ket, magtalanná a férfiakat. 

 

Az Opálhajós: aki az óidőkben lebűvölte az égről a harmadik holdat. 

 

A Lánggal Égő Szűz: akinek mosolya szerelemre gyújtja a démonok szívét, csókjától pedig 

mennyei gyönyörök közepette szenved ki minden nép s faj hímjei. 

 

A Fények Kioltója, akit Ranagol maga mellé emelt az Égi Honba, s azóta Káosz-Buulzaab 

néven hódolnak neki… 



      Általános Kráni klán struktúra      

                              

         Az Egy                    

                                      

                   
A felső 

közvetítő          

                                                       

                                

Legfőbb Fizikai vezető                                   Legfőbb Mentális vezető  

                                 

Vezénylő                     Taktikus                 Fő varázshasználó 

                                 

Fizikai vezető                   Összekötő                 Mentális vezető  

                               

                        Mesterek                         

                                 

     Fizikai veteránok                  Szellemi veteránok     

                 Ellátók                    

                                      

      Belsőköri fegyverforgatók       Belsőköri beavatottak       

                                  

  Külsőköri fegyverforgatók           Külsőköri beavatottak   

                              

       

 
 
 
 
 
 
       



Kráni egyházi struktúra 

                              

        Episcopus -püspök                  

                                      

                   

Vicarius - 
esperes          

                                                       

Gravis Damnum - 
Paplovagok 

Nagymestere                                   
Monastiq -főapát 

 

                                 

Praeceptor - 
Parancsoló tiszt                   

Peritus -
Szakértők                 

Insignis -
Kiemelkedők 

                                 

Cuatos- 
Paplovagok 

                  

Qurias -
Összekötők 

                

Confessar- 
Bűnök kioltója 

 

                               

                        
Trados -tanítók 

                        

                                 

     Xiliaris- veteránok                  Abbas -apát     

                 

Adnotar -   
jegyzők 

                   

      
Obsequium- Hitvédelmezők 

      

Sacerdor -pap, Catechista-
hitoktató 

      

                                  

  
Advena-Őrök 

          

Praestor - bölcselők, Testis - 
egyházszolgák   

 

 



     Kráni fejvadász klán struktúrája    

                             

                Az Egy             

                              

             Pricomtur             

                                                      

                               

Comtur                                   Tutor Majoris 

                                

Meridián                     Strategis                   Transceps 

                                
Pri-,Prim 
vezetők                   Cascadis                 Pri-,Prim vezetők 

                              

                        Mentorok                        

                                

     Szabad vadászok                  Szabad beavatottak    

                 Ellátók                   

                                        

      Messor        Mortel, Occulis     Boncmester   Méregmester     

                                   

  Sequator   Saggitor         
Tűmester, 

Démonlovas   Egyéb beavatott 

 

 

 

 



      Kráni Tolvaj Céh struktúrája       

                              

         Az Egy                    

                                      

                   Az Árnyék          

                                                       

                                

Commissor- Orvgazda 
                                  

Capelar 
 

                                 

Contendo- 
törekvő 

                    
Intrikus 

                
Deponar 

                                 

Dotis- 
mestertolvajok 

                  
Ügynökök 

                
Dignitor 

 

                               

                        Mesterek                         

                                 

     

Aequus- zsebesek, 
besurranók 

                 
Obliquus- veteránok 

    

                 Beszerzők                    

                                      

      Capax- stricik és csalók       Paratus- belső köri beavatott       

                                  

  Idonerus- rangnélküliek           Inferior- egyéb beavatott   

 



Nézd, íme itt van ő, akit már gyermekkorában oltárom papjává fogadtam. Ő az, aki kedvencem lett. Félrevezettem és elámítottam Nézd, íme itt van ő, akit már gyermekkorában oltárom papjává fogadtam. Ő az, aki kedvencem lett. Félrevezettem és elámítottam 
őt, elloptam az égtől fiatal szívét – a magam számára. Én tettem őt bálványimádóvá, én tettem, hogy epedő vágyakozással imádja 
a férgeket, a sír férgeit odalent. Szent lett számára a sír; édes a sötétje; szent a rothadás a mélyén. Édes, drága nővérem, Sóhajok 
Anyja, neked neveltem ezt az ifjú bálványimádót. Szorítsd hát a szívedre, s te neveld tovább rettenetes nővérünk szolgálatára. Te 
pedig, romlást hozó testvére, te, aki csábítasz s gyűlölködsz, vedd magadhoz őt középső nővérünktől. Hatalmad pálcáját nyugtasd 
fején. Ne engedj asszonyt soha közelébe, ne hagyd, hogy női gyengédség enyhítse körülötte a sötétet. Űzd el zsenge reményeit, fején. Ne engedj asszonyt soha közelébe, ne hagyd, hogy női gyengédség enyhítse körülötte a sötétet. Űzd el zsenge reményeit, 
hervaszd el számára a részvétet, a szerelmet, szárítsd ki könnyei forrását, sújtsd őt olyan átokkal, amilyennel csak te sújthatod. 
Így égjen ki belőle minden salak, így láthassa majd meg, ami nem arra való, hogy lássák, iszonyatos látványokban legyen része, 
titkokban, melyekről nem ejthet szót a száj. Hadd ismerjen meg ősi igazságokat, szomorú igazságokat, hatalmas igazságokat, 
félelmetes igazságokat. Hadd legyen még halála előtt része a feltámadásban. Így teljesítsük Istentől kapott feladatunkat. 
Gyötörjük szívét szüntelenül, hogy lehetőségeinek legvégső határáig csigázzuk szellemét. Gyötörjük szívét szüntelenül, hogy lehetőségeinek legvégső határáig csigázzuk szellemét. 

Thomas de Quincey: Suspiria de profundis



Csörgő Iván: Krán 1 Fajok Könyve 

 

Fajok Könyve 
 

 

 

A sötétség és a gonoszság birodalma. Egyeseknek Örök Haza, másoknak infernális ellenség, 

az Yneven fennálló államok legvénebbike. A káosz fészke; számtalan faj –a legifjabbaktól az 

Ősi létezőkig –találta meg itt, Ranagol birodalmában számítását vagy épp rejtekét. 

A választható fajok négy csoportra osztottak: tömeges -, gyakori -, ritka - és a titkos fajok.   

 

Játszható fajok: 

 
Tömeges fajok: 

 

 Ember: Az első emberek hadifogolyként kerültek Kránba, a démonikus óbirodalom

bukását követően. Nem fűztek hozzájuk nagyreményeket, szinte állatként kezelték

őket, zömük elvérzett a kosfejes oltárokon, ám néhányan, csupán maroknyian a több

ezerből megvetették itt a lábu-

kat. Kellően gátlástalannak és

alkalmazkodó-képesnek bizo-

nyultak ahhoz, hogy gyorsan

emelkedjenek a birodalmi hie-

rarchiában. Levetkőzték em-

berségüket, erkölcsüket, tes-

tükből-, lelkükből, pedig fegy-

vert készítettek. A határmenti

tartományok egyre inkább rá-

szoktak arra, hogy a környék-

beli puszták nomád törzseiből

toborozzanak újoncokat a had-

seregükbe, asszonyaikat, pedig

ágyasnak hurcolták a sötét

bércek közé. E faj minden

egyede hollófekete hajú, sze-

mű és szőrzetű. Bőrük színe

olajos-sárgás; szemük met-

szett, orruk hegyes, csapott.

Legtöbbjük középmagas,

szépnek egyik sem mondható.

A fagyos, számító, sötét logika

valamint a becsület és felelősségvállalás mesteri keverékei.

Félvérek: Szépség -2, Akaraterő +1, Érzékelés+1

Kathifok (birodalmiak): Szépség -2, Ügyesség +1, Gyorsaság +2, Egészség -1

Nomádok: Szépség -1, Egészség +1, Ügyesség +1, Asztrál -1
 



Csörgő Iván: Krán 2 Fajok Könyve 

 

 Elf: Ez a faj a birodalom létezése előtt is itt élt, ezen a vidéken. Krán vidéke már léte-

zése előtt sem volt barát-

ságos, jó hírű hely, mégis 

pusztító harcok folytak 

földjein. Az elfek a csa-

ták hosszú évei alatt két 

csoportra szakadtak: vol-

tak, akik maradtak, s 

még vadabbul harcoltak, 

mint előtte. S voltak, 

akik végleg elhagyták a 

délvidéket. A kráni elfek 

ma már csak, mint kita-

gadottként emlegetik el-

távozott fajtársaikat. So-

kat változtak a helyben 

maradottak, főleg miután 

elvesztették az 

aquirokkal folytatott har-

cokat. Nem maradt más 

számukra csak a gyűlö-

let. Mindent s mindenkit 

gyűlölnek. Az ősi létező-

ket, az újabb korok fakó-

vérű fajait, még saját el-

távozott fajtársaik sem 

számíthatnak semmi jó-

ra, ha esetleg küldöttség-

be érkeznének a Fekete 

hegyek közé. Ősi istene-

iket Ranagol felsőbbren-

dűségének elismerése 

után is megtartották. Fé-

lelmetes hírű vadászok, 

harcosok, s a lassú évek 

terheitől mentesen gyűj-

tik erőiket egy újabb há-

borúhoz.   Testfelépítésük, mozgásuk inkább könnyed és légies, mint erőtől duzzadó, 

de gyorsak, akár a szarvas, és kézügyességük is párját ritkítja. Bőrük sápadtságát 

szimbólumgazdag tetoválásaikkal színesítik. Hajuk ezüst- vagy aranyszőke, szemük 

borostyánszínű vagy mélykék. Gőgösen, felsőbbrendűségük teljes tudatában minden 

alantasabb fajra (aquir, ember, ork, goblin) szívesen vadásznak. Kényes természetvé-

dők és állatbarátok. Képességek: 2x-es hallás, 2,5x-es látás, 50m-ig infralátás, lo-

vaglás 4., erdőjárás 5., idomítás 5., alaphelyzetben 30-as CÉ-vel rendelkezik min-

den tisztavérű. Halál varázslatok ellen -8 Me-jük van. Gyorsaság+1, ügyesség +1, 

Erő-1, Állóképesség-1 
 

 

 

 



Csörgő Iván: Krán 3 Fajok Könyve 

 

 

 Ork: mágikus beavatkozás eredménye-

képp létrejött faj, melynek egyedei az 

orkok legértékesebb tulajdonságait csil-

logtatják: a makacsságig menő kitartást, a 

természetes, állati intelligenciát, a kérlel-

hetetlen vadságot. Átlagos testmagassá-

guk 190 cm, szőrzetük erős, barnás, feke-

tés árnyalatú. Szemük savószínű, ritkáb-

ban földbarna vagy fekete. Ápolatlanok, 

büdösek és piszkosak. Viszont legendás 

testi erővel rendelkeznek, mely a csaták-

ban különösen veszélyessé tesz őket. Ké-

pességek: 20m-ig infralátás, minden 

ork természetes képessége a 

nehézvértviselet 4, fegyvertörés 4, föld-

alatti helyeken 4m eltéréssel megérzi a 

mélység mértékét; szaglása 5x jobb az 

emberénél (mint a gobliné). Erő+3, Ál-

lóképesség+2, Egészség+1, I.Q.-2, 

Asztrál-3, Szépség-3 
 

 

Gyakori fajok: 
 

 Goblin: alapvetőn elfszabású lények, ám 

még az embernél is jóval alacsonyabb. Bő-

rük árnyalata az avarszínűtől a narancsvö-

rösig terjed, szemük szintén a sárga vala-

mely árnyalata. Karjuk testükhöz viszo-

nyítva aránytalanul hosszú, egészen térdig 

ér. Szemük jókora, szájuk széles, füleik el-

állóak, nem ritkán hegyesek és olykor 

aránytalanul nagyok a fejméretükhöz. Csak 

harcosok, gladiátorok, fejvadászok, tolva-

jok, vagy boszorkánymesterek lehetnek. 

Képességek: 30m-ig infralátással ren-

delkezik, 2x-es hallás, szaglásuk egészen 

kiváló (3 óránál frissebb nyomot 100% 

eséllyel, 6óránál 80%, 9 óránál 50%, 15 

óránál 35%, 30 óránál 25%, ennél ré-

gebbit 10%-ban követi). Erő-2, Gyorsa-

ság+2, Szépség-3, Érzékelés+2 

 

 

 

 

 

 

 



Csörgő Iván: Krán 4 Fajok Könyve 

 

 Wier: Ranagol földjén, a Ti-

zenhármak egyikének, 

Saqqarheddon a Kárhozottak 

Népének vezetője védelme 

alatt bontotta szárnyát a vér-

ivók népe. Élők, de birtokol-

ják a vámpírok erejét, azok 

gyengéi nélkül.  A wierek bi-

zonyos szempontból nem te-

kinthetők külön fajnak: nincs 

külön társadalmuk, kultúrá-

juk- emberek közt, emberként 

élnek, de nem osztoznak azok 

esendőségében. Az állatok 

különösen érzékenyek a vér-

ivók jelenlétére, szagukat 

megérezve nyugtalanná, sőt 

agresszívvá válhatnak (40% 

eséllyel). Ha az állat nem 

dobja meg elsőre, később már 

nem veszi észre a wier nem 

emberi mivoltát. Szinte telje-

sen hasonlít az emberre, le-

számítva hegyes szemfogait 

és különleges belső szervét, 

mellyel a kiszívott vért Ép-vé 

vagy manává (varázslattá) 

változtatja. Képességek: E 

faj semmilyen vérmágiának és vérrel kapcsolatos varázslatnak nem eshetnek ál-

dozatul. Ha a wier egy napig nem jut vérhez szépsége, iq-ja, asztrálja csökken 

eggyel. Öt nap után már erős fizikai fájdalmai lesznek. Csak az élők vére táplálja, 

és tartja fiatalon. Azon a napon, mikor vért iszik nem öregszik. Hallása, szaglása 

2 x-se az emberének. Sebeit a kiszívott, szervében elraktározott vérből heg nélkül 

gyógyíthatja. Ez a szerv annyi Ép raktározására alkalmas, amennyi a karakter 

egészségének tíz feletti része. Egészség +2 

 

 Életerő varázslatok: 

1Ép     Árnyak 1szegmens alatt  5E    Szint= Tsz 

1Ép Elkoppintás a gyertyák elalszanak   1s alatt  5E    Szint=Tsz 

1Ép  Rettegés 1s  5E    Szint= Tsz    pillantás 

2Ép  Bűbáj ill. Szerelemvarázs  1s   5E    Szint= Tsz    pillantás 

3Ép   Parancs  1s   5E    Szint= Tsz    pillantás 

3Ép   Felejtés csókja   1s   5E   Szint= Tsz 

4Ép Halál csókja 1s  5E    Szint= Tsz 
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 Korcs: nagyrészt ember, kis aquir vérrel; 

erre a fajra valóban igaz a mondás: „A 

vakok között a félszemű a király”. Ké-

pességeik és személyiség jegyeiknek 

nagy része az emberével megegyező, bár 

az előbbinél szívósabb, életerősebb. 

Gyakori e faj körében a sáfránysárga 

szemszín. Szinte mindegyik egyede 

előbb utóbb szerez magának egy aquir 

ereklyét, melyet testébe építve növeli Op 

védelmét, bár ezzel jelentősen megrövi-

dítik saját élethosszukat. A korcsok véré-

ben lévő Od ugyanis koruk előre 

haladtával folyamatosan meggyengül, 

majd 40 éves korukra teljesen elsilányul. 

A testükbe épített aquir tárgyak, pedig 

mérgezik szöveteiket, vagy izmaikat sor-

vasztják, esetleg rákos burjánzásba hajt-

ják minden testszövetüket. Képességek: 

aquir hatalomszavak használata. 

Egészség-1, Szépség-1, Akaraterő+1, 

Állóképesség+1 

 

 

 

 Káoszfattyú: legtöbbjü-

ket különös szálak fűzik 

egy-egy démonhoz s 

gyakorta részesülnek 

azok erejéből is. Megje-

lenésükben hordoznak 

emberszerű vonásokat is, 

torz humanoidnak ne-

vezhetnék őket. Akadnak 

köztük, persze olyanok 

is, akik jószerével meg-

különböztethetetlenek a 

normális embertől. Dé-

moni jegyek: K6 –tal 1 

különös bőrszín vagy 

bőrfelület; 2 ujjak, vég-

tagok száma és formá-

ja; 3 szőrzet színe, 

mennyisége vagy hiá-

nya; 4 csontozat, fogak, 

karmok; 5 a vérszíne; 6 

arc, szemek és fülek. 

Képességek: 30m-ig 

infra- vagy ultralátás, 



Csörgő Iván: Krán 6 Fajok Könyve 

 

naponta 2x 3 percig képesek az asztrálszem használatára, naponta 3x képesek 

egy percig az auraérzékelésre. Maximum 50 év a természetes élettartamuk, melyet 

uraik mágiájával hosszabbítanak. Magjuk terméketlen, utódok nemzésére képtelenek. 

Favorizált kasztja a démonlovas (seraphista). Kasztjukból fakadó harcértékük más-

félszeresével kezdenek (KÉ, TÉ, VÉ, CÉ alap x 1.5) Akaraterő+1, Egészség-2, 

I.Q.+1  

 

 

 

Ritka fajok: 

 

 

 Kyr: Kyria pusztulása 

után a Tizenhármak tö-

megével fogadták be az 

északról özönlő mene-

külőket. Ezek a telepe-

sek fektették le a három 

legnagyobb külső-kráni 

város, Snattha Bey, Gor-

Vassak és Rah Gul alap-

jait. Ranagol hitvallását 

minden bevándorló el-

fogadta –ez volt a bebo-

csátás egyetlen feltétele-

, s alig egy-két nemze-

dék alatt a vérükbe ivód-

tak a kráni erkölcsök. A 

Változás Törvénye gya-

korta kedvezett nekik, s 

hamarosan megkezdték 

a lassú beszivárgást a 

Középső Tartományok-

ba. Kránban leltek ott-

honra, a vérvonalukra 

kínosan vigyázó, elva-

dult, toroni kyrek. Em-

berszabásúak, kifino-

multak, gonoszok. 

Egyedeik kreol bőrűek, 

fehérhajúak, finom vo-

nalú az arcuk, szemük 

égszínkék, smaragdzöld 

vagy palaszürke. Képes-

ségek: 20m-ig ultralátás és a kyr pszi diszciplínák használata. Szépség+1, I.Q.+1, 

Akaraterő+1, Erő-1, Állóképesség-1 
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 Szolga: félaquir; általában humanoid alakú-

ak, de ez nem minden esetben igaz. Bőrük 

változó színű, minőségű és állagú. Van olyan 

egyed is, amelyik már inkább hüllőszerű bőr-

rel rendelkezik, de van kitines, sőt nyálkás 

bőrű is. Vérük sem feltétlen piros. Szőrzetük 

–már ha van- és szemszínük bármilyen lehet. 

Vérük a későbbi fajokhoz képest szinte tob-

zódik a teremtés ősi odjában. Inaik, vérük, 

csontozatuk alkalmas arra, hogy Od-

védelemmel lássa el az azt bekebelező ké-

sőbbi fajokat. 

Bár némelyikük hívható félembernek, nem 

feltétlen kell embertől származniuk. Az ős-

időkből megmaradt aquir hatalmasságok ez-

rével hoztak létre húsukból és vérükből -

mutáció által- szolgafajokat. Számtalan fajtá-

juk létezik. Torz kinézetük, közömbösségük, 

számító hideg logikájuk és szívósságuk csak 

még veszélyesebbé teszi őket. Ősi hatalom-

mal bíró vadászok ők. Képességek: aquir 

hatalomszavak használata; infralátás 

100m-ig. Szépség-2, Asztrál+1 

 

 

 

 

 Gho-ragg: két –háromszáz fős 

törzsekbe tömörülve élnek, általá-

ban valamely nemes aquir szolgá-

latában. Fajuknak immár évezre-

dek óta hím egyedei vannak. Em-

bernőket rabolnak, amibe belepe-

téznek, majd a gyermek születése 

után legyilkolják az anyákat, ha 

azok netán túlélnék a húsukat faló, 

természetellenesen nagy csecse-

mőket. Feltűnően magasak és erő-

teljes testalkatúak. Bőrük szürke, 

szemük rőtvörös, hollófekete ha-

jukat törzsi szokás szerint sosem 

vágják. A harcnak élnek, az tölti 

ki mindennapjaikat. Vademberek, 

vagy inkább csúcsragadozók a 

természetben. A kietlen helyeket 

kedvelik, valamiért a kopasz, ki-

halt kővidékeken találhatóak leg-

nagyobb táboraik. Nehezen fe-

gyelmezhetők, még a rettegett 
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aquir uraknak sem sikerült őket valódi hadtestté formálniuk. Viszont kiválóharcosok, 

fáradhatatlan mészárosok. Képességek: 120m -ig infralátás, aquir hatalomszavak 

használata. Erő+1, Egészség+1, I.Q.-2, Asztrál-2 

 

 

 

 

 

 

 

 Shi-kris: alakváltó; képes felvenni más 

humanoidok alakját, sőt bizonyos mértékig 

mentálisan és asztrálisan is azonosulni ve-

le. Ez annyit jelent, hogy élethűen utánoz-

za annak hangját, érzelmeit és gondolko-

dásmódját. Sőt a másolt humanoid képes-

ségeinek és tudásának egy szerényebb má-

solatát is képes lehívni annak mentál-

testéből. (Ezek nem maradandó képessé-

gek és tudások, ha átváltozik egy másik 

személlyé, vagy visszaváltozik eredeti 

alakjába a másolt mentális képességek is 

elvesznek.) Mindössze meg kell érintenie 

az illetőt, ezután az azonosulás 1 perc alatt 

lezajlik. Eredeti alakjukban még az 

elfeknél is magasabbak és vékonyabbak, 

szürkésbarna bőrüket, akárha különös rú-

nák lennének, keskeny, fekete vonalak há-

lózzák be; feltételezések szerint a vona-

laknak jelentős szerepük van 

átváltozóképességükben. Alapvetően aljas és gonoszfajta, ki nem állhatja, ahol tudja, 

irtja az embert. Képességek: alakváltás, 30m –ig ultralátás, aquir hatalomszavak 

használata. Ügyesség+1, Gyorsaság+1, Állóképesség-1, Asztrál-1 
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Titkos fajok: 

 

 Amund: Krilehor kegyeltjei. Ranagol 

apostolai, a Tizenhármak szétrajzottak 

egész Yneven a kibontakozás korában, 

hogy vándorprófétaként hirdessék Uruk 

nagyságát és igazságát. Mindegyikük ki-

alakította az általa megtérítettekből a maga 

személyes híveinek táborát, akikre a testvé-

reivel folytatott háborúskodásban támasz-

kodhatott. Ilyen hűséggel tartozik 

Krilehornak az a két előkelő amund nem-

zetség, amelyet Amhe-Ramun dühe űzött a 

kráni hegyekbe.  A Pyarron előtti II. évez-

red derekán a birodalmi kyrek kiirtották az 

egyik nemzetséget, levágva az összes 

hegyvidéki amund kolóniát. Azóta kibékít-

hetetlen ellenszenvvel viseltetnek a kyrek 

iránt. E faj képviselői emberszabásúak, 

bronzbarna bőrűek, kékesfekete, egyenes 

szálú hajúak. Szemük íve egészen a halán-

tékukig kíséri nagy mélykék szemüket. 

Testük szoborszerűen kidolgozott, arcuk 

lágyvonású álca mögé rejti velük született 

pusztító lelkületüket. Krán helyt adott en-

nek a fajnak is, hisz Ranagol felismerte a lehetőséget ebben a fajban is, de túlélésükért 

szükséges volt feladniuk istenük Amhe- Ramun elsődlegességét. A Fekete határ mö-

gött gyűjtik az amundok erejüket, démonurakkal paktálnak a gonoszság védelmet 

nyújtó méhében. Képességek: immúnisak az emberi pszire, de nem is tudják azo-

kat elsajátítani. ME-jük szintenként 5-tel emelkedik. 

Telekinézis- szintenként 10kg mozgatható 10 percig naponta 1x, futó ember se-

bességével.  

Telepátia- akit egy amund már látott azzal képes telepatikusan társalogni. 

Perzselő tekintet- ha összpontosít tekintete erejével képes az éghető dolgokat 

lángra lobbantani 1kör alatt. 

Ultralátás-  20m-ig. Erő+1, Állóképesség+1, Szépség+3, Asztrál-1 
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 Sa-quad: Ranagol egyik sötét angyalának, a kaotikus élet urának, Methának elvakult 

hívei. Mivel jóval többek egyszerű halandóknál, Metha pedig kevesebb „igazi” isten-

nél, közelebbi a kapcsolatuk, mint más vallások papjaink és isteneinek. A káoszt képe-

sek felruházni az élettel, az élőt, pedig a Káosz jegyeivel. Míg más teremtmények 

csontváza belül, a hús és az izmok alatt rejtőzik, náluk ez pont fordítva van. A ke-

mény, szelvényezett lemezekből álló csontváz kívülről páncélként borítja a mozgató 

 Belül már semmiféle merevítés, csont nincsen – külső burkuk nélkül szétfolynának, 

mint egy túlérett gyümölcs. Szúró-vágó fegyverek ellen 10-es SFÉ-vel rendelkeznek. 

Ha nincs túlütés, de a sebzés meghaladja az SFÉ-t, akkor is veszítenek Ép-t (szúró 

fegyvernél 1-et, vágónál 2-t, zúzónál 3-at). Zúzófegyverekkel szemben a külső váz jó-

val kevésbé ellenálló, ezért ezek ellen csak 4-es SFÉ-t biztosít. Tradicionális fegyve-

rük a MEHOG (Tám: 2 KÉ:8 TÉ:17 VÉ:10 Sp: 2K6), ez egy rövidbot, melynek 

mindkét végén egy-egy vágott végű fém penge van. Kétkezes fegyver. Bár veszélye-

sek és pusztítók, fajuk sorsa mégsem irigylésre méltó. Létük erősen függ Methaval va-

ló összeköttetésüktől, aminek feltétele a napi többszöri elmélyült ima (30 perc), vala-

mint minden nap friss dobogó szívet és őrölt csontot kell áldozniuk Patronálójuknak. 

A társadalom nem fogadja el őket, van, aki veszélyt, van, aki prédát lát bennük. A bel-

ső tartományokban tanyáznak, mert már a középső tartományok lakói is megütköznek 

megjelenésükön. A Sa-quad bár iszonyú erők birtokosa, elsőrangú trófea a kráni elf 

közösségek szemében, s felemelkedési lehetőség az aquir szolgák és korcsok számára. 

Az Op-ban nem érintett lények pedig idegensége miatt tartják tőle a kellő távolságot.  

izmokat és belsőszerveket.



Csörgő Iván: Krán 11 Fajok Könyve 

 

Képességek: aquir hatalomszavak használata, papi mágia (Élet, Lélek szféra), bo-

szorkánymesteri mágia (Rontások), 120m-ig ultralátás. Minden varázslatukat 

megfertőzi a káosz kézjegye. Varázslataikat túlburjánzás kíséri, gyógyításuk 

nyomán az élő szervezet eltorzul: rosszindulatú daganatok fészkelik bele magu-

kat, korcs szervek, végtagok nőnek. Nehéz lenne meghatározni, hogy a létrejött 

káoszban mi is történik. I.Q.+1, Egészség+1, Állóképesség+1, Szépség-2, Érzéke-

lés-2 

 

 

 

 

 Aquir: Nemes aquirok. A föld alatt álmodó, legendás ősök egyenes ági fattyai. For-

májuk, méretük, 

alakjuk bármilyen 

lehet, hiszen testük 

a Teremtés ősi, kre-

atív káosza. E faj 

kijátszása is valódi 

kihívás. Van, mikor 

egész életüket a he-

gyek mélyében ki-

épült alagútrendsze-

rekben töltik, egy-

mással viszálykod-

va, vetélytársaikat 

öldösve. Gyakran 

távol eső helyekre 

menekülnek, erőt 

gyűjtenek, fiatalabb 

fajokkal veszik ma-

gukat körül, de va-

lódi céljuk sosem 

változik: minél kö-

zelebbi lakhelyet 

szerezni a manát iz-

zadó fekete telérek-

hez. Ha kalandozás-

ra adja is fejét, azt 

körültekintő óvatos-

sággal teszi, hisz a 

könnyű léptű nép 

vérszomja mindig a 

nyomában lesz, de 

az aquir szolgák és korcsok is az első óvatlan pillanatban szétbontanák őt, a testében 

rejlő őserő miatt. Vére, veleje, inai és csontjai, sőt lelke is bármely középső tartományi 

kufárnál jóféle drágaságokat érne meg. Így mindig figyelniük kell a hátuk mögé, s ha-

talomszavaikból sem kockáztathatnak sokat, mert legyengülve elsőszámú célponttá 

válnának az utódfajok számára. Képességek: 120m-ig ultralátás, aquir hatalomsza-

vak használata. Akaraterő-1, Erő+2, Szépség-3, Állóképesség+2, Gyorsaság-1 
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 A könnytelen Öreg gyermekei: a Fekete 

bérceken belül van egy közismert szertar-

tás- „Ha az apa a legendás ősaquir tiszte-

letére egy elhagyatott, sikolyoktól terhes, 

kopár dombon lévő Fekete Kútba veti 

magát, akkor innentől kezdve az elsőszü-

lött fiúgyermeke, valamilyen rejtélyes 

módon mindig részesül a jutalomban, vé-

re egyik pillanatról a másikra aquir vérrel 

dúsul fel. Fajuk jellemzői rájuk is érvé-

nyesek. 9 Op-val rendelkeznek és (k100-

as dobás) 70 alatt a korcs, 70 vagy afölött 

a szolga dialektust kezdik el beszélni. Át-

változásuknak külső jele nincs. Képessé-

gek: aquir hatalomszavak használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od pontok: 
 
Korcs: A játék elején a játékos dob k6-tal és a kapott érték megmutatja, hogy karaktere 

mennyi Op-vel rendelkezik. Ez az érték állandó, tehát nem növekszik szintenként, viszont a 

mindenkori Ép szám is hozzáadható a védelemnél. 

 

Szolgák: 1. tapasztalati szinten (Tsz) a karakter 5 Op-vel rendelkezik. Ez az érték 5. Tsz-en 

15 Op-ra növekszik. 10. Tsz-en már 20 Op-vel bír és 15. Tsz-en eléri fajának maximumát a 25 

Op-t. 

 

Gho-ragg: Minden Tsz-en 1 Op-t kap ez a faj. A korcsnyelvet beszélik, de a szolganyelvet is 

ismerik. Az utóbbit rituáléikon és harcban használják. 

 

Shi-krisek: Minden Tsz-en 3 Op-t kapnak. Ez a faj a szolganyelvet beszéli. 

 

Sa-quad: Ez a faj minden Tsz-en 4 Op-t kap és a titkosnyelvet beszéli. 

 

Aquir: Minden Tsz-en 5 Op-t kapnak. 8. Tsz-ig a nemesnyelvet beszélik, majd 9. Tsz-en ura-

iktól beavatást nyernek a titkosnyelvbe. 
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Amund: a késői Themes-papok leszármazottai 6 Op-s Opgáttal rendelkeznek. Nem beszélnek 

semmilyen dialektust, pusztán csak istenük jóindulata révén, még itt Kránban sincsenek ki-

szolgáltatva teljesen az ősi fajoknak. 

 

Wier: A karakter annyi Op-vel rendelkezik, amennyi aquir áldozatának Ép pontja volt a vér-

szívás pillanatában. 

 

Káoszfattyú: A karakter Op ellenállását mindenkori Ép-inek száma határozza meg. 

 

Könnytelen Öreg gyermekei: fixen 9 Op-val rendelkeznek, a mindenkori Ép-iken felül. A 

korcs- vagy a szolganyelvet beszélik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

KORCS – A hatalomszavaknak két káros hatásuk van a korcsokra nézve. Először is 

öregítenek, másodszor fájdalmat okoznak. Mégpedig: 20 használat után a karakter automati-

kusan egy korkategóriával feljebb lép (ha nem gyógyul meg), és elszenvedi az abból járó le-

vonásokat, valamint mindig az lesz az ideális állapot, csak istenek itala és papi mágia segíthet 

rajta. Amikor hatalomszót használ, fájdalmat okoz saját magának. A könnytelen öreg gyer-

mekei már nem öregednek a használattól, illetve a fájdalom sem hat úgy rájuk (tehát a veszte-

ség felét szenvedik csak el), valamint az összes hatalomszót képesek alkalmazni 1. Szinttől. 

(A kráni elfek elvileg megtanulhatnának aquirul, de ez gyakorlatban sohasem történik meg).  

 

 

 

 

 

A túlélés lehetőségei Kránban 

 

 
Ember KÉ alap +5, VÉ alap +5, +1 Hm/ 3 Tsz 

Elf CÉ alap +5, +1 Hm/ 2 Tsz 

Goblin VÉ alap +12 

Ork KÉ alap +5, TÉ alap +5, +2 Ép alap,+1 Hm/ 3 Tsz 

Korcs Ép alap +2, +1 Hm/ 2 Tsz 

Szolga Ép alap +3, Fp alap +10, +1 Hm/ 2 Tsz 

Gho-ragg KÉ, TÉ alap +3, Fp alap +10, +1 Hm/ 3 Tsz 

Shi-kris Ép alap +10, Fp alap +10, +2 pszi pont/ Tsz, +1 Hm/ 2 Tsz 

Sa-quad KÉ alap +3, TÉ alap +6, Ép alap +5, CÉ: nincs, +1 Hm/ Tsz 

Aquir Ép, Fp alap +7, +1 Sp és +1 Hm/ 2 Tsz 

Amund TÉ, VÉ alap +3, Ép alap +1, +1Hm/ 2 Tsz 

Wier VÉ alap +12, Ép alap +3, +2 Hm/ 3 Tsz 

Kyr TÉ alap +3, +3 Hm/ 2 Tsz 

Káoszfattyú KÉ, TÉ, VÉ, CÉ alap x 1.5 (lefelé kerekítve), +1 Sp/ 3 Tsz 
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Hatalomszó használatakor ennyi az önsebzés, amit elszenved a korcs. A maradandó csakis 

Hatalom italával, vagy papi mágiával gyógyítható. 

 

 
Típus Sebzés 
Egyszók k6 Fp (Ebből 1 Fp maradandó) 

Többszók  k10 Fp (Ebből 2 Fp maradandó) 

Önszók  2k6+2 Fp + k3 Ép (Ebből 4 Fp és 1 Ép 

maradandó) 

Holt-egyszók 3k6+3 Fp +k5 Ép (Ebből 6 Fp és 2 Ép 

maradandó) 

 

 

WIER – Vérvarázslataik 10 E-vel jönnek létre. Speciális képességük: Véralak -4Ép költség. 

Ebben az alakban CSAK mágikus fegyverrel sebezhetők, s az alkalmazó minden apró résen 

keresztül tud folyni. 

 

KYR – 10 E Statikus /velük született/ pajzzsal rendelkeznek, ez lebonthatatlan. A nem kyr 

diszciplínákat fele pszi pontért és 2 x –es erősséggel alkalmazzák. Minden kyr beavatást nyer 

ősei titkos diszciplínáiba, melyekből annyit sajátít el, amennyi IQ- jának 10 feletti része. Te-

hát NINCS olyan kyr, amelyik az összes diszciplínát birtokolná. 

 
 
 
 

A kráni elfek történelme 
 

„Határtalan gyűlölettel viseltetnek az ősi fajok iránt, -kivételt csak a fekete elfek képeznek- az 

embereket és az utódfajokat mélységes lenézéssel, és undorral kezelik, csupán azokat ismerik 

el magukkal egyenlőként, akiktől még ők is félnek, illetve akik szépségükkel méltók arra, hogy 

a szeretőjükké tegyék őket. (Mihelyst teherbe esnének, azonnal végeznek velük, az elf asszo-

nyok, pedig soha nem alacsonyodnak odáig, hogy ágyukat egy emberrel osszák meg.) Rendkí-

vüli gőgjük, megvető magatartásuk, tapintatlanságuk még akkor is átsüt viselkedésükön, ha 

megpróbálják azt álcázni, elég egyszer megfeledkezni magukról…” 

 

A szöveg Hiarren Aiy'Nearthan, renegát kráni elftől származik, aki az információkat segítség-

nyújtás fejében bocsátotta a Fehér Páholy rendelkezésére. A forrás igazmondása ezen ok miatt 

erősen megkérdőjelezhető, és számos helyen ellentmondásban áll eddigi ismereteinkkel, de ez 

az egyetlen összefoglaló mű a kráni elfekről, ami a birtokunkban van.  

"Beleegyeztem, hogy ha kijuttattok a városból, mesélek nektek a hazámról, és most a sza-

vamnak állok. Nyugodtan megtehetem, hiszen nagyon valószínűtlen, hogy valaha is hasznát 

vehessétek annak, amit elmondok, nem hiszem ugyanis, hogy eljuthatnátok a Középső Tarto-

mányok mélyére. A múltunk ősidőkre nyúlik vissza, de erről sokat tudhattok az Elveszettektől 

is, így csak a lényeges dolgokat említem. Az Ősökkel - ti aquiroknak hívjátok őket - folytatott 

háború volt az, ami közvetlenül népünk szétválásához vezetett. Amikor Mallior elveszett a 

Bíbor Hadúrral vívott csatájában, családja a Tanácsban gyengének nevezték a Nap istent, 

amiért cserbenhagyta a hőst. Miután eretneknek kiáltottak ki őket, elhagytak a szállásterületü-

ket, felvettek a Ly'Shematenel nevet, ami annyit jelent a nyelveteken "Tettekkel emlékező", és 

északra vonultak. Az igazi oka a távozásuknak, és velük együtt mások -köztük a mi Házunk - 
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távozásának más volt. Hosszabb ideje feszült már ellentét a Népet irányító óelfek, és néhány 

Ház között. Hercegünk látta, hogy az az út, amin az óelfek vezetésével járunk, a pusztulásba 

vezet, így csatlakozott a Ly'Shematenelekhez. Felvette az Aiy'Nearthan, "Az Igaz Ösvényt 

Járó" nevet, és a szövetséges Házak közül is többet rábeszélt a csatlakozásra. A Nép legjobb 

harcosai, legerősebb Házai vonultak hát északra, hogy visszahódítsák ősi területeiket, s saját 

útjukat járják, és új, erős istent találjanak maguknak. Az idők során még több másik Ház is 

csatlakozott hozzánk, így mire eljött az idő, és a Kosfejes erre a világra nyitotta szemét, az 

Igazak Népe már tizenöt házból állt. 

 Mikor először hallottunk Ranagol prófétáiról, félisteni gyermekeiről, rögtön tudtuk, hogy ő 

az az isten, akire népünk oly régóta várt.  

Elindultunk hát, hogy találkozzunk velük. Rayvanhur volt az első, akit megismertünk, és a 

Népet azóta is örök hűség fűzi 

hozzá. Az ő szavát követve 

telepedtünk le a Birodalom 

legszebb erdejeiben, közel a 

Belső Tartományokhoz, és 

kezdtünk hódolni 

Ranagolnak. Olyan isten ő, 

aki megtestesíti mindazt, ami-

re a Népnek szüksége van, és 

erőt ad nekünk. Természete-

sen harcoltunk a területen és 

határain élő Ősökkel, elpusztí-

tottuk a gyengéket, elkerültük 

a hatalmasokat. Harcoltunk 

egymással is, területek, elvek, 

és hatalom miatt. Szállásunk 

akkor még nem volt felosztva, 

nem is neveztük Hét Domb és 

Hét Völgy vidékének. Erre 

csak a népetek érkezese után 

került sor. Mintegy ötezer 

evvel ezelőtt történt, hogy a 

fakóvérűek nagy számban 

kezdték elözönleni a Biro-

dalmat. Kezdetben nem tartot-

tuk őket komoly veszélynek, 

és itt hibát követtünk el. Az 

érkező emberek megtámadták 

a Shiy'Shinteless Házat, akik 

legyengültek a belviszályok 

miatt, elfoglalták területeit, és 

szinte teljesen kiirtották őket. Ez már összefogásra késztetett bennünket...  

A megmaradt tizennégy Ház felfüggesztette a belviszályait, és együttes erővel megállította az 

emberek előrenyomulását.  

Felosztották a területeket a Házak között, ekkor alakult ki a Hét Domb és Hét Völgy vidéké-

nek mai formája. Azóta tartózkodunk a komolyabb viszályoktól, az esetleges nézeteltéréseket 

kisebb összecsapások útján rendezzük. Valamikor ebben az időben történt, hogy a Kosfejes 

Úr kinyilatkoztatta Verrion H'Anthall születését, és a Dai'Hylassien Háznál megszületett az 

első kiválasztott gyermek. Magasztos hőssé vált, tudását magától a kalahorától kapta, és házá-
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val szakítva oktatta az összes utána születő gyermeket, bárhova tartoztak is. Az á tanait követ-

jük, az ő tudását örökítjük tovább ma is, generációról generációra. Most néhány szó a Házak-

ról, politikáról, klánokról. Mint már említettem, a Nép tizennégy házból áll. A Házakat két 

nagyobb csoportra oszthatjuk fel, a Dombok Házaira, és a Völgyek házaira. Amikor régen a 

területeket felosztottak, a Dombok Házai, a hét erősebb Ház kapta a jobb területeket, és a 

Völgyek Házai, a gyengébbek a kevésbé jókat. Azóta ugyan változtak a Házak pozíciói, és 

ezzel a területek egy része is, a régi felosztás mégis megmaradt. 

 

 

A Hét Domb és a Hét Völgy birodalma: 
 

A Dombok Házai: 

Dai'Hylassien "a Holdfényre Lépő" 

Aiy'Nearthan "az Igaz Ösvényt Járó" 

Aiy'Umassyras "az Igaz Harcos" 

Rya'Ryallyes "az Ősök Vadásza" 

Ly'Shematenel "a Tettekkel Emlékező"  

Shiy'Quantheless "az Erdőmélyi" 

Aen'Menthelyass " a Határvidéki"  

 

A Völgyek Házai: 

Dias'Dyanan " a Folyóparti" 

Nei'Lyarthan " az Éjben Járó" 

Vea'Nerien " a Tűzszemű" 

Khea'Khintalass " a Hegyvidéki" 

Thae' Nequiryn " a Titkok Tudója"  

Syer'Lyarquin "az Éj Ismerője" 

Thae'Leinar "a Füvek Tudója" 

 

 

A Házak mellett több független hatalmi tényező is létezik még a Hét Domb és Hét Völgy vi-

déken. Legerősebbek a lovagrendek, amelyek igen ősi hagyományokra nyúlnak vissza, az 

ősidők harcosait tekintik példaképüknek. Eredetileg csak az Aiy'Umasyrass háznak voltak 

lovagjai, de körülbelül tízezer éve az akkori nagymester álmot látott, melyben Ranagol jelet 

küldött neki. Lovagjaival együtt elhagyta hát a Házat -amelyet ez jelentősen megviselt- és 

megalapította a Quirrta Khinn rendet. Azóta több más lovagrend is alakult, de ez a legősibb és 

leghatalmasabb. Igen fontos tényező még a Shi-Siquan klán. Eredetileg a Shiy'Hinteless Ház 

túlélő harcosai által alapított szövetség volt, akik hivatásuknak a fakóvérűek vadászatát tekin-

tették, és habozás nélkül bármely Ház segítségére voltak, ha azoknak valamilyen összetűzésük 

támadt az emberekkel. Hosszú évezred során váltak csak fejvadász klánná, miközben tapasz-

talatokat szereztek az egyéb birodalmi Klánokkal folytatott harcokban. Ma már elfek megölé-

sére is vállalnak megbízást, bár fő célpontjaiknak továbbra is az embereket tartják. Ha egy 

Háznak fejvadászra van szüksége egy másik Ház ellen, és magában nem boldogul, mindig a 

Shi-Shiquant keresi meg, emberi klánokat soha nem bíznak meg ilyesmivel. Ez általánosság-

ban jellemző a hatalmi harcokra is, mindig egymás között intézik el a Házak. Persze előfor-

dulhat, hogy valamilyen módon egy-egy Káosz szektát, vagy Szabad Rendet is a másik ellen 

fordítanak, de ez sohasem megbízással történik.  

Ha valamelyik Házról kitudódna, hogy embereket, vagy más fajúakat fizetett meg azért, hogy 

a segítségére legyenek más Ház ellen, azonnal elveszítené az összes szövetségesét. "A kráni 

elfek lélekszáma nem nagy, mintegy ötvenezerre tehető. Szigorúan Házakba szerveződve él-
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nek, minden Ház élen a herceg áll. A hiedelemmel ellentétben nem mindegyikük tartozik el-

számolással a sötét elfeknek, a tizennégy klánból mindössze hatan vannak. Ők azok, akiknek 

a szállásterületük egybeesik néhány sötét elf vadászterületével. Minden Ház több Családra 

oszlik, közöttük ugyanolyan viszályok, kisebb csetepaték vannak (bár ezek sokkal kisebbek és 

sokkal inkább kézben tartottak, szabályozottak) mint a Házak közöttiek, egy-egy fontosabb 

poszt, pozíció, vagy jog elnyeréséért. Az erdeikben épített tágas városokban élnek, melyeknek 

sok köze nincs az emberek városaihoz. Általában egy Ház szállásterületén egy főbb város, és 

hat-nyolc kisebb, főleg határvédelmi célokat szolgáló város van. A fontosabb épületeket, terü-

leteket a fegyvereseken kívül a Ház szolgálatában álló ashirruk által megidézett lények is őr-

zik. A kráni elfek, hűen őseik hagyományaihoz, továbbra is türelmesen vadásznak az 

aquirokra. Ebben különösen kiemelkedőek egyes lovagrendek, és a Rya'Ryallyes klán. Azok 

az elfek, akik megöltek egy aquirt-ezen persze nagy tudású nemes aquirt kell érteni- különös 

megbecsülésnek örvendenek, bármely Ház szívesen látja őket vendégül, még ha ellenséges 

klánhoz tartozik is. 

 

 

 

Különleges klánok, rendek 
 

Khea'Khintalass Ház: 

 

Azért különleges, mert a többiekkel ellentétben nem bonyolodik hatalmi, területszerző har-

cokba, és más klánok is békén hagyják. Ennek egyetlen oka van, ők készítik az elfek által 

használt fegyverek nagy részét. Egyedül náluk maradt fenn az ősi elf kovácsok tudása, az álta-

luk készített fegyvereknek, vérteknek nincs párja. A lovagrendek kizárólag tőlük szerzik be a 

vérteket-bár ritkán van újra szükségük- és a legtöbb klán is tőlük származó fegyverekkel sze-

reli fel harcosait. A fémet a hegyek gyomrába vájt kohókban, vulkánok tüzében edzik. Egyet-

len mester él közöttük, aki amolyan varázsló-kovács, ő készíti a lovagi vérteket, illetve a kü-

lönleges aquir-vadász fegyvereket. A történelem során eddig kétszer fordult elő, hogy meg-

halt, mielőtt kitaníthatta volna az utódját, ekkor a Ház a birodalom egyik leghíresebb (és leg-

megbízhatóbb) nekromanta szövetséget kérte fel, hogy hozza vissza az életbe, amíg az utód el 

nem sajátít mindent. (Ugyan a kirendelt nekromanta hazafelé vezető útján mindkét alkalom-

mal véglegesen elhalálozott, de a Ház bőségesen kárpótolta a szövetséget. Nem szerették vol-

na, ha kitudódik, hogy kiket és milyen célra vettek igénybe.)  

 

Rya'Ryallyes Ház: 

 

Mint a nevük is jelzi (Ősök vadásza), még a többi elfhez képest is kiemelkedő jelentőséget 

tulajdonítanak a hagyományoknak. Nincsenek is sokan, az egyik legkisebb lélekszámú elf 

Ház. Kiváló diplomatáiknak, és a többi Ház tiszteletének köszönhetően mégis komoly szere-

pet töltenek be a Hét Domb és Hét Völgy vidékén. Az ő Házukból került ki a Quirrtha Khinn 

lovagrend legtöbb nagymestere és- bár a rend tagjai nem nagyon ápolják a viszonyt a Házzal 

ahonnan származnak- ez sem elhanyagolható tényező. A Háznak van néhány gondosan őrzött, 

generációról generációra öröklődő fegyvere, melyeket kizárólag aquirok elpusztítására hasz-

nálnak. Ezek száma néha csökken -ha a kiszemelt hős hibázott- néha nő, amikor a kovács el-

készíti a következőt (minden varazsló-kovács életében egy ilyen fegyvert készíthet, rebesge-

tik, hogy a saját lelkét kovácsolja a fegyverbe. Tény, hogy általában az élete végén készíti el, 

és sosem éri meg a másnapot.) A fegyverek pontos leírása nem ismert, mindegyik különböző 

(jelenleg négy van a ház birtokában). Közös tulajdonságuk, hogy parancsszóra ötven méter 

sugarú körben csendet teremtenek, ami megakadályozza a kiszemelt prédát, hogy a nyílt küz-
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delem helyett hatalomszavakhoz folyamodjon. A fegyverek hátránya, hogy korlátozott önálló-

sággal bírnak (az elnyelt aquir vér, illetve lelkek miatt) így csak erős jellemű harcos használ-

hatja őket. Mivel általában a Ház legjobbjai érdemlik ki a megtiszteltetést, hogy használhatják 

a fegyvert, ez általában nem okoz problémát… de senki sem tévedhetetlen.   
Boszorkányszekták: 

 
A kráni elfek között több boszorkányrend is található. Ezek részben ősi hagyományokon ala-

pulnak, melyeknek nem sok közük van az emberi boszorkányok tudásához, másrészt sokat 

átvettek a Birodalom más boszorkányszektáinak tudásából is (annak ellenére, hogy azoknak a 

lenézett fakóvérűek a tagjai). Általában Házaktól függetlenül tevékenykednek, és többféle 

feladatot is ellátnak. Kívánságra nevelnek feleségeket hercegeknek, egyéb rangos személyek-

nek is, némelyik pedig kapcsolatban áll a Shi-Shiquannal, és különleges feladatok ellátására 

képeznek számukra növendékeket. Különleges boszorkányrend a Három Hold Szövetsége. 

Tagjai kiválasztottként jönnek a világra, két hold formájú anyajeggyel a testükön, de csak 

akkor kerülhetnek be a Szövetségbe, ha sikerül megtalálniuk magukon a harmadik, láthatatlan 

anyajegyet is. A rendnek egyetlen, ősidők óta tartó feladata van: 

" Régen történt, még az ősi háborúk idején. Az Ősök azt tervezték, hogy letaszítják a napot és 

a holdakat az égről, hogy örök csillagos éjszaka boruljon földünk fölé. Egyik legnagyobbjuk, 

az átkos Opálhajós, el is tűntette a harmadik holdat, mire népünk ráeszmélt a veszélyre. Hőse-

ink szörnyű veszteségek árán, varázslatok segítségével elfogták az Opálhajóst és rabságba 

vetették. Arra akarták kényszeríteni, hogy újra helyezze vissza a harmadik holdat az égre, de 

az Ős csak kinevette őket, és hangja hallatán holtan estek össze a gyengébbek. Ekkor bízták 

meg a harcosok rendünket az ő őrizetével, egyetlenen feladatunkul azt szabva nekünk, hogy 

kínozzuk, míg nem enged akaratunknak. Azóta őrizzük és gyötörjük az Opálhajóst, itt marad-

tunk, mikor a Nép elhagyta e vidéket, itt voltunk mikor visszatértek. Őrizzük a Szavak Hatal-

mát, amit a Nép már korok óta elfeledett, és mostantól te is közénk tartozol...." 

A rend, az elfek között egyetlenként (eltekintve Mallior időnként felbukkanó rövidéletű kül-

dötteitől) ismeri a hatalomszavakat. Használatukra csak azok képesek, akik kiválasztottként 

születnek, és ez a képességük is csak a rendbe nyert felvételük után bontakozik ki. Nagy néha 

kapcsolatba kerülhetnek a külvilággal, de kinti ellenfeleik ellen sosem használnak hatalom-

szavakat, csak ősi boszorkánymágiát. Egyetlen feladatuk az Opalhajos őrzése és gyötrése, 

melyet csak a legnagyobb tudású rendtagok végeznek "'mindezidáig eredmény nélkül." 

 
A fenti szövegért nagybetűs KÖSZÖNET Melorannak! 

 

Elf krónikás jelek 
 

 
Ugyebár ezek: "Erősen stilizált, helyenként absztrakt ábrák, amelyeket a kráni elfek tetovál-

tatnak az arcukra, hőstetteik és hadisikereik emlékére. Az értő szem az elf egész élettörténetét 

leolvashatja az arcáról, ez azonban nem könnyű feladat, mert a krónikás jelek szimbolikája 

rendkívül sokrétű, s készítőiken kívül kevesen igazodnak el közöttük." - mint ahogy egyné-

mely regény Függelékében olvasható. Valamennyi egyszerű tetoválás, semmi mágikus hatás 

nem kapcsolódik hozzájuk. 
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A krónikásjelek  

 

A kráni elfek jellegzetes ismertetőjegyei. Az arcukra tetovált, néha színes, de általában vala-

milyen világos színű absztrakt ábrák. (Tekintettel arra, hogy jóval sötétebb bőrszínük van, 

mint a Kránon kívül élő "fajtársaiknál".) Nem ritkán feltűnnek állatábrázolások is, azonban 

azok is erősen elnagyoltak. Sokkal gyakoribbak az egyenes, hullám és görbe vonalak számta-

lan fajta kombinációi. Gyakorlatilag lehetetlen minden ábrát megfejteni, igen gyakran csak 

maga a viselője tudja, hogy mit jelent. Általában tükör előtt, saját tűmestereik készítik őket, 

meglehetősen ritka, hogy más segítséget vegyen igénybe. Mindig olyankor veszik elő a festé-

kes tégelyeiket és a hozzá való tűket, amikor nagyobb jelentőségű esemény történt velük. Az 

első nyugodt alkalommal, szertartásos előkészületek után beletetováltatják arcukba, hogy mi 

történt.  

Mint mondtam, rengetegféle rajzolat létezik, gyakorlatilag ahány elf, annyiféle. Azonban 

vannak bizonyos tradicionális rajzolatok, melyeket mindenki ugyanolyanra készít, vagy leg-

alábbis van egy alap, amelyet a konkrét eseményhez "igazítanak". Ilyen például a később tár-

gyalandó virág jel. Az alább felsoroltakon kívül természetesen ezer más rajzolat létezik, ezek 

felsorolása lehetetlen - egyrészt számuk, másrészt készítőik száma miatt.  

 

Most pedig nézzük a rajzokat:  

 

Férfivá avatás - Az egyik legegyszerűbb rajz, gyakorlatilag minden kráni elf ezt a jelet hasz-

nálja. Tradicionális jel, amióta az elfek hangsúlyosak lettek Kránba, azóta ugyanolyan maradt. 

Négy darab pont, nagyjából egy rombusz négy sarka helyén. És a négy ponttól kis távolságra, 

balra lenn egy vékony holdsarló. Igen gyakran egyszínű az egész rajzolat, de nem kizárólag. 

Előfordul, hogy minden pont más-más színű, de általában csak a holdsarló az, ami színben 

különbözik. Mondjuk kék, vagy vörös a két holdnak megfelelően.  

 

Becsület gyermek - Az a rajz, amelyre a leginkább büszkék a viselőik. Minden sura`shtak jól 

látható helyre tetoválják, például az orruk valamelyik oldalára, vagy az állukra. Ezzel jelezve, 

hogy ok voltak a kiirtott klán legjobb ifjai. Ez sem túl bonyolult rajzolat, két középpontú 

egymásba fonódó koncentrikus körök. Két legkisebb, középső kör alkotja az alapot, amelyek 

mindössze egyetlen másik kört metszenek, a másik középpontú körök legnagyobbikát. Min-

den egyes kör 20 évet jelent, attól függően, hogy hány éves korban vette magához a rivális 

klán.  

 

Szem - Szintén elég gyakori rajzolat, és könnyű tetoválni is. Egyetlen szemet formáz, kicsit 

hasonló a niarei nők szűk szeméhez. Az írisz a szem közepén van, és félig eltakarja a felső 

szemhéj, ami egy picit lefelé ível. Olyan az egész, mintha egy haragos niarei nő nézne vele. 

Ezt a jelet olyankor szokták használni, ha valami nagy eseménynek tanúi voltak. Tízből kilen-

cen a Dúlásra emlékeznek ezzel a jellel. De nem kizárt, hogy mást jelent a jel, például egy 

nagy csatát, vagy más jelentős eseményt.  

 

Virág - Ez egy meglehetősen bonyolult jel, azonban minden elfnél ugyanazt jelenti: 

kláncsatát. Méghozzá olyan csatát, amelyből győztesen került ki a viselője. (A vesztes csatá-

kat inkább elfelejtenék, minthogy magukra tetoválják.) Egy erősen stilizált, nagy szirmú, sok-

felé ágazó szárú virág. A szirmok magukba foglalják a vesztes klán címerét. Így lehet tudni, 

hogy melyik klánt győzték le. Gyakorlatilag mindenki azonos módon rajzolja - csak a címerek 

mások ugyebár…  
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Aquirölő - Azon rajzolatok egyike, amelyiket nem egyetlen alkalommal rajzolnak az elfek, és 

ráadásul nem az arcra. Valahányszor megölnek egy aquirt, egy rovátkát rajzolnak bele. Kicsit 

hasonlít egy halcsontvázra. Egy függőleges irányban elnyújtott "s"-betűvel kezdődik. Azután 

következnek a függőleges rovátkák párhuzamosan. Az alkar belső felére tetoválják, a kö-

nyökhajlattól kezdve. Amikor a csuklóhoz érnek, akkor az egészet egy vízszintesen elnyújtott 

hullámvonallal áthúzzák, és egy csigavonallal zárják. A csigavonal olyasmi, mint egy fordított 

"@"-jel. Ha a bal kezük "betelt", akkor a jobb alkaron kezdik elölről. Ha az is betelt, akkor a 

bal lábszáron folytatják és végül a jobb lábon. A krónikák mindössze egyetlen elfről szólnak, 

akinek már a jobb lábszárán is végigért a rajzolat, de a legáltalánosabb, hogy mindössze az 

egyik kezükön található ez a fajta jel.  

 

Elfölő - Rendkívül ritka és bonyolult ábra. Azok tetoválják - általában - a nyak oldalsó részé-

re, akik már öltek meg sötét elfet. Egy meglehetősen furcsa íj rajza tulajdonképpen. Azért 

furcsa, mert kicsit hasonlít egy visszacsapó íjra (pedig az elfek általában nem ilyeneket hasz-

nálnak, hanem saját készítésű íjaikat), és a nyíl sem mindennapi, ami a húron van. Mindkét 

irányba hegyes, de értelemszerűen a "támadási irány" felé jobban. Sőt, nem csak egy egyszerű 

egyenes nyílvessző, hanem oldalra is tüskék állnak ki belőle. Kisebbek-nagyobbak, a nyíl-

hegynél pedig háromszög alakban, csökkenő méretű oldaltüskék vannak. Némelyik tüske 

visszafelé hajlik, de a legtöbb egyenes.  

 

Vérbosszú - Az elfeknél sem ritka a khayness, és ezt jelzik is a külvilág felé. Egy viszonylag 

egyszerű tetoválás, ami az aquirölőhöz hasonlóan befejezetlen - legalábbis mindaddig, amíg a 

khayness meg nem történt. Két szembefordított "s" betű, melyeknek a felső szára csigavonal-

ban tekeredik befelé. Amikor sikerült a vérbosszút beteljesíteniük, akkor ezt a két rajzot egy 

hullámvonallal áthúzzák az "s" betűk alsó részén. A hullámvonal hasonlít egy elfektetett visz-

szacsapó íjhoz.  

 

Renegát - Azon kevés rajzolatok egyike, amelyiket kizárólag mások tetoválnak rá az elf arcá-

ra. Feltéve, hogy ha valaki elfogja, és a szökött elf méltónak találtatik az életre… Mert ha 

nem, akkor nincs szüksége további jelekre az arcára. Általában azokra tetoválják rá, akiknek 

megbocsátottak ugyan a szökés miatt, azonban vissza már nem fogadják - és megkímélik éle-

tét. Világosan látható helyre rajzolják, mondjuk a homlok közepére, vagy az orrnyeregre, 

esetleg az orr és a száj közé. Nem más, mint egy kör, középen két metsző vonallal áthúzva 

(mint egy négy küllős kerék). És mindig élénk színnel készítik, hogy világosan látható legyen. 

A viselőik büszkék is rá, és nem is. Büszkék azért, mert méltóak voltak az életbemaradásra, és 

nem azok, mivel kitaszítottak lettek, és ráadásul nem is tudtak meglógni az üldözőik elől. 

Meglehetősen ritka rajzolat egyébként.  

 

Pók - Erősen stilizált pók rajza, csak a klánok viselhetik. Jelentése: nagy hatalmú elf, aki egy 

egész klánt igazgat. Keze mindenhova elér, szeme mindent lát. Nem minden klánfőnök teto-

válja az arcára, néhányan hivalkodásnak veszik, és ráadásul csatában nem biztos, hogy jó az, 

hogy rögtön kiderül ki is a vezető.  

 

Medve - Yllinort jelképezi. Általában akkor készítik, ha megjárták Yllinort, vagy netán onnan 

való katonákkal harcoltak, vagy bármi hasonló. Rengeteg alkalommal kombinálják más, 

egyéni jelképekkel, amely a velük történt eseményt jelképezik.  

 

Wul-madár – Struccra emlékeztető, dögevő. A kráni elfek Krónikatetováló művészetében a 

stilizált wul-madár a háznélküliség szimbóluma. A khurniss szertartás által kitagadottak, s 
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kiváltak jele. Általában a nyak valamelyik oldalára tetováltatják, hisz nem kellemes emléket 

örökít meg. 

 

Patkány - Pyarront jelképezi. Tipikusan azért ezt az állatot választották, mert lenézik, undo-

rodnak tőle, de ugyanakkor tud nagyot is harapni, ha rosszul nyúl hozzá az ember. Ilyen 

Pyarron is: rühellik, mélységes megvetést éreznek iránta - már amelyik hallott már felőle va-

lamit, esetleg még járt is a környékén… -, de azért le nem becsülik. Főleg a manifesztációs 

háború alatt szaporodtak meg ezek a tetoválások. Hasonlóan a medvéhez, ezt is rengetegszer 

kombinálják más rajzolatokkal.  

 

Égi hajó - A legritkább rajzolat, csak az ősöreg elfeken találhatunk elvétve egyet-egyet. De 

azok meg már kevesen is vannak, és nem nagyon mozdulnak ki a klánvárakból. Azt jelképez-

ni, hogy viselője valaha utazott már a legendás elf-aquir háborúk korabeli égi hajókon. (Az 

már más kérdés, hogy a régiek hajói jóval erősebbek voltak. Felettébb ritka az az elf, aki a 

3600-as évek végén elmondhatja magáról, hogy egyáltalán talált már égi hajót - ráadásul mű-

ködő képeset…) A legbonyolultabb rajzolatok egyike. Az alapja egy "v" betű, melynek végei 

kisebb körökben végződnek. A "v" két szárán lefelé tüskék állnak ki, a "v" csúcspontjában 

pedig két trapézforma található. A "v" belseje felé három vonal irányul - egy a "v" csúcsából, 

kettő a szárából. Ezek a vonalak egy téglalapba csatlakoznak - kettő (ami a szárból indult) a 

téglalap csúcsába, egy pedig az alsó oldal közepébe. És ráadásul a téglalap tetején egy "t" 

betűt formázó alakzat található. (Remélem sikerül elképzelni…)  

 

Istenek által érintett - Azon elfek tetoválják magukra, akiket valamely istenség kegyeiben 

részesített. Ezek az elfek általában megtartók is egyben, de nem feltétlenül. Az isten sem min-

dig ugyanaz, lehetett bármelyik kráni kalahora, sőt még Ranagol is, amelyik megérintette ha-

talmával a jel hordozóját. Általában valamelyik fülcimpára tetoválja az elf, vagy legalábbis a 

fül környékére. Egy csillag alak az alapja, és két szögletes "u" betű veszi körül. Méghozzá oly 

módon, hogy a két "u" alak nem úgy illeszkedik egymásra, hogy egy négyzetet alkosson, ha-

nem egymásba vannak csúsztatva, úgy, hogy az egyik szár kívül van, a másik pedig belül a 

másik "u" alakhoz képest. És ráadásul az így kapott négyzet-forma a csúcsán áll, és mindkét 

"u" betű azon szára, amelyik kívülre esik, az rövidebb, mint amelyik belülre.  

 

Fekete határ - Ez a jel meglehetősen gyakori, általában azt jelenti, hogy a viselője már járt a 

Fekete Határon túl, vagy legalábbis a közelében. Ha megpróbálom leírni, akkor egy olyan 

jelből kell kiindulni, mint a férfi nem jele (karika, és nyíl jobbra fel), csak itt nem nyíl irányul 

jobbra felfelé, hanem egy hosszabb vonal. Ráadásul kiállnak oldalra belőle más vonalak. Az 

első vonal pár rögtön a kiindulás után következik (jobbra és balra), két körben végződnek. 

Azután a felfelé tartó vonalat egy vízszintes, elnyújtott "s" betű keresztezi. Végül, pedig nem 

nyílban végződik, hanem egy olyan alakzatban, mint egy pálcikaember deréktól felfelé. Csak 

a két keze ráadásul enyhén felfelé ívelt.  

 

Gyógyulás - Ez is elég gyakori jelkép, ezt általában akkor alkalmazzák, ha valamilyen rendkí-

vül súlyos sérülésből gyógyultak fel. Négy koncentrikus kör alkotja az alapot, a legnagyobból 

pedig vonalak indulnak ki. Jobbra lefelé két lábat formáznak ezek a vonalak, balra lefelé egy 

"farok-szerű" valamit, felfelé pedig egy madárfejet ábrázolnak. És a madárfej alatt jobbra és 

balra két nyílegyenes vonal húzódik, mintha az alak a nyakán egyensúlyozna egy hosszú bo-

tot. Ezekkel a jelekkel meglehetősen sok eseményt lehet jelképezni, a különböző kombinációk 

is elképzelhetőek. Természetesen a krónikásjelek nem feltétlenül jelentik azt, hogy az elf tel-

jes arcát lefedik, csak és kizárólag a jelentősebb események után fordulnak ehhez a techniká-



Csörgő Iván: Krán 22 Fajok Könyve 

 

hoz. Apró-cseprő ügyeiket soha nem ábrázolják, és a nagyobb kudarcokat sem mindig. De 

például jelentős sikert vagy tragédiát szinte biztosan. 

 

 

 

 

Kráni Kyr Kolóniák 
 

 
Külvilágiak. Hóhajúak. Káosz gyermekei. Akik merték, sok névvel illették már őket, bár mind 
mögött ott volt a távolságtartás, a bizonytalanság, amellyel krán korai fajai méregették a kyrek 
jövevénynépét. Démotikus birodalmuk végérvényes megroppanása és önmagába zuhanásakor 
hagyta el tizenöt család egykori földjüket, hogy az öntudatra ébredő Krán első telepesei legyenek. 
A családfők többsége az Anyrok nagyjai voltak, kiknek leszármazottai a mai napig tiszta vérű 
egyedeket adnak Kránnak. Nekik, a smaragd szeműeknek a történelem újra ismételte önmagát, 
mikor a Kosfejes birodalmában összetűzésbe kerültek előbb a még gyerekcipőben járó emberi faj 
mai elődeivel, majd az Amundokkal vívtak véres harcokat a hegyvidéki területekért. S ahogy a 
legendás óidőkben a crantaiak sem bírtak velük, úgy sem az amundoknak, sem az embereknek 
nem sikerült feltartóztatni előrenyomulásukat.  
Külsőleg bármennyire legyenek is hasonlatosak az emberi fajhoz mindig lesz bennük valami, lát-
hatatlan, megfoghatatlan, de annál jobban érezhető különbség, ami azonnal óvatosságot gerjeszt 
minden épeszű birodalmiban. 
Nem Krániak és soha nem akartak azzá válni, behozták s immár ezredévek óta megtartották régi 
szokásaikat, nyelvüket, hiedelmeiket. Csupáncsak két dolog változott: maguk mögött hagyták 
isteneiket, és Pusztítóik már nem a régi Birodalomért ontják vérüket. De mára fordult a világ 
rendje, s ők nem tudtak nyitni sem az aquirok, sem az emberek felé. Kínosan ügyelve vérük tisz-
taságára immáron nem többek, mint egy néhai jövevényfaj itt maradt, megkeseredett zárványa. 
Egyes nekromanták, vagy sebmesterek állítják, hogy nem oly nagy a különbség, ember és kyr kö-
zött, s felnyitott testeikből ugyanoly szerveket emelhetnek ki. Ám kétségbevonhatatlan különbö-
zőségüket mégis botorság lenne lényegtelennek tartani. Az ilyen tévedések mindig vért és halált 
hoztak a felületesen gondolkodóknak.  
A fizikai, testi formákban kár lenne keresni a döntő bizonyítékot, húsuk, csontozatuk megegyező, 
noha kreol bőrük színét, fakó, hószín vagy vasderes hajukat, magasabb termetüket, tagjaik kecses 
mozgását, szemük esőfelhő, acélszürke színét, vagy a halovány kékeknek, smaragdzöldnek csakis 
rájuk jellemző változatait egyetlen hozzáértő sem keverné az emberével.  
A kyr én tudat, szellem és lélek komolyabb különbségeket tesz közöttük, mint csupán egyes kül-
sődleges jegyek. Azt beszélik a kyrek számára Ranagol hosszabb időt engedélyezett a földön. Igaz 
lehet, ha figyelembe vesszük, hogy véneik gyakorta százötven-száznyolcvan esztendőt is számlál-
hatnak, bár titokzatos praktikáiknak köszönhetően egy-két bevándorló családfő még ma is él, s 
kiváló szellemi képességekkel rendelkezik. 

 

 

 

Wierek 
 

A „jutalommal születettek”, a „vérrel védettek”, s más hasonló néven emlegetik Kránban azo-

kat az emberi jellemüket levetkőzött, bestiális egyedeket, akik vérivónak, Wiernek születnek. 

Kékes fekete haj, halvány, sárgás bőr, nemes arcvonások és hideg csillogású, ragyogó szemek 

fajuk áruló vonásai, de egyértelműen csak a finomabb síkokra látók tudják őket beazonosítani. 
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Még kora gyermekkorukban kiválasztják őket a léleklátók, s valamely Vérivó klán védvona-

lán belül edzetik meg az ifjakat. Oly torzzá alakítják őket, hogy számukra a síri féreg művé-

szibbé válik, mint egy szépen faragott kő; a holtak, a meg nem születettek társaságát többre 

tartják az élőkénél, az elmúlást, vagy a korokon átívelő, öröklétezést éltetik.  

Serdülő korukban aztán megtapasztalják fajtájuk vérszomját, őrült tobzódásba kezdenek, csa-

patosan portyáznak és az elhullottak vérét vedelik. Később megtanulják, hogyan merítsenek 

erőt a felhalmozott vérből. Miként tudják gyógyítani a legsúlyosabb sérüléseiket is. Nem félik 

a halált, sőt szenvedélyükké válik mások pusztítása. 

A vérivók Kránban egész másként élnek, mint Yneven. Nem is próbálják takargatni bestiális 

részüket, sőt többségük rájátszva Vámpírok társaságát keresi, hogy azok vérén erősödjék. Bár 

bizonyíték nincs ennek a módszernek az eredményességére, ám a különféle klánok fóliánsai-

ban találkozhatunk néhány feljegyzett furcsasággal.  „fényben járók”-nak nevezte el őket a 

köznyelv. Különlegesek… rendelkeznek a vérivók hatalmával, de azok átkai nélkül. Arra 

nincs bizonyíték, hogy ezt a vámpír vér ivásával érték volna el, néhányan azt rebesgetik a 

Kárhozottak Földjének Ura, az Akasztott király ajándékozza meg kiválasztottait. Bár az 

Akasztott király sem az ingyen adakozásáról híres. 
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Kasztok Könyve 
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harcos I I I I I I N I N I I I I I 

gladiátor I I N I I I N N N N * I * I 

barbár I N N N I N I N N N N I N N 

fejvadász I I N I I I N I N I N I I I 

tőrvető I I I I I N N I N N I I I N 

sereneya N I N N N N N N N N N N N N 

Deinn N I N N N N N N N N N N N N 

Harcos szellem I I * * I I N N N N N I I I 

lovag I I N N I I N N N N I I I I 

bérgyilkos I I N N I I N I N I N I I I 

necromanta I * N * I I N I N I N I I I 

kráni pusztító I N N I I I N N N I N I N I 

mesterlövész I I I * I I N N N N I I I I 

kráni szabados I N N I I N N N N N I I I I 

kyr pusztító N N N N N N N N N N N N I N 

bárd I I N N I N N N N N I I I N 

démonlovas I I N * I I N * N I I I I I 

sebmester I I N I I I N I N I N I I I 

tolvaj I I I * I * N N N N I I N * 

megtartó N I N N N N N N N N N N N N 

paplovag I I N I I I N N I I N I I I 

pap  I I I I I I N I N I N I I I 

illúzionista I I I N I I N I N N N I I I 

varázsló I I N N I I N I N * N I I I 

Elf mágus N I N N N N N N N N N N N N 

Ren. tűzvarázsló I N N N N N N N N N N I N N 

jégvarázsló I I N N I I N N N N N I I I 

sámán I I I I I I N N N N N I N * 

boszorkány I I I I I I N I N I N I I I 

Ashirru N I N N N N N N N N N N N N 

boszorkánymester I * I I I I N I N I N I I I 

Méregmester I I I I I I N I N I N I I I 

Álomszövő I I N N I I N N N I * I I N 
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Kráni szabados 

 
Kaszt: Kráni szabados 

Kráni szabadosnak nevezik azokat a külső tartományokból 

származó közrendűeket, (nem rabszolga) akik kivétel nélkül 

harcosok. Ezek – Ranagol hitének megfelelően – szigorú 

hierarchiába rendeződnek. Itt tehát az alá-fölérendeltség elve 

nem a származás, hanem a harc ismeretének függvénye. Az 

alacsonyabb Tapasztalati Szintű harcosok minden 

körülmények között alárendeltjei a magasabb Szintűeknek. 

Engedelmességgel tartoznak ezen felül a tartományúrnak is, 

valamint elviekben a Tizenhármaknak, ez azonban puszta 

formaság, hiszen az átlag szabados soha életében nem látja 

egyik félistent sem, nemhogy beszélne vele.  

Ha a hierarchiában megkérdőjeleződik egy-egy pozíció, azt 

viadal útján döntik el. Olyan párbaj ez, ahol az ellenfél 

egyértelmű legyőzése a cél, lehetőleg anélkül, hogy 

bármelyik fél komolyan megsérüljön. 

A szabadosok előszeretettel használnak mérgeket ellenfeleik 

legyőzéséhez. Különösen, amikor már ők is képesek azokat 

előállítani. Bár a sequor és mara-sequor fejvadász fegyver, kránban az iskolák általában 

oktatják szakszerű használatát. 

 

Karakter kidobása: 

Erő: K6+12+KF 

Állóképesség: K10+8+KF 

Gyorsaság: 2K6+6+KF 

Ügyesség: 2K6+6+KF 

Egészség: K10+10 

Szépség: 3K6 (2X) 

Intelligencia: 3K6 (2X) 

Akaraterő: 2K6+6 

Asztrál: 3K6 (2X) 

 

KÉ alap: 9 

TÉ alap: 20 

VÉ alap: 75 

CÉ alap: 0 

HM/szint: 11 (0, 3, 3, 0) 

 

Kp alap: 6 

Kp/szint: 11 

Százalék/szint: 0 

Max. százalék egy képzettségre: 0 

 

Ép alap: 7 

Fp alap: 6 

Fp/szint: K6+4 
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+Pp alap: 0 

+Pp/szint: 0 

Mp alap: 0 

Mp/szint: 0 

Vagyon: 3k6 arany 

 

 

TSz Képzettség Fok/% 

1. 3 fegyverhasználat Af 

1. lovaglás Af 

1. úszás Af 

1. futás Af 

1. hátbaszúrás Af 

1. mászás 15% 

1. esés 20% 

1. ugrás 10% 

2. méregkeverés/semlegesítés Af 

4. pszi Af 

6. hátbaszúrás Mf 

8. méregkeverés/semlegesítés Mf 

 

Szint lépés: 

TSz Tapasztalati pont 

1. 0-160 

2. 161-320 

3. 321-640 

4. 641-1440 

5. 1441-2800 

6. 2801-5600 

7. 5601-10000 

8. 10001-20000 

9. 20001-40000 

10. 40001-60000 

11. 60001-80000 

12. 80001-112000 

Minden további szinten: +31200 

 

Választható fajok:  

Ember 
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Elf harcos főkaszt 
 

Az elfekről igencsak békés kép 

terjedt el Ynevszerte, s kevesen 

tudják, hogy amilyen békésnek 

tűnnek az elveszettek odakinn, 

legalább olyan vad harcosok a 

kráni elfek a Birodalom határain 

belül. Nem azért, mert 

vérengzőek, vagy örömüket lelik a 

harcban, elég egy pillantást vetni 

történelmükre, s megkapjuk a 

választ. Az íj használatában nincs 

párjuk, s a fegyverüket is legalább 

olyan jól használják. A Kránban 

élő harcosok nem kímélik azokat, 

akik hívatlanul sértették meg a 

határaikat, ám a határon túl élők, 

jóval elnézőbbek a többi fajjal 

szemben.  

 

Általános elf harcos 

 
Ebben a formában a harcos eléggé 

szabad, hiszen mint ahogy egy 

ember harcos is, rengeteg Kp-val 

rendelkezik. Különleges 

képességei, és magas célzó alapja 

azonban jóval az átlagos harcos 

fölé emelik: 

 

Képzettségek fok/% 
3 fegyverhasználat Af 

Lovaglás Mf 

Erdőjárás Mf 

1 fegyverdobás Af 

Esés 30% 

 

 

Tsz Képzettség fok/% 
2. Sebgyógyítás Af 

4. 1 fegyver használata Mf 

   

Harcértékei, Kp-ja, és egyéb értékei a harcos főkaszt szerint számolandók. 
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Sereneya 

A bosszúállókat nevezik így, kik az elf népet ért sérelmekért vesznek elégtételt. Párhuzam 

húzható Uwel szolgáival, kikkel mentalitásuk is egy csöppnyit hasonló. Ők azok, kik az 

emberek között is megállják a helyüket, hiszen gyakorta kell vegyülniük közöttük. 

Kalahorájukként Malliort tisztelik. Az emberi nyelvet elsajátítják, s az emberi kúltúra 

alapjai sem ismeretlenek előttük. Felderítőik rendületlenül járják az elfek lakta vidékeket, s 

mindazon helyeket, ahol az elfek kapcsolatba került a külvilág fajaival. Ahol sérelem éri 

népüket kegyetlenül lecsapnak. Titokzatos harcosok ők, félik nevüket, hisz gyilkosokként 

tartja számon őket a külvilág. Szó is essen róla, valóban nem mellőzi a fejvadászok tudását 

az övék, de mindezek ellenére sem hidegvérű gyilkosok. Lesből sosem támadnak, s mielőtt 

a bosszú célpontjára kiróná a büntetését, elsorolja neki, az elkövetett bűnöket, sőt még a 

büntetések közül is választani enged, már ha az hajlandóságot mutat ez irányba. 

 

 

 

 

 

Tsz 

Képzettség fok/% 

2. Ökölharc Mf 

4. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

4. Álcázás/álruha Mf 

5. 1 fegyverhasználat Mf 

5. Pszi Mf 

7. Vakharc Mf 

 

Ők, mint a fejvadászok, szintén +1 Sebzést kapnak, minden második szinten, ám a +1 KÉ 

elmarad náluk.  

Mivel ilyen sokrétű a kiképzésük, nem marad idejük nagyon más képzettségeket elsajátítani, 

így Kp alapjuk nem túl kimagasló, bár nagyobb, mint egy átlagos fejvadásznak. Fegyverzetük 

természetesen a tradicionális elf fegyverzet, amit (ha álcázni kívánják magukat) nem 

használnak, így más fegyverhez kell, hogy nyúljanak. Ez általában könnyedebb hosszú, vagy 

rövidkard. Harcértékeik a fejvadász szerint számolandók. 

 

 

Képzettségek fok/% 
5 fegyverhasználat Af 

Ökölharc Af 

Lovaglás Mf 

Erdőjárás Mf 

Vakharc Af 

3 nyelvtudás (5, 4, 3) Af 

Nyomolvasás/eltüntetés Af 

Álca/álruha Af 

Pszi Af 

Úszás Af 

Csapdaállítás Af 

Mászás 20% 

Esés 15% 

Ugrás 15% 

Lopózás 20% 

Rejtőzés 25% 
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CÉ alap 30 

Kp alap 5 

Kp/Szint 7/30% 

Ép alap 7 

Fp alap 6 

Fp/Szint k6+4 

 
 
 

Deinn 
Magukat deinneknek nevezik azok az elfek, 

akik a határ védelmét hívatottak ellátni. Más 

néven, az emberek őket hívják a Házak 

erdőjáróinak. Ők élnek a legközelebb az 

emberek társadalmához, hiszen a határon, s 

annak közelében jócskán akadnak 

embernépek. A deinnek feladata jól 

körülhatárolható. Ők vigyázzák a Hétdomb - 

Hétvölgy kapuit, a zöld határokat. Tartják a 

kapcsolatot a belső részekkel, ahová minden 

álltaluk tapasztalt dolgot elküldenek. Közülük 

kerül ki a legtöbb kiszakadott, hiszen 

gyakorta megesik, hogy új otthonra lelnek 

valamely közeli településen. Belőlük lesznek 

az úgynevezett elf kalandozók, akik 

neveltetésüknek, életfelfogásuknak 

megfelelően szinte mind másként keresik a 

boldogulásukat.  

 

Képzettségek: 

Képzettségek fok/% 
3 fegyverhasználat Af 

Lovaglás Mf 

Idomítás Mf 

Lefegyverzés (íjjal, karddal) Af 

Sebgyógyítás Af 

Rejtőzködés 30% 

 

Tsz Képzettség fok/% 
2. Célzás Af 

3. Pszi Af 

3. Ökölharc Af 

4. Sebgyógyítás Mf 

4. Lopózás 20% 

6. 1 fegyverhasználat Mf 

9. Lefegyverzés Mf 

 

Elég sokrétű kiképzésük miatt kevesebb Kp-val rendelkeznek, mint a többi harcos, valamint 

értékeik is eltérnek attól. Nagy hangsúly fektetnek az íjászatba, így HM elosztása is változik. 
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KÉ alap 9 

TÉ alap 18 

VÉ alap 73 

CÉ alap 40 

HM/Szint 12(3) 

Kp alap 7 

Kp/Szint 10 

Ép alap 6 

Fp alap 6 

Fp/Szint k6+4 

 

Említésre méltóak még a nem játszható kasztok is, akik a szent erdők védelmét, s népük 

ügyeit látják el. Ilyen kaszt például az Oylinn, akinek feladatköre hasonló a Deinnekhez, de ő 

a szövetség területén belül tölti be ezt a szerepkört. Kétségkívül a legjobb elf harcosok, s 

olyan különleges képességekkel ruházzák fel őket, amiktől még inkább remek 

fegyverforgatóvá válnak. Nem ritka közöttük, aki beszéli az óelf nyelvet, s hatalomszavakat 

használ. A másik ilyen kaszt a Sirayo, akivel már inkább találkozhat a játékos karakter. Szent 

gyilkosok ők, kik büntetlenül visszatérhetnek a szent városba, Oilanba, hogy külországi 

feladatukat teljesítsék. Senki nem tud róluk semmit, még saját fajtársaik sem. Titokban élnek 

s tevékenykednek a határon belül, s azon túl is. Nincsenek jellegzetes fegyvereik, szokásaik, 

hisz ezek mind árulójukká lehetnek. Ynev bármely fejvadászával felveszik a versenyt. 

Legkisebb 10. szintű fejvadászok ők. Magányos mesterek képzik őket hosszú időn át, s végül 

a házak öregjei elé járulnak, kik döntenek további sorsukról. Olyan még nem fordult elő, hogy 

az öregek tanácsa visszautasított volna egy Sirayo növendéket, s olyan sem, hogy egy szent 

gyilkos kiszakadottá lett volna. A Sirayok csak NJK-k lehetnek. Ez alól nincsen kivétel. 

 

Tradícionális elfek fegyverei 

 
Tám

/kör 
KÉ TÉ VÉ Sebzés 

Levéltőr 2 9 9 2 k6+1 

Khossas 1 8 10 14 k6+2 

 

 Tám/kör KÉ CÉ Táv Sebzés 
Elf íj 2 9 13 140m 2k6+2 

      

      

Elf vértek 
 MGT SFÉ Súly 
Sodronying 0 3 10kg 

Mellvért 2 5 6kg 
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A tőrvetők 

 
A tőrvetők, ezek a specializálódott harcosok Ynev északi és déli részén egyaránt fellelhetőek. 

Iskoláik tájegységenként változnak, így többféle stílus is létre jöhetett. Nincsenek saját 

klánjaik (még Kránban sem), mindig egy másik csoport tagjai. Például oszlopos tagjai a 

különféle tolvajcéheknek, de fejvadász klánoknál is gyakran feltűnnek, sőt testőri szerepekben 

is nem egyszer felfedezhetők. Kránban a valahová tartozás számukra is lételem, így már a 

tőrvető iskolák is általában valamely nagyobb szervezet oltalma alatt tevékenykedik. Az 

azonos iskolából származók között egyesek – nem is tévesen – láthatatlan, de erős összetartást 

sejdítenek, mely csoportbeli hovatartozásuktól független. Egy tőrvető igazságtalan vagy 

gyötrelmes halála után több iskolabeli társa is feltűnik, s az áldozat gyilkosait egy reggel, ezer 

sebből kivéreztetve, bűzhödt sikátorok mélyén találják meg a helybeliek. Az egyszerű 

emberek csodás dolgokat mesélnek néha a Slanek fürgeségével vetekedő tőrvetőkről, akikkel 

nem szívesen közösködik egyetlen becsületes ember sem. Ellenben az alvilág mindig szívesen 

látja ezeket a biztos kezű, vékony alakokat. Bár fél szemüket mindig rajtuk tartják, mert hát 

sose lehet náluk tudni. 

 

Az iskolák:  

- A gianagi Turgh Fullum 

- A Masgari Gyorskezűek (Eren) 

- Az ilanori Nan-Khebada 

- A Toroni Fekete tőrök 

- Az El Sobirai Abu al Jarem 

- Glarham D’mara iskolája (Abaszisz) 

- Szúrós Szelek (K’hradas Odall – Gorvik) 

 

 

Képességek: 

Erő: 3k6 (2x)  Szép: 3k6   Ké:12  Kp: 10 

Gyors: k10+10 I.Q.:2k6+6  Té: 18 /Szint: 10 

Ügy: k6+12+kf Ake:2k6+6  Vé: 70 Ép: 7 

Állkép: k10+8+kf Aszt:k10+8  Cé: 0  Fp: 7 

Eg: k10+8  Észl:k10+8  Hm:10/3 Fp/Tsz: k6+4 

 

 
Hradam (Sápadtak)       
Krán éjfekete, örökkön hófödte bérceibe vájt földalatti kazamata-rendszerbe 

épített tőrvető iskolája. Ahova sosem ér be a nap fénye, ahol homályban jár 

az iskola minden tagja, hogy mégis mitől válik kezük oly pontossá, szemük 

oly élessé, nos ez is egyik titka marad a fekete birodalomnak. De a tanuló idő 

hat éve alatt a bőrük kifehérszik, s a sötétségben is biztosabban mozognak az innen kikerült 

tőrvetők.  

 

Képzettségek:  (30%) 

Vakharc Af 

3 fegyver (káoszkard, dobótőr, sequor) Af 

1 dobása Mf     Rejtőzködés 30% 

Pszi Af     Lopózás 20% 
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Méregkeverés Af    Csapdafelf. 20% 

Csapdaállítás Af    2. pusztítás Af 

Futás Af     4. 1 fegyver Mf 

Hátbaszúrás Af    6. pusztítás Mf 

Mászás 27%     7. pszi Mf 

Esés 15%     8. Hátbaszúrás Mf 

 

Páncélzat: 

Különleges krániacél láncinget hordanak: MGT:0  SFÉ:3 Pajzsot nem használnak, csak 

lassítaná őket. 

 

Fegyver: 

Speciális dobótőreik pengéin apró horgok sora húzódik meg, melyek a húsba akadnak. Az 

eltávolításukkor a horgok miatt a tőr sebzése további k6 sp. Szakállas tőr: Tám 2   KÉ:10 

TÉ:13 VÉ:4 Sp: k6+2 

Másik túlviláginak tűnő fegyverük a káoszkard, mely típusát tekintve rövidkardnak felel meg. 

Valójában nincs éle a fegyvernek, mert hatalmas, hegyes horgok, csúcsok és tüskék tarkítják 

rendezetlen élét, s így sosem gyógyuló iszonyú sebeket képes tépni a testen. Viszont a 

láncingeken, páncélokon elakad, és csak a felét sebzi. Káoszkard: Tám 1 KÉ:9 TÉ:15 VÉ:15 

Sp:k10+4 

Sequor: Tám 2 KÉ:10 TÉ:13 VÉ:18 Sp:k6+2 

Ez az egyetlen olyan iskola, melynek tanítványai hűséggel – tulajdonképpen hadba vonulással 

– tartoznak a céhmesternek, aki szükség esetén össze is hívhatja őket, aminek minden volt 

tanítvány a lehető legrövidebb úton eleget tesz. 

 
 

Keselyűk:       
Ennek az iskolának csak tisztavérű elfek lehetnek tanulói. Olthatatlan 

gyűlölettel viseltetnek az emberek és az aquirok iránt, s ugyancsak 

lenézik a félelfeket is. Könyörtelen gyilkosok és halkléptű vadászok 

mindannyian. 

 

Képzettségek: (20%) 

4 fegyver (íj, hiequar, levél tőr, ívpenge) Af 

1 dobása Mf      4. 1fegyver Mf 

Méregkeverés Af     4. sebgyógyítás Af 

Hátbaszúrás Af     5. herbalizmus Af 

Csapdaállítás Af     6. pusztítás Af 

Futás Mf      6. hátbaszúrás Mf 

Lovaglás Mf      9. Méregkeverés Mf 

Erdőjárás Mf 

Idomítás Mf 

Mászás 25% 

Esés 10% 

Ugrás 15% 

Rejtőzködés 30% 

Lopózás 40% 

 

Páncélzat: 
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Mágikus elf lemezpáncélt viselnek: MGT:0  SFÉ:4 

 

Fegyverzet: 

Különleges fegyverük az Ívpenge: Tám: 2  KÉ:10  TÉ:14 VÉ:2 Sp: k6+2 ez a boomerangra 

emlékeztető hajlított, mindkét oldalon kiélezett, csupaveszély fegyver az ő kezükben 

valóságos „fém démonokká” válnak. Ezek a 20+20cm-es fegyverek a Meglepetésszerű 

támadás negatívumaival képesek szolgálni a velük még nem találkozott ellenfeleknek. A 

kráni elfek a Levéltőrt: Tám 2  KÉ:9  TÉ:9 VÉ:2 Sp:k6+1 

előszeretettel használják dobótőrként, bár olykor a Hiequart is hajítják: 

Tám: 1 KÉ:6 TÉ:14 VÉ:12 Sp:k6+4  

Íjnak – természetesen – az elf íjat használják, bár több különböző nyílvesszővel. 

Elf íj: KÉ:9 CÉ:13 Táv: 140m  Sp: 

- gömbvessző (félelmetes hang) k6 

-  fűzfalevél vessző 2k6+3 

- szakállas hegyű vessző 2k6+4 

- három élű (páncéltörő) vessző 2k6+5 

- átlagos vessző 2k6+2 

 

 
Salam Nokhul (Sötét ivadékok):    
A pokoli középső tartományokba, melyeknek őrjöngő Od hullámzását csak 

az ősi fajok viselik el, van egy aquir korcsok lakta tartomány: Terh-Nadat-

Me, mely határos az elfek tartományaival, s így állandó háborúk, 

határvillongások színtere. A tartomány egyik legnagyobb városa Shylam 

(Torzó), ahol immár 3000 éve gyökeret vert az egyik legnagyobb múltú 

tőrvető iskola, mely csak aquir származékokat képez. Felvértezi tanítványait titkos 

hatalomszavakkal, megedzi őket az elfek elleni vérmocskos 

háborúkban, igazi cselvetőkké, veszélyes harcosokká kovácsolva őket. 

 

Képzettségek: (15%) 

2 fegyver (dobótőr, Sequor) Af  Ökölharc Mf  

1 fegyver dobása Mf    Futás Af  

Hátbaszúrás Af    Csapdaállítás Af 

Méregkeverés Af    Ősi nyelv(aquir) Af 

Mászás 20%     Esés 10% 

Csapdafelf. 30%    Ugrás 10% 

 

2. 1 fegyver Mf    2. csapdaállítás Mf 

3. kocsmai verekedés Af   4. hátbaszúrás Mf 

4. pusztítás Af     5. Szájrólolvasás Af 

8. Méregkeverés Mf 

 

Páncélzat: 

Csak alkar és lábszárvédőket hordanak, más vértet nem. Pajzsot sem. 

 

Fegyverzet: 

Különösen veszélyessé igazából a hatalomszavak teszik őket, melyeket korcs nyelven 

hallatnak (1 Op) 
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 Lángtőr: az egy körben elhajított pengék lángra lobbannak és az eredeti sebzésen fölül 

még 2k6 sp-t sebeznek. 

 Vadász: az a hatalomszó k6/2 körre értelemmel ruház fel egy pengét, mely követi az 

áldozatot a levegőben úszva. Képes az akadályok kikerülésére, de egy előtte becsapott 

ajtó előtt –persze-, nem tud lebegni, tehát beleáll. Az ilyen vadászpengék ellen az 

áldozat -30-cal védekezik, mivel azok egy vágtató ló sebességével haladnak. A 

páncélok SFÉ-je itt is érvényesül. 

 Kard nyelv: a korcs ezt az önszót 5 kör alatt kétszer tudja használni. Az első 

alkalommal a használó megkapja a Meglepetésszerű bonuszt is. A kardpenge a korcs 

kitátott szájából pattan elő egy kobra gyorsaságával, és a korcs harci értékeivel 

rendelkezik (egy körbe csak egy Tám-ra képes). Találat esetén k6+4 sp-t okoz. 

 Fegyvermarás: ez a hatalomszó az ellenfelek áldás alatt nem álló, nem mágikus 

fegyvereire hat. Az egyszó az áldozatok (k6 személy) kardforgató keze felé hajlítja 

meg egy pillanatra a fegyvert, mely így az ellenfelet sebzi meg. Maximális sebzés 

esetén az ellenfél -15 TÉ-vel küzd tovább visszaváltozott fegyverével, hacsak el nem 

hajítja ezek után. 

 

 
Kráni Viadorok 
Gladiátor 

 
Itt, az anyagiasult pokolban, 

Kránban a gladiátor nem csak 

tömegszórakoztató eszköz, hanem 

egy gonoszul kitanított, testben és 

lélekben átalakított gyilkos. 

Hidegek, kitartóak, mint a 

gleccser, s acélos idegeikkel 

ellensúlyozzák lelkiismeretük 

teljes hiányát. Sosem segített 

rajtuk senki, mindig csak magukra 

számíthattak. Túlélésüket is csak 

annak köszönhették, hogy vadak 

és szívósak, mint a hegyi görény. 

Öt tartományban ötféle gladiátort 

képeznek ki a Viador iskolák. 

Ezek a rendházak egy-egy nagyúr 

birtokát képezik, így a gladiátorok 

tulajdonképpen rabszolgák, de 

több joggal rendelkeznek, mint a 

valódi rabszolgák. Csak igen 

keveseknek, a legjobbaknak, a 

legvadabbaknak, a 

legügyesebbeknek sikerül 
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kiemelkedniük a szolgasorból. A lanistákat (kiképzőket) gyakran felkeresik fejvadászok 

toborzó emberei, esetleg nemesek, akik hadsereget, testőrt keresnek. Ha a tulajnak szerencséje 

van, még fizetnek is a viadorért, de legtöbbször csak felmutatnak egy papírost vagy pecsétet, 

mely jelzi a mögöttes hatalmat, s a lanista jobban jár, ha önként átadja emberét. 

 

 

Az öt iskola a következő:  

 

Dash’khton [ Fénytelenek]  :  
Ezek a gladiátorok vagy vakon születtek, vagy még 

csecsemőkorukban megvakították őket. Sosem láttak 

formát vagy színeket, így többi érzékszervük 

jelentősen kiélesedett. Kora gyerekkoruktól kezdve 

vakharcra oktatták őket, (nem túl humánus módon) 

azaz kiéheztetett kutyákat uszítottak rájuk. Nap – nap 

után borzalmas sebeket szerezve, de kitanulták a 

harcot. Fiatal suhancként kapták meg fegyverüket, a 

hárompengés ökölfegyverüket, s innentől kezdve 

látó, intelligens ellenfelek ellen tanultak harcolni. 

Csak orrukra, fülükre és legfőképp bőrérzékükre, 

esetleg hatodik érzékükre hagyatkozhattak. Ez az 

életstílus a látóktól teljesen idegen mozgást alakított 

ki bennük. Leszíjazott üres szemüregeik, furcsa 

könnyűpáncélzatuk és kezeikre szerelt ökölfegyver 

különlegessé teszi őket. Harcstílusuk sok elhajlást, 

forgást, ugrást, ütést és páros lábú rúgásokat 

tartalmaz. Könnyed, bár torz, akár egy művészi 

gyilkos tánc.  

 

Képzettségek 1.Tsz.-en   További szinteken   

Vakharc Mf 2. kétkezes harc Mf 

Kétkezes harc Af 4. fegyver használata Mf 

Nehézvért viselet Af 5. lefegyverzés Af 

1fegyver használat Af 
5. kötelékből 
szabadulás Af 

Fegyvertörés Af 6. hátbaszúrás Af 

Belharc Af 6. pusztítás Af 

Lopózás 40 6. földharc Af 

Esés 20 7. lefegyverzés Mf 

Ugrás 30 8. hátbaszúrás Mf 

    Tsz/25%   

 

Különleges képességek: 

A Fénytelenek vaksötétben és sötétben történő harckor a negatív módosítókat pozitív előjellel 

alkalmazzák harci bonuszként. Ha csak egy ellenfél ellen harcolnak, akkor könnyebb a 

helyzetük, így a következő módosítókat kapják: KÉ: +6 TÉ +8 VÉ +10 

Ha olyannal harcolnak, aki még nem küzdött vakharcos ellen, akkor támadó magabiztosságát 

kihasználva harcolnak további bonuszokkal: KÉ +5 TÉ+5 VÉ+5 
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Harcérték: 

KÉ alapja10, TÉ alapja 20, VÉ alapja 75 és CÉ alapja 0; valamint minden Tapasztalati szinten 

12 Hm-et kap, amit tetszés szerint oszthat szét harcértékei között. Egyetlen megkötést kell 

figyelembe vennie: mind TÉ-jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 4-gyel növelni köteles. 

 

Életerő és Fájdalomtűrés:   

A viadorok a legéleterősebb karakterek, és a fájdalmat is remekül tűrik. Ép alapjuk 8, Fp 

alapjuk pedig 7. Ez Tapasztalati szintenként további k6+5-tel nő, már első szinten is. 

 

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai sok képzettséget eleve megkapnak, ám mivel kevés fölös energiájuk és idejük 

marad egyebek megtanulására, kevés Képzettség Ponttal bírnak. Kp alapjuk 3, amihez 

tapasztalati szintenként (már az elsőn is) további 6 Kp járul. 

 

Fegyverzete, páncélzata: 

3 pengés ökölfegyverük pengéi 60°, 90° és 120°-ban állnak. Ez a szerszám alkarjukra van 

csatolva, a középső leghosszabb penge 40 cm hosszú. Gyors támadásokra, alattomos 

vágásokra és persze mesteri védekezésre is alkalmas ez a fegyver:  

Ököl tőr: Tám: 2 KÉ: 9 TÉ: 16 VÉ: 18  Sp: k6+4 

 

Páncélzatuk több kisebb darabból álló, könnyű vértezet, mely a lehetőséghez képest a 

legkevesebbé zavarja viselőjét. Védi a viador egyik vállát, hasát, derekát, alkarjait és 

lábszárait. Fénytelenek vértje:  MGT: 1  SFÉ: 4  Súly: 8 kg 

 

 

 

Mho’siag [Suttogó pengék] : 
A külső tartományok legnépszerűbb 

iskolája, ahol embereket, orkokat, 

goblinokat, esetenként elfeket 

tanítanak ki az ölés látványos 

művészetére. Kemény lelki 

kiképzésen esnek át, hogy 

szemrebbenés nélkül képesek 

legyenek elfogadni a halált, akár a 

sajátukat is. Hosszú éveken át 

okítják őket a fegyverhasználatra, 

sok időt és tudást szentelnek a 

lanisták rájuk, hisz egy –egy Suttogó 

penge rengeteg pénzt tud hozni 

gazdájának. Változatos étrenden, 

valamint állandó erőnléti 

gyakorlatokkal tartják őket 

formában. Sokukat vásárolják meg 

személyes testőrnek, bár akad, akit 

fejvadászok szemelnek ki 

tanítványnak. Persze a legtöbbjük 

megmarad a porondnál, s teszi, amit 

tennie kell ahhoz, hogy túléljen. 
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Képzettségek 1.Tsz-en   További szinteken   

Birkózás Af 2. 1fegyver használat Af 

Ökölharc Mf 4. 1fegyver használat Af 

Kétkezes harc Af 4. 1fegyver használat Mf 

Nehézvértviselet Af 5. kétkezes harc Mf 

Pajzshasználat Af 6. vakharc Af 

3 fegyver használata Af 7. 2 fegyver használata Af 

Fegyvertörés Af 7. pajzshasználat Mf 

Földharc Af 9. fegyvertörés Mf 

1 fegyver használta Mf     

Esés 30     

Ugrás 20     

 

Különleges képességek: 

Ezen viadorok különleges képessége, hogy ha egy az egy ellen kerülnek szembe 

ellenfelükkel, még kitűnőbb harcosoknak számítanak. Ilyenkor harc értékük a 

következőképpen módosul: KÉ:+5 TÉ:+10 VÉ:+5 

Ha pedig mindez arénában történik, avagy népesebb nézősereg előtt, ők még lázasabban 

küzdenek, így további bonuszokban részesülnek: KÉ:+5 TÉ:+5     VÉ:+5 

 

Harcérték: 

KÉ alapja 9, TÉ alapja 20, VÉ alapja 75 és CÉ alapja 0; valamint minden Tapasztalati szinten 

12 Hm-et kap, amit tetszés szerint oszthat szét harcértékei között. Egyetlen megkötést kell 

figyelembe vennie: mind TÉ-jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 4-gyel növelni köteles. 

 

 

Életerő és Fájdalomtűrés:   

A viadorok a legéleterősebb karakterek, és a fájdalmat is remekül tűrik. Ép alapjuk 8, Fp 

alapjuk pedig 9. Ez Tapasztalati szintenként további k6+5-tel nő, már első szinten is. 

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai sok képzettséget eleve megkapnak, ám mivel kevés fölös energiájuk és idejük 

marad egyebek megtanulására, kevés Képzettség Ponttal bírnak. Kp alapjuk 3, amihez 

tapasztalati szintenként (már az elsőn is) további 6 Kp járul. 

 

Fegyverzete, páncélzata: 

Sokféle fegyvert használnak, vértjeik legalább ilyen sokfélék, így csak irányadóként 

értelmezendők a következők: 

Lándzsák, hosszúkardok, csata csillagok, tüskésbalták, kőgolyók, ramierák. Vértből a több, 

lemezből álló vérteket kedvelik. Pl. alkar, felkar és lábszárvédők, övszerű hasvértek, 

gyomorszájig leérő mellvértek, valamint vállvértek. Vért: MGT: 2 SFÉ: 5  Súly: 15kg 
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Shre’dhuso [Vasfejűek] : 
A középső tartományok egyik nagyhírű iskolája, 

ahol a jelölteket Sebmesterek veszik kezelésbe, hogy 

mágikus fejlesztésnek vessék őket alá. A folyamat 

végére a viadorok teljesen immúnissá válnak a 

fájdalomra, azaz csak túlütéssel sebezhetők. Ezután 

kezdődik csak meg harci képességeik fejlesztése és 

erőnlétük, életerejük fejlesztése. Mindezek hatására 

bőrük színe, minősége megváltozik. Keményebb 

lesz és durvább tapintású, színében pedig leginkább 

kékes szürkének tűnik. A harcaik mindig nagy 

tömegeket vonzanak, hiszen elképesztő 

sebesüléseket képesek kiállni, brutalitásuk pedig az 

orkokéval vetekszik. Porondjuk sem hétköznapi, 

hiszen akadályokkal, régi romokkal és csapdákkal 

teliszórt csatamező. Bár viadori mércével mérve 

nem a legképzettebb kardforgatók, magasabb 

tapasztalati szinteken a lemaradásuk más iskolával 

szemben már egyáltalán nem lesz számot tevő. 

Gyorsabbak, mint más viadorok, hiszen nem viselnek súlyos páncélzatokat, legfeljebb könnyű 

láncingeket, keményített bőrpáncélokat. A védelmükre olykor kevesebb figyelmet fordítanak, 

viszont támadásuk szinte mindig elsöprő erejű. Ravasz, megfontolt harcosok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különleges képességek: 

Ezen viadorok különleges képessége, hogy minden 2. Tsz-en +1 Ép-t kapnak, valamint ha egy 

az egy ellen kerülnek szembe ellenfelükkel, még kitűnőbb harcosoknak számítanak. Ilyenkor 

harc értékük a következőképpen módosul: KÉ:+5 TÉ:+10 VÉ:+5 

Ha pedig mindez arénában történik, avagy népesebb nézősereg előtt, ők még lázasabban 

küzdenek, így további bonuszokban részesülnek: KÉ:+5 TÉ:+7     VÉ:+3 

 

Harcérték: 

KÉ alapja 9, TÉ alapja 22, VÉ alapja 72 és CÉ alapja 0; valamint minden Tapasztalati szinten 

12 Hm-et kap, amit tetszés szerint oszthat szét harcértékei között. Egyetlen megkötést kell 

figyelembe vennie: mind TÉ-jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 4-gyel növelni köteles. 

 

Életerő és Fájdalomtűrés:   

Képzettségek 1.Tsz-en   További szinteken   

Birkózás Af 2. 1 fegyver használata Af 

Ökölharc Mf 3. 1 fegyver használata Mf 

Pajzshasználat Af 4. Pusztítás Af 

2 fegyver használata Af 5. 1 fegyver használata Af 

Fegyvertörés Af 5. kétkezes harc Af 

Mászás 15 6. vakharc Af 

Esés 30 7. pajzshasználat Mf 

Ugrás 20 7. fegyvertörés Mf 

Csapda felfedezés 20 Tsz/ 20%   
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Ezek a viadorok a legéleterősebb karakterek, és a fájdalomra immúnisak. Ép alapjuk ezért 10, 

ez két Tapasztalati szintenként további +1-gyel nő. Fp alapjuk pedig nincs.  

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai sok képzettséget eleve megkapnak, ám mivel kevés fölös energiájuk és idejük 

marad egyebek megtanulására, kevés Képzettség Ponttal bírnak. Kp alapjuk 4, amihez 

tapasztalati szintenként (már az elsőn is) további 6 Kp járul. 

 

Fegyverzete, páncélzata: 

Kedvelt fegyverükként azokat tartják számon, melyek sebzése iszonytató tud lenni. Mint pl. 

kétkezes buzogányok, csatabárdok, csatacsillagok, hosszúkardok, harci kalapácsok, fűrészes 

fogú béltépők, stb. Páncélzatként náluk csak a szinte súlytalan láncingek, valamint a különféle 

posztó és bőrvértek kerülhetnek szóba. Viszont közepes pajzsaik valódi remekművek, 

masszívak, ellenállók. A gyakorlottabb vasfejűek, kifényeztetik pajzsaikat, hogy a szikrázó 

eszközökkel is rontsák ellenfelük esélyeit. 

 

 

 

Urdath’quorr [Vérszerintiek] : 
 Ez a gladiátor iskola a rettegett belső 

tartományokban képezi ki aquir - 

szolga származású viadorait. Ők a 

félelmetes Vérszerintiek, akik a Kráni 

Tizenhármak előtt is felléptek már.  

Ezeket a lényeket apró poronty 

koruktól kezdve ellenséges 

környezetben tartották, állandó 

veszélynek kitéve. Csak akkor tudták 

álomra hajtani fejüket, ha cellájukban 

minden más lény már halott volt. A 

mindennapos küzdelem a túlélésért az 

ösztöneikbe égette a gyilkolást. Az 

egész testük fegyver… Úgy 

alakították magukat, hogy a 

leghatásosabbak legyenek. A több 

ellenfél elleni harcban, de a 

pusztakezes öldöklésben is 

verhetetlenek. Az ötszörös túlerővel is 

megbirkóznak. Védekezésben, 

támadásban egyaránt eredményesek.   

Porondjuk sem hétköznapi, hiszen 

akadályokkal, régi romokkal és titkos 

csapóajtókból előbukkanó vadakkal 

teliszórt csatamező. Körmeiket 

mérgező növények főzeteivel 

preparálják, fogaikba 

méregkapszulákat építtetnek, lágy 

testrészeiket porcosítják, sőt van, 

hogy vérüket is savvá alakíttatják át.  

 



Csörgő Iván: Krán                                            - 17 -                                        Kasztok könyve 

  

 
Képzettségek 1.Tsz-en   További szinteken   

Birkózás Af 2. 1 fegyver használata Mf 

Ökölharc Mf 2. Földharc Af 

Pajzshasználat Af 3. Pusztítás Af 

5 fegyver használata Af 3. Belharc Mf 

1 dobása Af 4. kétkezes harc Af 

Belharc Af 6. Pusztítás Mf 

Esés 20 7. Vakharc Af 

Ugrás 30 7. Kétkezes harc Mf 

Mászás 25 Tsz/ 25%   

Rejtőzködés 20     

 

Különleges képességek: 

Ezen viadorok különleges képessége, hogy ha egy az egy ellen kerülnek szembe 

ellenfelükkel, még kitűnőbb harcosoknak számítanak. Ilyenkor harc értékük a 

következőképpen módosul: KÉ:+10 TÉ:+15 VÉ:+10 

Diabolikus kinézetükön kívül rendelkeznek még 100m-ig infra látással, valamint az aquir 

hatalomszavakat is használják szolga nyelvjárásban. Pl: 

Csontpengék: a test minden csontja tüskéket és vékony pengéket növeszt (1 kör). Szúró, vágó 

fegyverek esetén harcértékei így módosulnak: KÉ: -10 TÉ: +30 VÉ: +50 CÉ: -50 Sp: +6  DE!  

Zúzó fegyverek ellen a +50 VÉ nem érvényesül. 

 

Sebszorítás: az Ép sérülést okozott fegyvert a seb (az izomzattal) megszorítja, így azt csak 

erőpróbával (-3) lehet kihúzni a testből. Ameddig ez a támadónak nem sikerül, addig a harc 

helyhezkötve módosítóival harcol. 

 

Páncélbőr: a teljes testen a bőr testszínű 

páncélzattá válik, de hajlékonyságából és 

rugalmasságából mit sem veszít. A 

szelvények, akár egy mesteri teljes vértnél, 

finoman csúsznak egymáson, így sehol sem 

hagynak védelem nélküli pontot. MGT-je 

nincs, viszont az SFÉ-je 6-os lesz. 

 

Izületfordítás: a könyök és a térd a másik 

irányba is hajlítható lesz. Tehát a könyök 

esetében nem csak a mellkas, de a hát felé is 

képes elhajlani. Kifordított térdekkel 

nagyobbat lehet ugrani, de az esést is jobban 

elvezetik. 

 

Harcérték: 

KÉ alapja 9, TÉ alapja 21, VÉ alapja 75 és 

CÉ alapja 5; valamint minden Tapasztalati 

szinten 14 Hm-et kap, amit tetszés szerint 

oszthat szét harcértékei között. Egyetlen 

megkötést kell figyelembe vennie: mind TÉ-

jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 4-

gyel növelni köteles. 
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Életerő és Fájdalomtűrés:   

A viadorok a legéleterősebb karakterek, és a fájdalmat is remekül tűrik. Ép alapjuk 8, Fp 

alapjuk pedig 9. Ez Tapasztalati szintenként további k6+4-gyel nő, már első szinten is. 

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai sok képzettséget eleve megkapnak, ám mivel kevés fölös energiájuk és idejük 

marad egyebek megtanulására, kevés Képzettség Ponttal bírnak. Kp alapjuk 4, amihez 

tapasztalati szintenként (már az elsőn is) további 6 Kp járul. 

 

Fegyverzete, páncélzata: 

Páncélzatát maga hozza létre, de ha szükséges esetleg egy pajzsot magukhoz vesznek. 

Fegyverzetük teljesen vegyes képet mutat, a kardoktól kezdve, a bárdokon át, a 

szálfegyverekig minden előfordulhat. Olykor még nyílpuskákkal is a porondra állnak. 

 

 

Nayan [Martalékok]  : 
Ez a viador rend orkokat képez ki. 

Kiskoruktól kezdve kemény fizikai munkát 

végeztetnek velük, a fejadagjuk mindig 

egyel kevesebb, így az erőseknek mindig 

jutni fog, a gyengék pedig lassan 

leforgácsolódnak. Mitagadás, a lanisták nem 

sok időt fecséreltek taktikai oktatásukra. 

Általában hatot, nyolcat eresztenek belőlük 

össze, amiből legtöbbször „mindenki, 

mindenki ellen” felállású harcok 

bontakoznak ki. Az a gladiátor győz, 

amelyik túléli utolsóként a csatát. A 

Martalékok stílusa így igen csak darabos, 

megnyilvánulásaik még a Fekete bércek 

között is durvának számít. Nyers erő, 

végletekig menő kitartás és makacsság, 

mely kiolthatatlan vérszomjjal párosul. 

Ezek lennének a Nayan iskola viadorai.   

 

 

Képzettségek 1.Tsz-en   További szinteken   

Birkózás Af 2. 1fegyver használat Af 

Ökölharc Mf 4. 1fegyver használat Af 

Kétkezes harc Af 4. 1fegyver használat Mf 

Nehézvértviselet Af 5. kétkezes harc Mf 

Pajzshasználat Af 6. vakharc Af 

3 fegyver használata Af 7. 2 fegyver használata Af 

Fegyvertörés Af 7. pajzshasználat Mf 

Földharc Af 9. fegyvertörés Mf 

1 fegyver használta Mf     

Esés 30     
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Ugrás 20     

 

Különleges képességek: 

Ezen viadorok különleges képessége, hogy ha egy az egy ellen kerülnek szembe 

ellenfelükkel, még kitűnőbb harcosoknak számítanak. Ilyenkor harc értékük a 

következőképpen módosul: KÉ:+5 TÉ:+10 VÉ:+5 

Ha pedig mindez arénában történik, avagy népesebb nézősereg előtt, ők még lázasabban 

küzdenek, így további bonuszokban részesülnek: KÉ:+5 TÉ:+5     VÉ:+5 

 

 

Harcérték: 

KÉ alapja 8, TÉ alapja 24, VÉ alapja 73 és CÉ alapja 0; valamint minden Tapasztalati szinten 

13 Hm-et kap, amit tetszés szerint oszthat szét harcértékei között. Egyetlen megkötést kell 

figyelembe vennie: mind TÉ-jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 4-gyel növelni köteles. 

 

Életerő és Fájdalomtűrés:   

A viadorok a legéleterősebb karakterek, és a fájdalmat is remekül tűrik. Ép alapjuk 9, Fp 

alapjuk pedig 9. Ez Tapasztalati szintenként további k6+5-tel nő, már első szinten is. 

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai sok képzettséget eleve megkapnak, ám mivel kevés fölös energiájuk és idejük 

marad egyebek megtanulására, kevés Képzettség Ponttal bírnak. Kp alapjuk 3, amihez 

tapasztalati szintenként (már az elsőn is) további 6 Kp járul. 

 

Fegyverzete, páncélzata: 

Sokféle fegyvert használnak, vértjeik legalább ilyen sokfélék, így csak irányadóként 

értelmezendők a következők: 

Lándzsák, hosszúkardok, csata csillagok, tüskésbalták, kőgolyók, ramierák, béltépők. Vértből 

a több, lemezből álló vérteket kedvelik. Pl. alkar, felkar és lábszárvédők, övszerű hasvértek, 

gyomorszájig leérő mellvértek, valamint vállvértek. Vért: MGT: 2 SFÉ: 5  Súly: 15kg 
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Kráni Feketelovagok 
 

 

Ne tévesszen meg senkit a cím, hiszen 

Krántól a lovagi kultúra és gondolat köre 

végtelen távolságban leledzik. A 

Birodalmi lovag, pusztán nevében az. 

Sem nemesi származás, sem valamely 

rend tagsága, sem pedig címer, de még a 

lovagi etikett sem szükségeltetik itt a 

lovaggá váláshoz.  

 

A Feketelovagok 4-5 fős laza 

szövetségekbe tömörülve vándorolnak a 

határokon belül és kívül. Nincs állandó 

székhelyük, és nem szerveznek lovagi 

versenyeket, de alkalomadtán a 

Délvidéki államokban olykor ráhozzák a 

sápadást a helyi, puhány nemesekre 

megjelenésükkel. Ezt gyakorta véres 

emberirtás követi, melynek szempontja 

igen egyszerű: a kiemelkedettek 

érdemesek az életre, a többieknek 

pusztulniuk kell, de úgy hogy 

szembesüljenek önnön butaságukkal, így 

megszülethetik bennük a vágy a 

felsőbbrendű élet után. Kiugrásaikat a 

Birodalomból Krán nagyjai csak azért tűrik el, mert a Kosfejes Úr országának hírhedtségét, 

filozófiájának hitelességét öregbítik.  

 

Ez az életforma sok pénzt kíván, hiszen a páncél 

előállítását, javítását semmilyen rendház nem 

állja, azt a viselőjének kell kicsengetnie. Talán 

ezért alakult úgy, hogy a feketelovagok 

nagytöbbsége mégis nemes származású, vagy ha 

nem hát igyekszik azzá válni. S ha már saját 

magának fizeti a páncélt, úgy általában valami 

képpel, szimbólummal meg is jelöli. Így 

bizonyos értelemben akad címerük is. A 

szegényebb sorból érkező lovagok gyakran egy 

bőrpáncéllal vágnak neki az útnak, hogy 

rablással, fosztogatással szedjék össze a 

teljesvértezetre valót. Megint mások minden 

földi javukon túladva, néhány rabszolgával 

nekivágnak összemérni erejüket a 

szembejövőkkel, s felismerni sorsukban Ranagol 

tanítását. 

 

 Viszont Kránban nem csak férfiember lehet 



Csörgő Iván: Krán                                            - 21 -                                        Kasztok könyve 

  

lovag. Ha a nőben van kellő erő, hogy emelje a vasakat, kellő vadság, hogy 

győzedelmeskedjen ellenei felett, akkor nyugodt szívvel felcsaphat lovagnak. 

 

Mivel a Feketelovagok élete kevéssé hasonlít Ynev más lovagjaiéhoz, így képességeik is 

eléggé eltérőek azokétól. Nem vetik meg a célzó fegyvereket, sem a mérgeket, de még a 

csapdákat sem. „A harcnak szigorú szabályai vannak, melyet mindig a győztes határoz meg.”  

 

 Erő K6+12+kf   Szépség  3k6 (2x) 

 Gyorsaság K10+8   Intelligencia 2k6+6+kf  

 Ügyesség 2k6+6   Akaraterő K10+8  

 Állóképesség  K10+8+kf  Asztrál 2k6+6  

 Egészség  3k6 (2x)  Érzékelés 2k6+6  

 

Harcérték: 

A lovagok nagyon hatékony harcosok, vastag páncéljuk védelmében, pedig alig sebezhetőek. 

Kiválóan lovagolnak, amit harcban ugyancsak az előnyükre tudnak fordítani. KÉ alapja 6, TÉ 

alapja 20, VÉ alapja 72, CÉ alapja 8. Harcérték módosítója szintenként 13, amiből 4-et 4-et 

TÉ-re és VÉ-re kell áldoznia. 

 

Életerő és fájdalomtűrés: 

A Feketelovagok az életerő 

és fájdalomtűrés 

szempontjából is a legjobbak 

közé számítanak. 

Neveltetésük során 

mindenért meg kell 

küzdeniük, így aztán 

életerejük kimagasló, és a 

fájdalmat is, fog 

összeszorítva, de dacosan 

tűrik. 
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Képzettségek: 

A lovagok meglehetősen sok képzettséget kapnak meg anélkül, hogy ezért cserébe Képzettség 

Pontokat kellene áldozniuk. Ugyanakkor azonban nemigen marad idejük egyéb tudományok 

és ismeretek elsajátítására, s ezért kevés Kp-ban részesülnek. Kp alapjuk 4, és ehhez 

szintenként (már az elsőn is) még 7 adható. 

A Feketelovag karakter 1. Tsz-en a következő képzettségekkel bír: 

  

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

nehézvértviselet Af 3. értékbecslés Mf 

pajzshasználat Af 4. pajzshasználat Mf 

4 fegyver használata Af 4. pszi (kráni) Af 

1 fegyver Mf 4. sebgyógyítás Af 

fegyverismeret Af 5. 1 fegyver Mf 

lovaglás Mf 6. nehézvértviselet Mf 

2 nyelv (5.3) Af 8. pusztítás Af 

írás/olvasás Af 9. méregkeverés/seml. Mf 

méregkeverés/seml. Af     

értékbecslés Af     

hátbaszúrás Af     

 

Fegyverzet és páncélzat: 

A Feketelovagok kevés dolgot tartanak -magukra nézve- kötelező érvényűnek. Nem egységes 

a kinézetük, nem egységesek a fegyvereik, páncéljaik. Viszont szeretik az elrettentő 

fegyvereket, és ijesztő páncélokat. Az elmúlt évek alatt csupán egyetlen fegyver az, ami egyre 

több lovagnál látható. Ez pedig az árnykard, ami körülbelül a lovagi kardhoz hasonló 

méretében, de kráni feketeacélból kovácsolják fénytelen pengéjét. A kard vércsatornáját 

tükörtengelyként felfogva a penge mindkét élét cikk-cakkosra alakítják, előre hajló horgakkal 

szabdalják a nagyobb sebzés érdekében. 

 

Árnykard:   Tám: 1  KÉ: 4 TÉ: 14  VÉ: 10  Sp: 2k6+3 

 

Páncélok: 

Teljes vértek  MGT  SFÉ  Ár 

Bronz     8     5  160a 

Kráni acél    6     7  320a 

Mithrill    4     8  20.000a 

Fekete Lunir    3     9  30.000a 

Vörös Lunir    5     7  30.000a 

Kék Lunir    5     8  30.000a 

Hold Lunir    3     10  30.000a 

Meteoracél    6     9  9.000a 

Feketeacél (8Op)   2     8  40.000a 

Adamantium(+20VÉ)   0     10  50.000a 

 
Félvértek  MGT  SFÉ  Ár 
Bronz     6     4  100a 

Kráni acél    4     6  300a 
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Mithrill    3     7  12.000a 

Vörös Lunir    5     7  20.000a 

Kék Lunir    4     7  20.000a 

Fekete Lunir    4     8  20.000a 

Hold Lunir    3     9  20.000a 

Meteoracél    5     8  5.000a 

Feketeacél (6Op)   1     7  25.000a 

Adamantium(+20VÉ)   0     9  35.000a 

 

 
Kráni Elf Lovagrendek 
 
Ezek a lovagok, kizárólag nevükben viselik a lovagjelzőt, hiszen semmiféle olyan 

kiváltságokkal nem 

rendelkeznek, mint az emberi 

társadalom lovagjai. Olyan 

ifjakból összeállított elit 

harcosgárda, akik 

szívóságukkal, 

megjelenésükkel, erejükkel 

tűntek ki már kora 

gyermekkorukban. A rendbe 

tartozni dicsőség, és felelősség 

is egyben. Ha egy házból egy 

elf lovagrend tanítványt választ, 

az roppant megtisztelő a ház 

részére és minél inkább híresebb 

rend, annál inkább 

dicsőségteljes a domb vagy a 

völgy lakóinak. Jelentős 

lovagrend a Hét Domb és a Hét 

Völgy birodalmában kettő 

leledzik, névszerint a Quirrtha 

Khinn és az Hur-Khissas rend. 

Mindkettő jelentős számú 

lovaggal rendelkezik és 

hadiállapotban nagy 

mennyiségű harcost képesek 

támadásba, illetve védekezésbe 

lendíteni. Az elf lovagság 

kialakulása, itt Kránon belül, 

emberi mintára épült fel, s 

inkább fejvadászok ők semmint 

lovagok. A lovagjelző náluk nem a rangot, a nemesi előjogot, mindinkább az erkölcsöket, az 

ősök emlékét és a vadászatot testesíti meg. Az emberi kultúrákkal ellentétben nem rendeznek 
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lovagi tornákat, hisz az esetleges halálesetek csak csökkentenék az így is kevés lélekszámú elf 

népet. Ám ne higgyük, hogy nincs ebben a lovagi társadalomban amolyan megmérettetés. A 

rendekbe tömörült elfek mindegyike, mikor megérett rá vadászatra indul. A cél, pedig egy 

Aquir. Evvel bizonyítja társainak és rendjének, hogy rászolgált a bizalomra, mikor a falak 

közé engedték. Egy-egy nagyobb tudású Aquir elejtésére több lovag is útra kel, hogy együtt 

közös erővel cserkésszék be.  

 

Quirrtha Khinn lovagrend: 
A rend megalakulása egy egyszerű házszakadásnak nézett ki, mikor is az Aiy'Umassyras ház 

lovagjainak mestere álmot látott, miután lovagjaival együtt elhagyta a domb szállásterületét, 

és új földeken, megalapította a Quirrtha Khinn-t. A szervezet felépítése igen egyszerű, ám 

ezáltal igen nagy fegyelmet kíván meg a rend tagjaitól. Mindenki egy elfnek 

engedelmeskedik, méghozzá a rend nagymesterének, ki a Néma Nagymester nevet viseli (elf 

nyelven Semmer Suspheryas). A nagymester legalább olyan nagy tekintélynek örvend, mint 

bármelyik völgy illetve domb hercege. A címet egy ősaquir elejtésével lehet kiérdemelni, nem 

csoda hát, hogy a rend története során számos alkalommal volt üres ez a poszt. Ilyen esetben 

természetesen van vezető, kinek szava értő fülekre talál, de ő csak megbízott vezető, s csöppet 

sem övezi akkora tisztelet, mint a nagymestert. De visszatérve a Semmer-re, miután a 

hőstettét végrehajtotta, el kell zarándokolnia a Halott Sóhajok erdejébe (mellesleg az erdő 

stilizált képe a Címerük is), amely részét képezi ugyan az elf szállásterületeknek, de 

közvetlenül a tiltott határ mellett húzódik, és egyik ház sem tart rá igényt. Hogy itt mi történik 

vele, azt senki sem tudja: egyesek szerint találkozik a rendet valóban vezető igazi 

nagymesterrel. A nagymesteri poszt várományosai közül nem mindenki tér vissza a 

zarándokhelyről, akik pedig igen, azoknak soha többé egyetlen szó sem hagyja el ajkát. S, 

hogy szavak nélkül, hogy képes irányítani a Quirrtha Khinn-t? Ez a számos rejtély egyike, mi 

a lovagrendet övezi. 

A rendbe való bekerülés után, a tanítványt szinte azonnal képezni kezdik. Ellentétben az 

emberek által használt lovagi kultúrával, itt nincs apródkodás, s a lovaggá ütést sem előzi meg 

hosszú szolgálat egy másik lovag mellett. A tanítvány hosszú évek során tesz szert a vadászok 

tudományára. Megtanul uralkodni a saját félelmein, kiégeti magából a rettegés fogalmát, s 

mindeközben pedig mesterévé válik fegyvereinek is. Az itt látott kiképzés már-már kínzásnak 

tűnik, de mindig meghozza gyümölcsét. Vasfegyelemben élő harcosokat találhatunk itt csak 

és kizárólag. Idejében megválasztott tanítványokkal, kik közül a történelem során egyetlen 

egy sem cáfolt rá rátermettségére. 
Fegyvereiket nézvést, mindegyikük felavatásukkor egy tökéletesen testreszabott páncélt kap, 

melynek készítésében ők személyesen is részt vesznek tanulóéveik során. Meg kell 

jegyeznünk, hogy egy ilyen vért elkészítése nemritkán 60-70 évet is igénybe vesz, de a 

jelenlegi “Semmer Suspheryas” vértjét állítólag 200 évig kovácsolták, míg tökéletes lett. Ezek 

a vértek minden esetben mágikusak. Elvesztésük iszonyú vétség, s ha el is veszik, a rend 

mágiatudorai hamar a nyomára bukkannak, s a vért tulajdonosával az élen (ha még él) 

megtorolják a gaztettet. Páncéljukon kívül kardjuk segíti őket a harcban, mely a 

legtökéletesebb kovácsmunka, mint minden elf kard. A kránban használatos Hiequar-t 

használják, általában párosan, ám a pajzs használata sem áll messze tőlük. A Hiequar páros 

forgatásának mesterei az innen kikerült büszke elf lovagok.  

      Jellemző még a Quirrtha Khinn-re, és persze más lovagrendekre is, a rejtett fegyverek 

használata. Páncéljaikba gyakran kerülnek tűvetők, kipattanó acélhúrok, apró nyílvetők, de 

előfordul alkar alól kipattanó hosszú penge is. (ez minden esetben a KM jogköre eldönteni, 

milyen fegyver leledzik a páncélban, és értékeinek kitalálása is rá vannak bízva) 
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Képzettségek:     Kidobás: 
Nehézvértviselet Af     Erő: 2k6+6 

Pajzshasználat Af     Ügy: k6+12+kf 

1 fegyverhasználat (Hiequor) Mf   Egész: k10+10 

2 fegyverhasználat (íj, lándzsa) Af   Gyors: 2k6+6 

Lovaglás Mf      I.Q: 3K6 (2X) 

Erdőjárás Mf      Állkép: K10+8+kf 

Futás Mf      Szép: 2k6+6 

Idomítás Mf      Ake: k10+8 

Írás/olvasás Af     Asztr: k6+12 

Nyomolvasás/eltűntetés Mf    Észl: 2k6+6 

Heraldika (elf kultúrkör) Af 

Különleges fegyverhasználat Af 

Kétkezesharc Af 

Lopózás 40% 

Rejtőzés 35% 

 

3. heraldika (elf kultúrkör) Mf 

4. pajzshasználat Mf 

4. pszi Af * 

4. kétkezesharc Mf 

5. 1 fegyver használata (íj) Mf 

8. nehézvért viselet Mf 

12. pszi Mf 

 

 

Láthatjuk, hogy az itt képzett lovagok kiképzésükben jócskán eltérnek az emberi társadalom 

lovagjaitól. Hisz ők inkább célirányosan képzett harcosok, semmint lovagok. A rengeteg 

képzettség miatt egy kicsit kevesebb Kp-t kapnak, mint más lovagtársaik, s harcértékeik is 

egy csöppet csekélyebbek azokénál. 

 

Ké alap: 7 

Té alap: 20 

Vé alap: 75 

Cé alap: 35* 

HM/Szint: 12(4) 

Kp alap: 4 

Kp / Szint: 6 

Ép alap: 7 

Fp alap: 7 

Fp / Szint: k6+4*Ez az elfből származó módosító, nem hozzáadandó a fajból származó 

értékekhez. 

 
Elf lovagi vértezet: Holdfényben fürdetett ezüst, míves mestermunka mindahány, 

növények lelkeivel mágikusan könnyítve a vértezet, a nyurga elfek is könnyedén elhordják a 

teljes páncélzatokat is. 

  
MGT: 4 
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SFÉ: 7 

Súly: 10 kg 

 
Fegyverzetük:  
A Shi-Siquan-nál ismertetett két fegyvert használják ők is, valamint a harmadik fegyverük a 

levéltőr.  
 

 
Hur-Khissas lovagrend: 
E rend lovagjai magas, szikár alakok, kik 

félelmetes hírnévnek örvendenek a Fekete 

birodalom határain belül. Ezen hírnév 

megalapozói: legendás harci tudásuk, az 

alantasabb fajokkal tanúsított vérfagyasztó 

kegyetlenségük és kifinomult ösztöneik. 

Vékony testalkatukat (az előző rendnél 

már leírt) mágikus vértekkel és 

fegyverekkel ellensúlyozzák. Az emberek 

világában megismert lovagoktól eltérő 

stílusban és fegyverekkel harcolnak. 

Hozzájuk csak annyiban hasonlítanak, 

hogy ők is egy Nagymester vezetése alatt 

rendbe tömörülnek. Vértjeiknél 

díszesebbet és leleményesebben 

összeillesztettet nem lelni egész Yneven. 

Szívesen alkalmaznak íjakat és 

számszeríjakat. Különleges páncéljaikba 

nyíl és tűvetőket kovácsoltatnak. 

Nagymesterük, L’Aintyell Delffoen a 

Suttogó, immár két és félezer éve vezetője 

a rendnek. (Címerük: három egymást 

keresztező kard) Egy feledésbe merült 

Kalahora ajándékozta meg őt a vadak 

nyelvével, melynek alacsonyabb szintű 

formáját mind a mai napig ismeri és 

használja minden rendtag. Hátasaik így 

nem kizárólag lovak, hiszen a vadak 

nyelvének hívószavaival bármilyen állatot 

képesek magukhoz édesgetni, s rávenni 

őket, hogy hátasul szolgáljanak nekik. Bár írásban sehol sincsen lefektetve, mégis íratlan 

törvénynek tekinthető, hogy a rend belső hierarchiájában az alacsonyabb rendű semmilyen 

körülmények között nem sérti meg azzal a magasabb rangút, hogy nagyobb erejű hátas 

szolgálatait fogadja el, mint amivel felettese rendelkezik. Általában az ifjoncok Wul-madáron 

lovagolnak, míg a rend csúcsán lévő öt hadvezér korcs-sárkányokon és lidérc-sárkányokon 

léptetnek a csatába. A Nagymester az elmúlt ezer esztendőben nem vett részt harcban, így 

rémséges hátasáról is csak legendák keringenek… 
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Képességeik, harcértékeik az előző lovagrenddel megegyezőek. Csak egyetlen ELTÉRÉS 

van:  

   Észlelés:k10+10 

 

Képzettségek: 
Nehézvért viselet Af   2. fegyver dobása Af 

Pajzshasználat Af   3. csapdaállítás Af 

Hiequar használat Mf   3. lovas íjászat Af 

3 fegyver hsználat Af   4. célzás Mf 

pszi Af    5. hadvezetés Af 

Célzás Af    6. pajzshasználat Mf 

Írás/olvsás Af    7. nehézvért viselet Mf 

Heraldika (elf területek) Af  8. pszi Mf 

Lovaglás Mf    9. pusztítás Af 

Erdőjárás Mf 

Futás Mf 

Idomítás Mf 

Különleges fegyver Af 

 
 

Kthac avagy, az ősök 

bérenceinek rendje 

 
 Krán gonoszságtól fortyogó, sötét 

szívéből származtatják a félelmes 

hírű Kthac rendet. A középső 

tartományokban számtalan kisebb, 

nagyobb erődöt létrehozva, 

nagymesterek alatt csoportosulva 

jöttek létre „lovagrendjeik”. A név 

itt se tévesszen meg senkit, ezek a 

rendek sem a jóról, és a gyengék 

védelmezéséről szólnak. Távolról 

sem… 

A rend maga, a köteles rendek közé 

tartozik, a Birodalom érdekei 

lobognak minden tagjuk szeme 

előtt. Lovagjaik a Birodalmi légiók 

száznagyai, számtalan ütközetben 

edződött szörnyetegek. Nem egy, 

egészen a Fekete Hadúr címig vitte 

az elmúlt évezredek során. A 

legutóbb a Dúlás idején kapta meg a 

rend, a kényes ügyek intézésének a 
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jogát Krán nagyjaitól. 

Az idők változnak, senki sem tud ellenállni a Változás törvényének, így ennek a rendnek sem 

sikerült. A fajháborúk idején még csupa nemes aquir állt zászlóik alatt, majd a vér 

hígulásával, a faj korcsosulásával szolgák, majd korcsok vették át a Valóvérűek helyét. Mára 

már a legifjabb fajok számára is nyitott a lehetőség a felemelkedésre, persze nekik iszonyú 

árat kell fizetniük ezért. Talán túl sokat is… 

Portyáik során nem átallnak messze a Birodalom előtti gyepűvidéken túlra is kitörni, nőket és 

gyermekeket rabolva, hogy erősítsék, frissítsék 

rendjük vérvonalát. A foglyok egy része már az 

utat sem éli túl, más részük a Kráni életformát nem 

tudja megszokni, de akik megmaradnak, azokból a 

mesterek kipurgálnak minden fölöst, minden 

salakot, hogy csak az értelem tiszta, hideg fénye 

maradjon meg számukra. Miután a külsős eléri ezt 

a szintet, felvetetik vele az Igaz vallást, lelkét 

Ranagol dicsőségének ajánlva, neki kezdenek teste 

drasztikus átalakításának. Kezük munkája alatt az 

alanyokból kiveszik minden emberi, inkább aquir - 

korcsokká válnak. Bőrükből egyéni kinézetű 

páncélt alakítanak, mely ujjlenyomatként szolgál a 

személy azonosítására, sosem készítenek két 

egyforma páncélbőrt. Persze a külvilág számára 

elborzasztó, rémes, torz, démoni páncélok 

kerülnek ki kezük alól. Az alany ebben él, sosem 

képes levenni, hiszen a bőre az. Testükbe a rend 

hősi harcosainak csontjait, inait ültetik a 

beavatottak, átszabják torkukat, hangszalagjaikat a 

sebmesterek. Képessé teszik az utódfajokat is az 

Od termelésére és alacsonyszintű használatára is... 

A tagokat maximális szigorral fogják össze a kráni 

Tizenhármak, így a Kthac rend vállvetve harcol a Birodalmi fejvadász klánnal, valamint a 

Birodalmi haderővel.  

A Rend tagjainak maga a szövetség lesz a családja, így mindegyikük teljes neve a Kthac-kal 

kezdődik, és a régi nevükkel folytatódik, de minden mást elveszítenek régi életükből. Többé 

már nem emberek, egyikük sem az… 

 

 

 

 

ERŐ: 2K6+6; GYORS: 2K6+6; ÜGY: K6+12; EGÉSZS: K10+8; IQ: K6+14; SZÉP: 2K10; 

AKE: K6+14; ASZT: K6+12; ÉSZL: 2K6+6 

  

KÉ: 8 TÉ: 20   VÉ:75 ÉP: 7 FP: 9  FP/SZINT: K6+5 KP: 6  KP/SZINT: 8  HM: 9/3  OD: 3  

OD/SZINT: +1  

 

 

 

A Kthac lovagok ifjabb tagjai a „korcs” dialektust képesek beszélni, de minden használat 

után 2 k6 Fp-t szenvednek el, a testükben lévő aquir darabok szipolyozása miatt. Bár ezt az 
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éles, nyilalló fájdalmat idővel megszokják, de minden túlerőltetés után (összes Od 

elhasználása) maradandóan csökken eggyel maximális Fp számuk. 

 

 
Képzettség fok további szinteken szint 

Pajzshasználat Af Heraldika Mf 3 

5 fegyver használata Af Pajzshasználat Mf 4 

Fegyverismeret Af Pszi Mf 4 

Hadvezetés Af Sebgyógyítás Af 4 

Etikett (kráni) Af 1 fegyverhasználat Mf 5 

Lovaglás Af Méregkeverés Mf 6 

3 Nyelv (5.4.3) Af Hadvezetés Mf 8 
Írás/olvasás Af  Sebgyógyítás Mf   10 

Heraldika Af     

Méregkeverés Af     

Pszi Af     

 

Fegyverzet, páncélzat: 

A lovagok bőre 6-os SFÉ-vel rendelkezik, mindenhol, hiszen itt nincs illeszték, nincs puhább 

rész. A páncélzatok minden esetben egyedi, művészien kivitelezett (rémes) darab. Mivel a 

viselőjének a bőre a páncélzata, így nincs MGT-je. 

 

Falpajzs: hihetetlen méretű, robosztus pajzs, mely a VÉ –hez +60-at ad, de az MGT-je 4-es. 

 

Kthac kard: leginkább a lovagkardokra hajaz, de azoktól hosszabb pengével rendelkezik. 

KÉ: 4  TÉ: 15  VÉ: 12  Sp: 2k6+2 

 

 

 

Kthac tőr: ami tulajdon képpen egy rövidkard nagyságú méregpenge. Mágikusan 

megszilárdított 6.szintű kontaktméreg. Siker esetén az áldozat összeszikkad, és lebénul, míg a 

penge benne van. Sikertelenség esetén az illető csak a sebzést szenvedi el. 

KÉ: 9 TÉ:12 VÉ: 14 Sp: k6+1+ méreg 

 

 

 

Szintlépés: 

 

1. 0  - 280 

2. 281 - 470 

3. 471 - 900 

4. 901 - 1750 

5. 1751 - 3400 

6. 3401 - 6600 

7. 6601 - 12100 

8. 12101 - 25200 

9. 25201 - 45200 

10. 45201 - 65400 

11. 65401 - 90500 

12. 90501 - 111000 

+további     36000 Tp/szint 
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Raorim Kobha Harcos szellem 
 

Mint máshol a teremtett világokban, 

természetesen Kránban is rajonganak az 

értelmes fajok a művészetért. Ugyan úgy, 

mint máshol, itt is az önkifejezés, a 

kreativitás, és a tökéletesedett szellem 

visszfényének tekintik a műremekeket. A 

dolog egyetlen említésre méltó eltérése 

minden más ismert szokásokkal szemben, 

hogy itt, a Kosfejes Úr birodalmában az 

egyeduralkodó művészet a harc és a 

gyilkolás művészete, hisz minden más csak 

hajmázas képzelgés, a gyengeség és 

haszontalanság kéz a kézben járása. Ezt 

bármely művelt fő megmondhatja, Krán 

legeldugottabb tartományában is. 

A Birodalomban él és hat a Változás 

Törvénye, melyet az állandó harcok és 

viadalok éltetnek. Mindenki harca 

mindenki ellen. Van, aki elbukik, van, aki 

túléli és később újra harcolhat. S hogy ezt 

miként teszi az egyén minden napos 

rutinná, nos ettől függ leginkább éveinek 

száma. De már a pár esztendős, legutolsó 

nayan fattyú is hamar megtanul egy 

nagyon fontos szabály: MINDIG van nálad 

jobb… 

 

A Raorimok keletkezéséről vajmi kevés 

leírás akad, szinte a semmiből léptek az 

élet színpadára, ahol néhány véres, viharos 

évtized alatt helyet követeltek maguknak 

Krán városainak forgatagában. Egyesek 

úgy tudják, hogy legendás harcosok lelkei 

élnek bennük, mások azt mondják messzi 

földről érkezett, Kyr technikával 

harcolnak, míg néhány bölcs arra 

következtetett, hogy lidérc szívvel élő 

démonok lennének a Harcos szellemek.  
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A valóság, mint mindig sosem ennyire színes. Egy kicsit mindenkinek igaza van, s egy kicsit 

mindenki téved is. A Raorim 

Kobha eredetileg egy Kyr 

elitharcos „művész” neve 

volt. Ranagol különösen 

hosszú élettel adomá-nyozta 

meg, míg a kyr ezt több 

halálos technika 

kifejlesztésével próbálta 

honorálni. Nem, ő sosem 

volt harcművész, megérezte, 

hogy a test képessége nem 

léphet át egy végső határt, 

ám ráébredt arra is, hogy az 

elme jóval túlnyúlik ezen a 

határon. 

Hosszú éveken át 

kísérletezett, evilági és 

túlvilági harcokba 

bonyolódott, s megírta 

életművét a harcról, a 

becsületről és a halálról. Bár 

sosem kereste a 

nyilvánosságot, egyetlen 

embernek, tanítványának 

mégis átadta tapasztalatait. 

Így indult a Raorim Kobhák 

története. Minden fajt 

befogadnak maguk közé, aki 

képes a pszi elsajátítására, s 

elfogadja íratlan 

törvényeiket. Krán vándorló 

szerzetesei, bajvívók 

megmérettetői ők. Kiszórják 

a társadalomból a gyengéket 

s az ostobákat, miközben 

keresik kérdéseikre a válaszokat: Mi a becsület? És mi a jó halál? Miért érdemes élni, és miért 

érdemes meghalni?  

 

Tulajdonságok: 

Erő: k10+10  Szép: 3k6 (2x)  Ké:9  Kp: 10 

Gyors: k10+10 I.Q.: 2k6+6  Té: 21  /Szint: 6 

Ügy: k6+12+kf Ake: k6+14  Vé: 75  Ép: 8 

Állkép: k10+8+kf Aszt:k10+8  Cé: 0  Fp: 7 

Eg: k10+8  Észl:k10+10  Hm:11/4 Fp/Tsz: k6+4 

 

 

Képzettségek: (30%/Tsz) 

 

Vakharc Af 
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3 fegyver Af 

1 dobása Af     Éberség 20% 

Pszi Mf     Ugrás 40% 

Sebgyógyítás Af    Csapdafelf. 30% 

Etikett (Kráni) Af    2. pusztítás Af 

Futás Af     4. 1 fegyver Mf 

Fegyverismeret Af    6. pusztítás Mf 

Mászás 27%     7. Vakharc Mf 

Esés 15%     8. Fegyverismeret Mf 

 

 

Páncélzat, Fegyverzet: 

Pajzsot, páncélt nem használnak, csak lassítaná őket. Ám előszeretettel alkalmazzák az alkar 

és lábszárvédőket, a puha bőr vagy posztóvérteket. 

Fegyverben kedvelik a már kipróbált közkedvelt, könnyű és gyors fegyvereket (pl. 

mesterkard, másfélkezes 

kard, sequor, rövidkard, 

stb.) 

 

 

Különleges képesség: 

A Harcos szellem útját 

járók kivételes harcosok, 

akik művészetté 

finomítják a harcot és a 

gyilkolást. A Raorim 

Kobha mesterétől 

elsajátíthat néhány 

szellem harcmodort. Ezek 

mindegyike 15 Kp 

rááldozásával válik 

megtanulhatóvá. Külsőst 

a mester sosem avatna be 

ezekbe a misztériumokba, 

mert annak teste még 

nincs a végletekig 

fejlesztve. Így szelleme 

képtelen lenne az 

igazságok felismerésére. 

 

Ez a karakter tapasztalt, 

bátor lelkületű játékosnak 

való, aki a becsület kráni 

változatának nehéz 

ösvényét szeretné 

választani. Ez a karakter 

sosem bújik meg, sosem 

használ mérget, sosem állít csapdát, és minden áron megtartja szavát. Ám akit gyengének 

talál, azt szó nélkül elteszi láb alól. Becstelen halálukért a mesterük vagy tanítványtársaik 

hirdetik ki a khayness-t. 
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Részeges Slan Mester 
 

A harcművészetek ismeretére vágyó tanonc számos iskola közül választhat, még itt Kránban 

is. Minden rendnek, klánnak 

meg van a maga csábító és 

riasztó oldala. Van néhány 

olyan szokatlan, vagy inkább 

vitatható irányzat is, mint 

például a Részeges Slaneké. Az 

ittas harcos szörnyen tántorog, 

tekintete homályos, teste inog, 

szinte hullámzik, mint 

poharában a bor. És mégis, 

mintha csak a kegyes szerencse 

védelmezné, kitér a feléje 

súlytó csapások elől, épp akkor 

csúszik el, mikor nyílvesszők 

szúrták volna keresztbe, ha 

állva marad, a kezébe akadó 

tárgy, legyen az háromlábú 

szék, vagy evőpálcika, mind 

fegyverré válik kapaszkodó 

után kutató kezeiben.  

 

Az ő esetlennek és 

kontrollálatlannak tűnő 

támadásai gyakran 

meglepetésként érik az 

ellenfeleit. Mi több, az alkohol 

hatása alatt valóban csodálatos 

tettekre képes, amelyek nagy 

bátorságra, ügyességre vagy erőre utalnak. Persze mindezekkel nem vívható ki a többi iskola 

osztatlan tisztelete, ezeket a mestereket eleve elítélik részeges életmódjuk miatt. 

 

A részeges Slan többnyire részeg lesz még a harcok után is. Gyakran csak kocsmákban 

találhatnak rájuk az érdeklődők, amint a sarokba húzódva szenderegnek néha fel-

felhorkantva, vagy érthetetlen szavakat mormolva. Mindez merőben ellentétes a többi iskola, 

józan életmódjával, egészségvédő gyakorlataival. A kocsmák hangos kötekedői sohasem 

tudhatják, hogy a pultnál vedelő fickó csak szerencsétlen alkoholista, avagy a szinte 

megállíthatatlan részeges mesterek közül való. 

 

Egészség: 2k6+6 

 

HM: 10 (4) Kp alap: 4 Kp: 5    Ép alap: 6 Fp alap: 8 Fp/ szint: k6+4  

 

A részeges Slan a harcművészhez hasonlóan lép szintet. 
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A mesterek kis csoportja hosszú hónapokig szemléli a lehetséges tanítványokat, azután 

bemutatják nekik a részeges verekedést –gyakorta a jelölt saját kárán. Ha a kijelölt 

személyeket elkápráztatta a technika, és szívesen elsajátítanák azt, akkor a mesterek maguk 

mellé veszik őket. Az elkövetkezendő napokban rengeteget gyakorolnak, esténként pedig 

egyre többet és többet isznak. Akik túlélik a mulatozást, azok hamarosan részeges slanekké 

válnak. 

 

 

Képzettség 

fok/% Tsz További szinteken 

Vakharc Af 2 Sebgyógyítás Af 

5 fegyver Af 2 Kötelékből szabadulás Af 

4 fegyver dobása Af 4 Fegyvertörés Af 

Pszi Slan  4 Kocsmai verekedés Mf 

Kocsmai verekedés Af 5 Vakharc Mf 

Úszás Af 6 Kötelékből szabadulás Mf 

Földharc Af 6 Sebgyógyítás Mf 

Mászás 20   Tsz/ 45/%  

Esés 35     

Ugrás 30     

Lopakodás 20     

Rejtőzködés 20     

 

A többségük alacsony színvonalon él, és nem is vágynak többre, csak a mindennapi italukra. 

De némelyikük híressé – vagy rosszhírűvé– vált az alkohol befolyása alatt tett cselekedetei 

által. 

 

Különleges képességek: 

 

Ördögi ivó – a részeges mester szervezete másként reagál az elfogyasztott alkoholra, mint az 

értelmes fajoké általában. Képes meginni egy nagy korsó sört, egy fél üveg bort, vagy ezekkel 

arányos mennyiségű erősebb alkoholt is, egy cselekvés időtartama alatt. (Tehát ha körönként 

kétszer támadna, akkor a Slan legurít egy fél palack borocskát először – s elveszti a 

kezdeményezést-, majd ebben a körben már csak egyszer támad.) Minden ilyen mennyiségű 

alkohol a harc során 1 ponttal csökkenti Intelligenciáját és Asztrálját, valamint 10 ponttal 

csökkenti kezdeményező értékét. Ám 1 ponttal növeli cserébe Erejét és Ügyességét, 10 

ponttal pedig növeli támadó vagy védőértékét a harc idejére. A slan diszciplínákat, így a chi-

harcot is csak addig tudja folytatni vagy létrehozni, míg Asztrálja nem esik 10 pont alá. Ettől 

még harcképes, de már diszciplínák nélkül. 

A szervezete egy óra alatt lebontja egy ilyen adag alkohol tartalmat, és ennek megfelelően 

folyamatosan állnak vissza értékei eredeti állapotukra. 

 

Vedelő verekedő – az agyagtál, a boros palack, a kishordó, a söröskorsó vagy a szíjra fűzött 

kulacs fegyvernek számít a részeges kezeiben. Ha ezekkel a tárgyakkal verekszik, minden 

harcértékére +5 pontot kap, és körönként a legtöbb támadását teheti velük. Ez alapesetben 4 

támadást jelent körönként (+ chi-harc módosítók). Az üvegek és cserepek k6+2 pontnyi zúzó 

sebzést okoznak az első ütésnél, ezután k10/2 vágó vagy szúró sebzést képesek okozni. A 

korsók, kulacsok és kupák mindig k6 pontnyi sebzést okoznak. A kishordók vasalástól, 

tömegtől függően min. k6+2, max. 2k6+2 sebpontnyi roncsolást képes okozni. Mi több, a 

részeges mester úgy harcol, hogy közben alig néhány cseppnyi italt löttyint ki. 
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Testi fenyítés – a részeges 

mesterek az egyik 

legkülönlegesebb harci 

technikával bírnak, azaz, olyan 

testrészükkel is képesek ütni, 

amivel más normális lény nem 

próbálkozna. Mivel a fájdalom 

érzetük az alkohol hatására 

módosul (3 egységnyi alkohol 

után Fp sérülései feleződnek, 

Fp-i elfogytával sem ájul el) 

érzékenyebb testfelületeikkel is 

hatásosan támadnak. Képesek 

földre került ellenfeleikre 

rázuhanni kemény csontos 

részeikkel, vagy akár a 

hátukkal passzírozva ki a 

lényből a szuszt. Ülepüket is 

gyakorta használják az ellenfél 

arrébb lökésére, vagy 

zuhantukban a másik bordáira 

mérnek vele maradandó sérülést. De bevett szokásuk, hogy fekvő helyzetükből az álló 

ellenségre páros lábú rúgásokkal támadnak. Nem lehet igazán minden helyzetet és lehetőséget 

leírni, ám a részegesnek minden tapasztalati szintjén 5% van arra, hogy aktuális harci körében 

meglepi „mozdulatával” ellenfeleit, így részesül a meglepetés minden bonuszában.  

 

 

A stílus – Ütés (bármivel) KÉ: 4  TÉ: 18     VÉ:16 Sp: k6+ bonuszok  

       Rúgás          KÉ: 7 TÉ: 15     VÉ: 8 Sp(1lábbal): k6+bonuszok 

       Rúgás          KÉ: 9 TÉ: 18     VÉ: 4 Sp(páros lábbal): k10+bonuszok 

 

A legnagyobb Részeges Mesterek tudástára: 
Azon slan diszciplínák, amikre csak részegen képes a mester, még akkor is, ha Asztrálja 10 

pont alá csökken. 

 

Ting: 

Pszi-pont: 15 

 ME: - 

 Erőssége: 10 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: azonnali 

 

A részeges guggolásból, ültőhelyéből kiugorva, testét hosszanti tengelye mentét spirálisan 

forgatva egy-egy kezének ujjával a közelében lévő (max. táv megegyezik a karakter 

testhosszával) ellenfél szemeinek esik. A vakharci ismerete és a chi uralása folytán szinte 

mindig eltalálja a rátámadó szemeit. Erre a támadására minden esetben megkapja a 

meglepetés bonuszt, és a felugrás kirobbanó lendülete miatt rohamnak számít. A sebzés 

minden esetben csak 1-2 Sp, ám túlütés esetén ez akár vakságot is okozhat. Minden esetben a 

szenvedő fél, a harc időtartamára elveszti látását, a szerencsétlenebbje akár egy egész életre.  
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Italozók tánca: 

Pszi-pont: 1 /2 TÉ 

 ME: - 

 Erőssége: 1 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: egyszeri 

 

Kacsázó mozgásával az iszákos úgy rohamozhatja meg az ellenfelét, hogy közben 

meglepetést is okoz. Ez a diszciplína egyszerre két jó tulajdonsággal is bír. Elsősorban a 

mesternek nem kell egyenes vonalban rohamoznia (akár cikk-cakkban is haladhat célja felé), 

valamint ebben az alkoholgőzös pszi-rohamban nem kell minden pszi-pontját a TÉ pontjaiba 

ölnie. Az elosztás a JK-ra van bízva. A roham kezdetén dobnia kell Esés százalékra, ha 

sikeres, képes futóember sebességével pörögve, gurulva –részeg tánchoz hasonlóan– 

rohamozni. Ha az esés próbája sikeres volt, rohamát nem tudják megszakítani, mert 

mindenképp célhoz ér. 

 

Ringó csípő: 

Pszi-pont: 8 

 ME: - 

 Erőssége: 8 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: 1 kör/ szint 

 

Ezt a diszciplínát a nagy női mesterek dolgozták ki. A részeges slan támadás közben 

folyamatosan –dámákat megszégyenítő módon– ringatja csípőjét, feminin jelleggel, 

rugalmassággal tölti meg mozdulatait, így +16VÉ (+2 VÉ/ Erősség) kap egy kiválasztott 

ellenfél ellen (pl. íjász). A képesség használatához körönként választhat újabb ellenfelet. Ez 

idő alatt a rálőtt célzó fegyverek elől ösztönösen képes (szint/ darab) kitérni, azaz erre nem 

kell –igaz nem is tudna– koncentrálni. 

Védekező harcban alkalmazva a diszciplínát, a bonuszok összeadódnak. 4 Pszi-pont/ E 

 

Fegyver mindenben:  

Pszi-pont: 12 

 ME: - 

 Erőssége: 10 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: 1 kör/ szint 

 

A részeges használhatja a környezete tereptárgyait, vagy a szántóvetők szerszámait, de 

bármilyen más tárgy is arra, hogy megtámadja velük az ellenfeleit. A létrától a csirke combon 

keresztül a háromlábú kisszékig bármit képes felruházni chi-energiával, és ezáltal fegyverré 

változtatja azokat, melyeket levonások nélkül képes használni. A tárgy jellegétől függetlenül 

körönként a legtöbb támadását használhatja és minden ilyen eszközzel k6+szint sebzést okoz. 

A legtöbb tárgy zúzó sebzést okoz, de vannak kivételek (az evő pálcika, törött szék láb, apró 

csontok szúrnak, a forró tea, leves éget, stb). A hosszú tárgyak, pl. egy létra a hosszuknak 

megfelelő elérési távval rendelkeznek. A sok részből álló tárgyak (lánc, szöges doboz, pénzes 

zacskó stb.) alkalmasak lehetnek az ellenfél lefegyverzésére. Végül a nagy sima felületű 
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tárgyak (szék, asztal, szekrény) használhatók különböző típusú pajzsokként. A slan ezzel a 

diszciplínával képes mindezen tárgyakból fegyvert készíteni. Ezek –általános– harcértékei: 

KÉ: 5  TÉ: pszi Erőssége  VÉ: 10    Sp: k6+ szint  

 

Vörös köd:  

Pszi-pont: 9 

 ME: - 

 Erőssége: 8 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: lásd a leírásban 

 

A slan mester a kyr pusztítókéhoz hasonló dühöt hoz létre magában e diszciplína által. Ennek 

körökben számított időtartama egyenlő a részeges (módosított) Állóképességének 10 feletti 

részével. A pszi által keltett düh ember feletti erőt és kitartást kölcsönöz neki. Erejére és az 

Állóképességére +4-et kap, emellett a varázslatokra is ellenállóbb lesz +20 ponttal nő AME-a 

és MME-a. Ezen bonuszok hatása az időtartam végéig megmarad. 

 

Tántorgás:  

Pszi-pont: 2 

 ME: - 

 Erőssége: 1 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: egyszeri 

 

A részeges tántorgó, kontrollálatlan, bizonytalan mozgása megtéveszti az ellenfelet, de az 

iszákos a diszciplína hatására, ebben az állapotban is képes villámgyors és pontos támadásra, 

ami mindenképp meglepi ellenfelét. A küzdőfél a színlelés leleplezésére, Intelligencia próbára 

jogosult, aminek a nehézségét a slan szintje adja meg. (pl. az Ork IQ-ja 14, a részeges pedig 3. 

Tsz-ű, így a próbát az ork –3-mal dobja) A diszciplína körönként csak egyszer alkalmazható, 

és a részegesnek abban a körben nincs módja több támadásra, viszont ehhez a támadásához 

minden esetben megkapja a meglepetésszerű támadás módosítóit. Még akkor is, ha már pl. 

harmadszor eteti meg ellenségével ezt a trükköt. 

 

Hurok:  

Pszi-pont: 4 

 ME: - 

 Erőssége: 2 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: 1 kör/ szint 

 

A mester a diszciplína hatására, övével, kulacsának szíjával, kantárszárral, harangkötéllel, stb. 

képes ellenfeleit harc közben egymáshoz kötözni, vagy végtagjaikat összehurkolni, anélkül, 

hogy őt meg tudnák közben jelentősen sérteni. Az elfogható küzdőfelek számát minden 

esetben a tárgy hossza határozza meg. Egy övvel, vagy kantárszárral, minden jóakarat ellenére 

sem lehet két főnél többet láncra fűzni. Viszont egy 20 m-es kötéllel, akár 10-15 személy is 

behurkolható. 

A részeges eltöltekezve chi-vel (és alkohollal) bámulatos fürgeséggel pördül és hajlik 

ellenfelei körül, VÉ +50-nel lesz nagyobb az időtartam végéig. Egy körben maximum a 

sikeres támadásai számával megegyező mennyiségű lényt képes hurokba fogni, ha erre a 

mennyiségre az eszköz alkalmas. A diszciplína hatása alatt képtelen bárkit megsebezni, hiszen 
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célja az ellenfél elfogása, ám túlütés esetén a célpont még egy hurkot kap lábára, vagy kibillen 

egyensúlyából és a földre is kerül. Az áldozatok a hurokból, csak Mesterfokú Kötelékből 

szabadulás esetén képesek 1 kör alatt kiszabadulni. Más esetben a harc helyhez kötve 

vagy/és földre kerülve módosítóival kénytelenek harcolni.   

 

Áldott ital: 

Pszi-pont: 18 

 ME: - 

 Erőssége: 15 

 Meditáció ideje: 1 kör 

 Időtartam: egyszeri 

 

A chi-energiát az italba vezetve a borissza mester képes (Tapasztalati szint/ 1Ép/2Fp) 

gyógyítás italává változtatni bármilyen alkoholt. Az ital naponta csak háromszor iható, a 

negyediknek már semmi gyógyító hatása sem lenne. Az ital csak a mesterre magára hat (saját 

chi-energiáit mozgósítja), és a gyógyító célzattal megivott alkohol nem módosítja a 

tulajdonság értékeit. 

 

Tűzköpő: 

Pszi-pont: 20 

 ME: - 

 Erőssége: 17 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: azonnali 

 

 

A itókás slan képes chi-energiájával lángra lobbantani az önmagában lévő alkoholt, és 

lángleheletként az ellenfeleire köpni azt. A lánglehelet 6k6 pontnyi tűzsebzést okoz egy 10 

lábnyi hosszúságú csóván belül. A sebzés egy sikeres Gyorsaság próbával (mínusz a mester 

módosított Erő tulajdonságának 10 feletti része) felezhető. Pl. a kyr gyorsasága 19-es, a 

részeges erejének 10 feletti része, pedig 8, így a próbát a kyr –8-al dobja. Minden lánglehelet 

felemészt egy adagnyi megivott alkoholt, és emiatt a bonuszok és a levonások egyaránt 

csökkennek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragat-Gar a Láncokkal küzdő 
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Krán és a benne felcseperedő nemzetek, a köztük lévő állandó harcok, a területért, a 

hatalomért, Ranagol figyelméért, vagy csak a puszta létért mindenképpen arra sarkalja az 

egyént, hogy egy vagy több dologban a legjobb legyen, egyénivé váljon. Erre az egyik 

legjobb példa a Ragat Gar, avagy a Láncokkal küzdő (ahogy a köznép hívja őket). Nagyon 

furcsa népség az övék, viszont kasztjuk jegyeit bárki könnyedén felismerheti, hiszen testükre 

tekerve különbféle elkészítésű, és vastagságú láncokat viselnek. A saját fajtájukat nem 

nagyon tudják elviselni, viszont más beavatottakkal szívesen társulnak, hogy így még inkább 

halálos elegyet képezzenek a rájuk törők számára. 

 

A terror és a megfélemlítés eszközeként használják a láncot, nem csak fegyverként. Kínoznak 

és büntetnek is vele. Gyakran kialakítanak maguknak egy ablaktalan pincehelységet, vagy 

földmélyi vermet, ahol láncok és csapdák borítják a padlót, és láncok lógnak le a 

mennyezetről. A csörgő fém idegesítő és halálosan veszélyes terepet jelent minden belépő 

ellenfélnek. 

A Ragat Gar úgy tekint láncaira, mint önmaga kiterjesztésére. Kezében ez a fegyver szinte 

megelevenedik és engedelmeskedik a lánccal küzdő akaratának. 10-15 méter hosszú láncaikat 

gyakran korbácsként fordítják ellenfeleik ellen, olykor mind két kezükben láncot forgatva 

csapnak le ellenfeleikre. 

 

A Ragat Gar tulajdonságait a harcos szerint dobjuk ki.   Észlelés: k6+12 

 

KÉ: 9 TÉ: 20   VÉ:75  CÉ: 0   HM: 11(3)   Kp:8  Kp/szint: 12   Ép: 7   Fp: 6    

 

Fp/szint: k6+4 

 

 

 

 

A láncokkal küzdő a fejvadászhoz hasonlóan lép szintet. 

 fok/% Tsz További szinteken 
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Képzettség 
Lefegyverzés Af 2 Különleges fegyver haszn. Af 

1 fegyver (lánc) Mf 3 Kötelékből szabadulás Af 

1 fegyver dobása (lánc) Af 4 Különleges fegyver haszn Mf 

Fegyver ismeret (egyéb) Mf 4 Kiegészítő támadás Af 

Csomózás (lánc+lakat) Af 5 Csomózás (lánc+lakat) Mf 

Kétkezes harc Af 7 Kötelékből szabadulás Mf 

Csapdaállítás Af 8 Sebgyógyítás Af 

Mászás 20   Tsz/ 45/%  

Esés 20     

Kötéltánc 30     

Zárnyitás 35     

Rejtőzködés 20     

 

Különleges képességek: 
 

Ijesztés: láncai csörgetésével a karakter félelmet kelthet az ellenfeleiben, mintha varázslat 

lenne, úgy hat a célpontokra. A hatás erőssége a Ragat Gar szintjével egyenlő nagyságú. (pl. 9 

Tsz-ű Ragat Gar karakter ijesztés hatása 9E-vel fog hatni a rátámadókra. Képességét naponta 

1x használhatja. 

 

Lánckorbács: ha ellenfele nem védi magát mindenütt, -pl. teljes vértezet- akkor a láncaival 

korbácsként támadhat ellenfele létfontosságú, vagy nagy fájdalmat okozó pontjaira. Ez annyit 

tesz, hogy a ragat gar -10 TÉ-vel támad, de minden sebzéséhez még +1k6 sp járul. A 

képesség csak megismerhető anatómiájú és élő teremtmények ellenében vethető be. Pl. 

élőhalottaknak, szerkezeteknek, növényeknek és a testetlen lényeknek hiányoznak, mindazon 

pontjai melyeken a lánckorbáccsal súlyosabb sebeket lehetne okozni. Persze a láncokkal 

küzdőnek látnia kell támadása célpontját, és ellenfele létfontosságú, vagy nagy fájdalmat 

okozó pontjainak elérhetőnek kell lenniük. 

 

 

Kötélharc: ha a ragat gar láncon vagy hasonló eszközön függeszkedve harcol, akkor sem 

szenvedi el az ebből adódó levonásokat, és az ellenfelei sem kapnak emiatt támadás-

bonuszokat. Ha olyan láncon függeszkedik, amely képes legalább 5 métert lengeni, akkor ezt 

az előnyére fordítva kap +20 VÉ, mindaddig, míg a láncon függeszkedik. 
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Véreztetés: már 2. szinten képes a láncos úgy használni korbácsként láncait, hogy azok 

minden esetben vérző sebet tépjenek. Így képes megtámadni minden nem teljes vértezetben 

lévő ellenfelét. Azokat úgy megcsapja, hogy –akár láncing alatt is– felhasadjon a bőrük. Azaz 

k6/2 Fp-t akkor is lemar ellenfeleiről, ha az egész sebzés el is vásna azok SFÉ-jén. 

 

Kiváló lánc ismeret: a ragat gar 2. szinten kiváló ismeretre tesz szert a láncok terén, így 

képes azokat akkor is használni, ha a szemeket tüskéssé vagy kampóssá teszi 

(kovácsmesterrel). Az ilyen láncokkal tett támadásaira +2 sebzést kap. 

 

 Földre rántás: 3. szinten a láncokkal küzdő képes láncaival megragadni és földre rántani 

ellenfelét, ha sikeres támadást tesz. Amennyiben az ő TÉ-e 25-tel nagyobb ellenfele VÉ-nél, 

akkor sikerül földre rántania ellenségét.  

 

Hosszú kéz: 4. szinttől kezdve a láncos képes lesz a lánckorbácsot ugyan akkora 

pontossággal kezelni, mintha az a meghosszabbított karja lenne. Harci helyzetben, pl. egy 

sikeres támadás ellenében, képes a kezébe rántani a lánccal dolgokat. Vagy megnyomni egy 

gombot, eloltani egy gyertyalángot, vagy arrébb csapni egy fekvő érmét 15méternyi 

távolságon belül.  

(Tárgy védője: óriási 20 VÉ, ló nagyságú 25 VÉ, ember nagyságú 30VÉ, kutya nagyságú 

40VÉ, dinnye nagyságú 55VÉ, alma nagyságú 70VÉ, fémpénz, gomb nagyságú 85VÉ, 

gyertyaláng nagyságú 100 VÉ) 

Egy maximum 9-10kg –os tárgyat képes (sikeres támadás után) fegyvertelen kezébe rántani 

15 méteren belül. 

15 méteren belüli oszlopra, kiálló téglára, vízköpőre képes (sikeres támadás után) rátekerni 

láncát és azon felmászni. Vagy a mennyezeten lévő dologra tekerve láncát (sikeres támadás 

után) képes maximum 25 méternyi terület felett átlendülni. 

A 10 kg-nál nehezebb tárgyakat (sikeres támadás után) képes láncaival elhúzni. A tárgyakról 

bármikor képes lerántani a láncait 1 szegmens alatt. 

Ha valahonnan lezuhan, akkor láncaival tehet egy gyorsaság próbát, s ha sikeres, akkor 

megragadhat láncaival egy a zuhanás kezdetétől számított 15m belül lévő oszlopot, szobrot, 

kiálló faágat, gyökeret, sziklát. Az alkalmas, de rögzítetlen tárgyaknak legalább kétszer 

akkora súllyal kell bírniuk, mint a karakter, különben csak azokat is magával rántaná a láncos. 

Meg próbálhat egy személyt (barátot vagy ellenséget) megragadni a zuhanás megállításának 

érdekében. Ilyenkor annak VÉ ellen kell támadást dobnia, ha a célpont segíteni akar, akkor a 

fegyverekből származó VÉ nem adódik a célpont Vé-hez. A sikeresen megragadott 

személynek erő- próbát kell tennie a nehezítés mértéke, megegyezik a zuhanás métereivel. Pl. 

a ragat gar megcsúszik, lezuhan, de sikeresen elkapja egyik társát. A KM meghatározza az 

addigi zuhanás mennyiségét –mondjuk: 3 m– tehát az erő-próbát -3-mal kell majd dobni. 

Sikertelenség esetén a ragat gar őt is magával rántja. Siker esetén, pedig megállítja a láncos 

zuhanását. 

 

Lánc vértezet: 4. szinten a ragat gar saját láncaiba csavarhatja magát (ehhez legalább 20 m 

lánc szükséges), ami +5 SFÉ-t biztosít a számára és -2 MGT-vel tud küzdeni. „Vértezete”, 

mozgási sebességét nem befolyásolya, valamint egy harci-cselekvés (1 támadás) ideje alatt 

képes magát a láncba csavarni. 

 

Pusztító csapás: 5. szinttől a láncokkal küzdő képes +1k6 sp sebzést okozni láncaival. A 

képesség használatához mesterfokú fegyverhasználat és kiegészítő támadás (8kp) szükséges. 
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A ragat gar láncütése ellenfelére tekeredik, és a láncokkal küzdő az eltalált testrészeket, a 

láncok által képes csontrepesztő erővel megszorítani. A Mesterfokú kiegészítő támadás 

bonusza a pusztító csapás sebzéséhez adódik, így a sebzés mértéke:+2k6sp 

A fém hálójában: 5. szinttől kezdve a láncos képes egy lánc és egy lakat gyors 

kombinálásával (1 teljes kör alatt) lekötözni egy kicsi, vagy egy emberi, vagy egy nagy 

méretű ellenfelet. A sikerhez elengedhetetlen, hogy ragat garé legyen a kezdeményezés, 

máskülönben aligha sikerülne a lekötözés. Szabadulni, csak kötelékből szabadulás Mf-al 

lehet. A lánc széttépéséhez, pedig erőpróbát kell dobnia -6-tal. A láncnak legalább 10m –nek 

kell lennie. A célpont, ha semmiképp sem tud szabadulni, akkor a harc helyhezkötve, illetve a 

harc alacsonyabbról módosítóival kénytelen harcolni. Védőértékét csak az alap védőértéke és 

a használt fegyver VÉ-nek összege adja. 

 

Zizegő lánccsapás: 6. szinten, ha korbácsként használja tüskés vagy kampós láncait, akkor 

+2 sp sebzést kap támadásaira.  

 

Láncok súlya: 6. szinten a ragat gar valódi sebzése helyett megpróbálhatja elkábítani az 

ellenfelét. A láncokkal küzdő körönként 1x, de naponta maximum a szintjével egyenlő 

számban alkalmazhatja képességét. A képesség használatát még a támadás dobás előtt kell 

bejelenteni (sikertelen támadás, sikertelen kábítást jelent). Az eltalált ellenfélnek 

Állóképesség-próbát kell dobnia (mínusz a ragat gar Tsz /2 + a ragat gar Erőből adódó 

módosítója), de emellett elszenvedi a fegyver alap sebzését is (minden bonusz nélkül). 

Rontott mentődobás esetén az áldozat 1 körre elkábul, azaz ha mégis harcolni akarna, azt a 

kábulat negatív módosítóival tehetné csak meg. Védő értékéhez, pedig nem adhatja a kábulat 

ideje alatt fegyverei védőértékét. Szerkezetek, növények, élőhalottak, testetlen teremtmények 

ellen a láncok súlya képesség nem alkalmazható. 
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Támadás az égből: 7. szinten a láncokkal küzdő képes falakról, fákról, erkélyről, stb. az 

alatta lévő ellenségekre támadni láncai segítségével. Egy minimum 10m hosszú lánc esetén 

rögzíti testét a fegyveréhez, fegyverét pedig a falhoz, fához, stb., majd aláveti magát a 

magasból, hogy tüskés vagy horgos láncával megfojtsa, vagy a magasba emelje ellenfelét. 

Ezen a szinten a ragat gar már szinte misztikus kapcsolatba kerül láncaival, így korlátozott 

hatalomra tesz szert felettük. A lánc képes –a leugrás után– a láncost és még egy max. 200kg-

os teremtményt a magasba emelni, akár vissza a falra, fára, erkélyre, stb.  

A támadás minden esetben rohamnak számít és meglepi a célpontot (meglepetés bonusz), a 

(tüskés, horgos) lánc sebzése fojtás során pedig, minden 2 Fp után egy Ép-t is elvesz a 

célponttól.  

 

A lánc árnyékában: egy körös cselekedetként, a legalább 7.szintű ragat gar képes lánca 

megpörgetésével félrecsapni a ráirányuló támadásokat. Ez +40VÉ ad neki egy kiválasztott 

irányból. A lánc 180 fokos ívben ad védettséget. Ezen képesség használatakor nem támadhat 

vissza. 

 

Lánckígyó: a ragat gar 10.szinten olyannyira eggyé válik láncaival, hogy képessé válik azok 

megelevenítésére és akaratának uralma alá hajtására. A képesség szinte teljesen megegyezik a 

Boszorkány mágia: Kígyóvarázs I. című varázslattal (Első Törvénykönyv, MAGUS). A 

láncok TÉ 80, legalább 20 sp-t kell rajtuk sebezni vágó fegyverrel, hogy elvághassák őket. 

Szabadulni -3-as erőpróbával lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörös bosszúálló 
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A vörös bosszúálló egy ősi és erőteljes Kráni szekta elhíresült neve. Egyesek szerint Ranagol 

Nagyúr egyik 

Démonlovagjával állnak 

kapcsolatban a szekta 

beavatottjai. Tőle merítik az 

erőt, tőle tanulták a harci 

tudást és a harcművészek 

által is használt chi sötét 

útját, a Shi-t. Persze a 

démon sem adja ingyen a 

Birodalomban oly értékes 

tudást. A bosszúállók leölt 

ellenfeleinek vére mind 

Damquuis-t erősítik, a sötét 

oldal chi-je pedig lassan és 

fájdalmasan, de 

maradandóan demonizálja a 

vörös bosszúállók kinézetét. 

Edzéseik, és tanulmányaik 

által a szekta tag megtanulja 

fókuszálni a Shi energiát. 

Azaz akár Slaneknek is 

tekinthetnénk őket, ha nem 

hatná át lényüket a 

Démonlovag pokoli lényege 

és a Shi pusztító útjának 

ismerete. 

Tagjaik sorába bárki 

jelentkezhet elviekben. A 

valóságban azonban két tag 

jóváhagyása/ kérelme kell 

ahhoz, hogy a választottból 

valóban új tag legyen. A 

szekta rendelkezik a fajok szinte teljes palettájával, a külső tartományokban főként orkok, 

emberek és goblinok alkotják a tagság gerincét, míg a birodalom belseje felé haladva 

találkozhatunk kyr, amund, korcs, szolga fajúval is. Sőt a rossznyelvek szerint még a 

családjuk által kitagadott (testi fogyatékosság, vagy gyógyíthatatlan betegség miatt) elfek is 

fel-felbukkannak vörös bosszúállóként. 

 

Tulajdonságaikat a kardművész szerint dobjuk ki!  Észlelés: k6+12 

 

KÉ: 10  TÉ: 20  VÉ: 75 CÉ: 7  HM: 9(3) 

 

Kp alap: 4    Kp/szint:  3 +Intelligencia 10 feletti része 

 

Ép alap: 5  Fp alap: 8 Fp/ szint: k6+5 

A Vörös bosszúálló a kardművészhez hasonlóan lép szintet. 

 

 fok/% Tsz További szinteken 
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Képzettség 
1 Harcművészeti stílus Mf 2 Álcázás/ álruha Af 

5 fegyver  Af 3 Sebgyógyítás Af 

1 fegyver dobása  Af 4 Vakharc Af 

Hátbaszúrás Af 4 Hangutánzás  Af 

Pszi (slan) - 5 1fegyver haszn. Mf 

Lovaglás Af 7 1fegyver dobása Mf 

Földharc Mf 8 Demonológia Af 

Mászás 20   Tsz/ 45/%  

Esés 20     

Lopakodás 30     

Ugrás 35     

Rejtőzködés 20     

 

A Vörös bosszúállók életének középpontjában általában két dolog szokot megférni. Az egyik 

Damquiis szolgálata, a másik –ez minden Bosszúálló személyes vonala– egy kiválasztott faj 

teljes és tiszta gyűlölete, melyet háttértörténetével magyarázhat a karakter. Ezekre a lényekre 

a Bosszúálló mindig különleges bonuszokkal támad. Mindig alaposan megfontolt, 

kidolgozott átveréssel vonzzák maguk köré a társakat, vagy épp a célpontokat. Felbérelhetők 

és semmitől sem riadnak vissza, hogy maguk vagy mások bosszúját beteljesítsék. Lehet 

méreg, lehet baleset, lehet lassú kínhalál. Csak két dolgot nem tesznek meg SOHA: nem 

árulják el megbízójukat, és a célszemélynek sosem kegyelmeznek. Nincs az ismert fogalmaik 

között a kegyelem. Szent céljuk, hogy Damquuis minél több vérhez jusson, minél több lény 

szenvedése és halála által. Talán ezért kap helyet jellemükben minden esetben a Halál. 

Előszeretettel hordanak piros vagy mélyvörös ruhákat, kiegészítőket, illetve gyakran 

fordítanak arra nagy figyelmet, hogy anonimitásuk megmaradjon. 

 

Fegyverzet, páncélzat: 
A Bosszúálló sosem húz bőrvértnél nehezebb vértezetet. Ha a helyzet úgy kívánja, használnak 

kicsi, illetve közepes pajzsokat. Általában a kisebb, könnyebben rejthető fegyvereket kedvelik 

(tőrök, sequorok, rövidkardok, csatacsákányok, fojtóhurkok, dobótőrök), de nem hagyják 

magukat beskatulyázni. Nincs számukra tiltott fegyver… 

 

Az erő sötét oldala: 
A vörös bosszúálló minél többet használja a sötét chi-t, annál inkább démonivá válik a 

külseje. Szemei egyszínűvé válnak (vörös, fehér, fekete, vagy kék), csontozata eltorzul 

(csonttüskék, szarvak, karmok, izületi módosulások, vagy bármilyen más az adott faj 

csontozatától eltérő módosulás). Mindez lassú évek alatt változik át, ám mindig hetekig tartó, 

magas lázzal és hasogató fájdalommal járnak ezek a módosulások. A szektatagok erre az 

időre, kietlen helyekre távoznak, hogy ne legyenek kiszolgáltatva gyengeségük idején a 

vérükre szomjazóknak. 

 

Különleges képességek: 
-Damquuis tanai, a Shi tudománya 

-Naponta egyszer képes /szint x IQ 10 feletti része/ erejű (E) félelem aurát létrehozni maga 

körül. 

-Egy a karakter által kiválasztott (gyűlölt) faj ellen a Bosszúálló a következő bonuszokkal 

támad: KÉ +15    TÉ +30  VÉ -10  CÉ +20  Sp +6  

-Démoni nyelv ismerete (képtelen rajta megszólalni, de érti) 
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A Shi avagy Damquuis tanai:  

 
Kábító sikoly:  

Pszi-pont: 4 

 ME: speciális 

 Erőssége: 2 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: 1 kör/ szint 

 
A szektatag egy hang alapú támadás formájában engedi szabadon a Shi-energiát. A hatás 15m 

átmérőjű gömb alakban (középpont az alkalmazó) jelentkezik, és területében minden olyan 

célpontot elkábít, amelyik nem dob sikeres Állóképesség-próbát (mínusz a bosszúálló 

Intelligenciájának 10 feletti része). Ha a célpontok sikertelenek, úgy a kábultság negatív 

módosítóival kénytelenek harcolni. Rohamozni, elfutni bizonytalan mozgásuk miatt 

képtelenek. 

 

Shi-fókusz:  

Pszi-pont: 8 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 2 s 

 Időtartam: 1 kör/ szint 

 

A bosszúállók legveszélyesebb 

képessége, ami hihetetlen 

cselekedetek véghezvitelére is 

képessé teszi őket. Az alkalmazó 

képes a Shi-t úgy fókuszálni, 

formálni, hogy az a kritikus 

szituációkban a segítségére legyen. 

Képesség próbáihoz 

hozzáadhatja az adott 

tapasztalati szintjét, a mágikus 

hatások ellen, pedig az aktuális 

tapasztalati szintjét 

+Intelligenciájának 10 feletti 

részét AME és MME -jéhez. Azaz 

egy 5.szintű (IQ: 15) Vörös 

bosszúálló egy -6-os Erő-próbához 

+5-öt adhat a Shi-fókusszal, így 

csak -1-es erőpróbát kell tennie. 

Vagy egy elmére ható varázslat 

ellen +10 MME –vel rendelkezik. 

 

 

 

 

Shi-jártasság: 

Pszi-pont: 10 
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 ME: - 

 Erőssége: 8 

 Meditáció ideje: 3 s 

 Időtartam: 1 kör/ szint 

 

A szektatag a Shi-fókuszhoz hasonlóan százalékos képességeit tudja a Shi által megnövelni, 

így fantasztikus ügyességre és érzékekre tesznek szert. Az alkalmazó szintenként 5%-kal 

képes növelni bármelyik százalékos képességét. Ezt a szint/5%-ot akkor sem növelheti, ha 

dupla pszi-pontot áldoz rá. 

 

 

Shi-gyógyítás: 

Pszi-pont: 8 

 ME: mentális 

 Erőssége: 8 

 Meditáció ideje: 3 kör 

 Időtartam: egyszeri 

 

A Vörös bosszúálló képes gyógyító erővé formálni a Shi-energiát. Kézrátétellel gyógyíthat 

élőlényeken (önmagán nem alkalmazhatja) annyi Fp-t (vagy fele annyi Ép-t), amennyi a 

szintjének és Intelligenciája 10 feletti részének szorzata. Ezt a gyógyító, életben tartó erőt 

nem kell egyszerre felhasználnia és eloszthatja több alany között is. Ám az egyszer 

megidézett gyógyító erőt maximum 6 órán keresztül képes testében tárolni, azután az elillan. 

A tárolás időtartama alatt, a megidézett gyógyerő már nem alakítható vissza pszi-ponttá. 

 

Pokoli sikoly:  

Pszi-pont: 30 

 ME: mentális 

 Erőssége: 27 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: egyszeri 

 
A szektatag egy hang alapú támadás formájában engedi szabadon a pokoli rezonanciává 

formált Shi-energiát. A hatás 15m átmérőjű gömb alakban (középpont az alkalmazó) 

jelentkezik, és területében minden olyan célpont sérül, amelyik nem dob sikeres mentális 

mágia ellenállást (3 pszi-pont/1E). Ha a célpontok sikertelenek, úgy 3k6 + alkalmazó 

szintjének és Intelligenciája 10 feletti részével egyező számú Ép-t veszítenek. Ha ellenállásuk 

sikeres, akkor csak a sebzés felét szenvedik el. A Mélység hangjai felrepesztik az evilági 

lények bőrét, mély és fájdalmas sebeket tépnek az eleven húsban. 

 

 

Elektromos vihar: 

Pszi-pont: 10 

 ME: - 

 Erőssége: 1 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: egyszeri 

 Sp: k10/E 
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A bosszúálló ujjbegyeiből kicsapó villámok legyező alakban szétterülve (E /2méter széles a 

vége) támadják meg ellenfeleit, akiknek 10 méteren belül kell tartózkodniuk. A villámsávban 

tartózkodó baráti egységeket a villámok kikerülik, számukra ártalmatlanok. 10Ψp /k10 sp 

 

Démonszárny: 

Pszi-pont: 5 

 ME: - 

 Erőssége: 1 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: egyszeri 

 

A vörös bosszúállók igazi akrobaták, 

harcközben is képesek bámulatos 

ugrásokra, vagy nagy magasságokból 

sértetlenül a földre érkezésekre. A 

diszciplína működését csak az avatott 

mesterek ismerik, a többi szektatag beéri 

annyival, hogy képes rá. A bosszúálló 5 

pszi-pontért 2 métert képes felfelé 

ugrani, vagy lefelé lassítottan zuhanni. 

Ezzel a technikával képesek harcközben 

egy ember méretű teremtményt vagy 

tárgyat átugrani, ám az erő mindig csak 

egy irányban hat, azaz, ha felfelé ugrik 

az érkezéshez esés próbát kell dobnia, ha 

pedig zuhanni akar, akkor pedig a 

mászás próbát kell megdobnia (ha 

szükséges). Persze dupla mennyiségű 

pont ráfordításáért képes a felfelé és 

lefelé irányt kombinálni. A harcban 

mindenképp Meglepi ellenfelét, sőt ha a 

háta mögé érkezik (hibátlanul), akkor 

akár hátulról is támadhatja. 5Ψp /E/ 2 

méter 

 

Szellemi kezek: 

Pszi-pont: 45 

 ME: - 

 Erőssége: 35 

 Meditáció ideje: 2 szegmens 

 Időtartam: kör/szint 

 

A Vörös bosszúálló tudás tárának leghatalmasabb diszciplínája, mely túl nyúlik a test 

határain. Az alkalmazó képes megmozdítani szubtilis (finom anyagú, láthatatlan) 

szellemtestét, azaz, igazából csak a karjait. Viszont azokat képes fizikai karjaitól külön is 

mozgatni. A beavatott nagyok persze felfedezték eme szellemi karnak a határait is. Ezzel a 

diszciplínával maximum 3 méterre lévő tárgyat, vagy személyt képes megragadni. A szellem 

kezek képtelenek megfogni a nemes fémeket illetve a mágikus tárgyakat. Azokon keresztül 

suhannak légszerűen. Ám képesek egy (max. 3 méterre lévő) asztalról felkapni egy tőrt és az 

éppen velük harcoló ellenfél tarkójába szúrni. A szellemkezek a fizikai testtől függetlenül is 
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képesek mozogni. A szektatag harcolhat, bármit tehet, csak tudatánál kell lennie, míg két 

szellemkezével akár két különböző dolgot is tehet. A szellemi kezek nagyon finom, precíz 

mozdulatokra is képesek. Az általuk képviselt erőt, pedig a bosszúálló Intelligenciájával 

határozhatjuk meg. Pl. valakit a szellemi kezeivel torkon akar ragadni a magasba emelni és 

megfojtani, akkor IQ próbát kell dobnia (mintha csak Erő próbát dobna). Fojtani addig tud, 

amíg a diszciplína kitart, ha az ellenfél állóképességének 10 feletti részénél (körökben mérve) 

tovább képes fenntartani a fojtást, akkor a célszemély megfullad. Ha harcolni akar finomteste 

kezeivel, akkor TÉ-e 15-tel csökken a koncentráció miatt, de védője ugyanennyivel nő. A 

kezek sebzése fizikálisan k6+ az Intelligencia 15 feletti része. És immár négy kezével 

körönként, akár háromszor is támadhat. 

 

 

 

 

Mesterlövész 
 
Minden fejvadászklánban megtalálhatóak a Mesterlövészek. Feladatuk az ellenség lelövése. 

Általában távolról támadnak, kedvenc fegyverük a visszacsapóíj, de ismerik a többi 

lőfegyvert is. Közelharcban nem igazan jók, ha tehetik, kerülik ezt. Gyakran lesből támadnak. 

Vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a lovukról lövik le az ellenfelet. Nyilaikat mérgezik. 

Ebből látszik, hogy csak olyan helyzetben kezdenek bele a harcba, ahol ők biztonságban 

vannak.  

 

Kidobás: 

Erő: k10+10  

Gyorsaság: k10+8  

Ügyesség: k6+12+kf  

Állóképesség: k10+10  

Egészség: k10+10  

Szépség: 3k6 

Intelligencia: 3k6(2x) 

Akaraterő: k10+8 =20  

Asztrál: 2k6+6  

Harcértékek: 

  

KE alap 5 TE alap 15 VE alap 70  

CE alap 20 Hm/szint 12 : TE 2, VE 2, CE 4  

KP alap 3  

Kp/szint 4 Fp alap 5  

Ép alap 4 Fp/szint k6+3  

 

Képzettségek: 

1. szint  

Fegyverismeret (lőfegyverek) AF  

3 fegyver (könnyű nyílpuska, tőr, klán fegyvere) használata AF  

1 fegyver (visszacsapóíj) használata MF  

1 fegyver (dobótőr) dobása AF  

Pszi AF  

Úszás AF  



Csörgő Iván: Krán                                            - 51 -                                        Kasztok könyve 

  

Csapdaállítás AF  

Álcázás/álruha AF  

Célzás AF  

Lovaglás AF  

Ökölharc AF  

Hangutánzás AF  

Mászás 20%  

Esés 10%  

Ugrás 5%  

Lopódzás 30%  

Rejtőzködés 40%  

Éberség 25%  

Csomózás (csak íjhurok)  

 

 

 

2. szint 

 Pusztítás (visszacsapóíj) AF  

3. szint Méregkeverés/semlegesítés 

AF  

Nyomolvasás/eltüntetés AF  

4. szint 

Pusztítás MF  

Célzás MF  

5. szint 

Pszi MF  

Lovaglás MF  

Lovasíjászat AF  

6. szint  

Csapdaállítás MF  

Térképészet AF  

7.szint  

Lovasíjászat MF  

 

Minden szinten 20%-ot kapnak. Egy 

képzettségre max. 15%-ot tehetnek.  

 

Különleges képességek: 
 

Ha olyan lőfegyvert vesznek a kezükbe, amelynek használatában képzetlenek, akkor ezeket a 

módosítókat kapjak: KE -5, CE -10. Néhány Slan diszciplína elérhető számukra: 

5. szinten: Tetszhalál  

6. szinten: Zavarás, Testsúly változtatása  

7. szinten: Érzékelhetetlenség  

9. szinten: Jelentéktelenség  

Ezeket meg kell tanulniuk (KP rááldozása nélkül), ha használni akarjak, nem "csak úgy 

maguktól" jönnek.  

NEM kapnak sebzésjárulékot.  

NEM kapnak KÉ-t két szintenként. 
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NEM tanulhatnak Kobratáncot természetesen  

 

Tapasztalati szint : 

A fejvadászok táblázata szerint lépnek szintet.  

 

Fegyvertár: 

Visszacsapóíját, könnyű nyílpuskát használnak főként. Közelharcban tőrüket és a klán 

fegyvert használjak. Mérgezik a fegyvereiket. Nem igazán hordanak vérteket. 

 

 

Megjegyzések:  

- a két szintenkénti KÉ és a sebzésjárulék helyett szintenként eggyel több HM-et kapnak. 

- 10. szintig kb. 10Kp-nyivel több képzettséget tudnak, mint a fejvadászok, de jóval kevesebb 

Fp-jük van, és kevesebb Ép-jük van. Csak a lőfegyverekhez kapnak enyhébb "képzetlen 

fegyver" levonást.  

 

 
 

Kráni pusztító 
 
 
 
„Ha elvesztem kezem, lábammal támadok; ha csonkolják lábam, acsarogva harapok; ha 

levágják fejem, testembe oltott dögletes nyavalyával pusztítok ki minden élőt mérföldekre.” 

/Shien-Gorr harci dal/ 

 
 
Ez a kaszt meglehetősen ritka, és hatalmas a Harcosok között. Krán bajnokai ők. A legjobbak. 

Aki ilyen karakterrel akar játszani, szigorúan be kell tartania, hogy előtörténetet dolgozzon ki, 

a legkisebb részletekre is 

kiterjedően. Kérjük, a KM-

eket, ezt mindenképpen 

tartassák be. Ezzel a 

karakterrel csak a 

legjobbak legjobbjai 

játszhatnak. 

  

Nagyon jó harcosok, igen 

kitartóak, és erősek. 

Kiképzésüknek 

köszönhetően kezdetben 

rengeteg képzettséggel 

rendelkeznek, de később 

annál nehezebben fejlesztik 

a meglevőket.  

 

Képességek:  
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Erő : k6+12+kf 

Állóképesség : k6+12+kf 

Gyorsaság : 2k6+6+kf 

Ügyesség : k10+8+kf 

Egészség : k10+10 

Szépség : 3k6 

Intelligencia : 3k6(2x) 

Akaraterő : 2k6+6 

Asztrál : 3k6 

Harcértékek 

KÉ alap:10; 

TÉ alap:24; 

VÉ alap:75; 

CÉ alap: 0; 

HM/Szint:14(7TÉ) 

Kp alap:2 

Kp/Szint:5(20%) 

Ép alap:6 

Fp alap:8 

Fp/Szint:k6+5 

 

Képzettségek: 

1.Szint Ökölharc ........ Af 

1.Szint 6 Fegyverhasználat ........ Af 

1.Szint 1 Fegyverhasználat ........ Mf 

1.Szint 3 Fegyver dobása ........ Af 

1.Szint Pszi ........ Af 

1.Szint Futás ........ Af 

1.Szint Úszás ........ Af 

1.Szint Csapdaállítás ........ Af 

1.Szint Hadrend ........ Af 

1.Szint Nehézvértviselet ........ Af 

1.Szint Nyomolvasás ........ Af 

1.Szint Vakharc ........ Af 

1.Szint Esés ........ 20% 

1.Szint Ugrás ........ 20% 

1.Szint Lopózás ........ 25% 

1.Szint Rejtôzés ........ 30% 

2.Szint Pusztítás ........ Af 

2.Szint Ökölharc ........ Mf 

2.Szint Harci láz ........ Af 

3.Szint Kétkezes harc ........ Af 

3.Szint Fegyvertörés ........ Af 

3.Szint Mágiaismeret (boszorkánymesteri) ........ Af 

4.Szint Úszás ........ Mf 

4.Szint Pusztítás ........ Mf 

5.Szint 1 Fegyver dobása ........ Mf 

5.Szint Mágiaismeret (papi) ........ Af 

5.Szint Mágiaismeret (varázslói) ........ Af 

6.Szint Kétkezes harc ........ Mf 
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6.Szint Pszi ........ Mf 

7.Szint Vakharc ........ Mf 

 

 

A Kráni Pusztító a fejvadász TSZ-lépési táblázatát használja.  

 

 

A Vért egy speciálisfajta: 

Sodronyruha, teljes vért. A vért típusát kockadobással döntjük el: 

dobás:01-50, MGT:-3, SFÉ:4, anyaga: Krániacél 

dobás:51-80, MGT:-2, SFÉ:5, anyaga: mágikus 

dobás:81-95, MGT:-1, SFÉ:6, anyaga: Meteoracél 

dobás:96-00, MGT: 0, SFÉ:7, anyaga: fekete lunir 

 

 

A Kráni Pusztító fő fegyvere: 

Pusztító kard: 

Tám/kör:1, KÉ:13, VÉ:14, TÉ:18, Sebzés:1k10+2 

(méregfog, mágikus, másfélkezes)  

 

 

Kyr Pusztító   
A szóban forgó pusztítók gyökerei egészen Kyria fénykoráig nyúlnak vissza. Mostanában már 

csak elvétve bukkan fel egy-egy mester Ynev tájain, 

aki néhány kiválasztott ifjúnak oktatja az ősi 

életformát, Kránban a kyr családokon belül történik 

a taníttatás, hisz csak azok a nemzetségek jutottak 

át a fekete határon, és vágtak ki maguknak 

lakóterületet, akik nem egy kyr pusztítóval 

büszkélkedhettek. Ezen különleges harcosok a 

legnagyobb szerepet a kyrek bukásakor, egészen 

pontosan az Ötszázéves háborúban kapták. 

Hírnevüket (vagy inkább hírhedtségüket) annak a 

tulajdonságuknak köszönhették, hogy akár életük 

árán is a lehető legnagyobb veszteséget okozzák 

ellenfelüknek. Azóta is számtalan lehengerlő 

történetet énekelnek Ynev vándorkobzosai a nagy 

Pusztítókról. Fontos, hogy hatalmas elszántságuk, 

és koncentrálóképességük kizárja a Káosz bármiféle 

jelenlétét a karakter jellemében. Alapkövetelmény, 

hogy csak olyan karakter lehet Pusztító, amelynek 

Ereje módosítókkal együtt eléri a 17-et, illetve 

Akaratereje a 14-et. A kasztnak egyébiránt csak 

egyetlen, ám igen súlyos hátránya van, ez pedig a nehézkes szintlépés, ami főleg magasabb 

szinteken érezhető. Aki mégis nekiül ezzel a kaszttal játszani, az érezni fogja az előnyöket is. 

 

Erő k6+14  Szépség 3k6 

Állóképesség k6+14  Intelligencia 3k6(2x) 
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Gyorsaság k6+12  Akaraterő k10+8 

Ügyesség k10+8  Asztrál 3k6(2x) 

Egészség k6+12  Érzék K6+12 

 

Harcértékek 
Harcértékeik kifejezetten nem túl magasak harcos főkasztú társaikhoz képest, ez a 11-es KÉ-

ben, a 30-as TÉ-ben, és a 75-ös VÉ-ben mutatkozik meg. CÉ-jük alapból egész egyszerűen 0. 

Szintenként 14 HM-et kapnak, ebből kötelesek 3-at, 3-at KÉ-jükre, TÉ-jükre, illetve VÉ-jükre 

felhasználni. 

 

Életerő és fájdalomtűrés 
Ebből a szempontból mindegyik más kaszt tagjait felülmúlják a Pusztítók. Ez a 

következőképpen néz ki: Ép alapjuk 9, amihez még egészségük 10 feletti része is 

hozzáadódik; Fp alapjuk 12, amit az Akaraterejük és Állóképességük tíz feletti részeivel kell 

nézni, ehhez ráadásul még a szintenkénti k6+6 Fp is hozzájárul, már az első szinttől. 

Képzettségek 
A Pusztítók viszonylag kevés KP-t kapnak: 4 alap KP-t, szintenként pedig további 4 KP-t és 

20%-ot. Ez javarészt annak tudható be, hogy harci technikáik gyakorlása és tökéletesítése 

mellett nem igazán marad idejük más képzettségek felé tekintgetni. Első szinten a következő 

képzettségekkel bírnak: 

 

Képzettség fok/% 
2 fegyverhasználat Mf 

2 fegyver dobása Af 

Fegyvertörés Af 

Úszás Mf 

Futás Mf 

Lovaglás Mf 

Nehézvértviselet Mf 

Fegyverismeret Mf 

Vakharc Af 

Történelemismeret Af 

Pajzshasználat Af 

Pusztítás Mf 

Ősi nyelv ismerete [Kyr] Af 

Esés 15% 

Ugrás 10% 

 

További szinteken pedig a következő képzettségeket sajátítják el: 

 

TSz Képzettség fok/% 
2. Etikett Af 

3. Térképészet Mf 

3. Hajózás Mf 

4. Történelemismeret Mf 

5. Fegyvertörés Mf 

7. Kocsihajtás Mf 

7. Nyomolvasás Af 

8. Sebgyógyítás Mf 

9. Ősi nyelv ismerete [Kyr] Mf 
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11. Legendaismeret Mf 

 

 

Különleges képességek 
Ha egy pusztító elveszíti Fp-inek kétharmadát vagy esetleg Ép-inek felét, a karakter transzba 

esik, mely egyfajta őrületként mutatkozik meg. Ilyenkor gátlástalanul rátámad mindig a 

legközelebbi ellenfelére, és ha azok elfogytak, akkor a legközelebbi emberre (vagy állatra), 

akár a társaira is. A jelenség ideje alatt a következő módosítókkal harcol: +15 KÉ, +50 TÉ, -

10 VÉ. Ezen felül kétszer annyit támad, mint egyébként, illetve támadásának Sp-i is 

megkétszereződnek. Mivel ilyenkor fájdalmat nem érez, ezért csak túlütéssel lehet 

megsebezni. És természetesen ők is használják a kyr pszit! 

 

 

 

 

Tapasztalati szint 

Tapasztalati Pont TSZ 
0-300 1. 

301-650 2. 

651-1200 3. 

1201-2300 4. 

2301-4500 5. 

4501-9800 6. 

9801-19000 7. 

19001-32000 8. 

32001-78000 9. 

78001-145000 10. 

145001-230000 11. 

230001-323000 12. 

Minden további szinthez +96000 Tp 

szükséges 

 

 

A Pusztító fegyvertára 
A pusztítók a fegyverek legalább alapszintű forgatásának mesterei, ami annyit tesz, hogy 

bármilyen fegyver kerül a kezükbe, azt már Af-on tudják használni. Legkedveltebb fegyverük 

a Lovagi pallos, amivel körönként nem félszer, hanem egyszer támadnak. Vértezetük 

általában Teljesvért, melynek értékei - csak rajtuk! -: 8-as SFÉ és 4-es MGT. 

 

 

 

BÉRGYILKOS 
 

Az, hogy e kaszt létezik s otthonra talált Krán égre törő sötét hegyfala mögött egyáltalán nem 

a véletlen műve… 

 

Ezerkétszáz évvel ezelőtt egy shi-kris niarébe jutott és ott megkaparintotta egy idős Slan testét 

és tudását. E rettenetes kincs iszonyú vérfürdő árán került vissza a Fekete határ mögé, ahol 

néhány emberöltő alatt ősaquir urak létrehozták e lopott tudásból a Fekete Nap bérgyilkos 
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rendházat. Kezdetben csak néhány középsőtartományi consulár testőrét képezték ki, majd 

később a tartományuraktól kapott csecsemőkből és gyerekekből kialakították fanatikus 

klánjuknak első mestereit. 

Azóta több, mint 800 év telt el, s a Fekete Nap Klán az egyik legrettegettebb fejvadász rend 

egész Krán területén. Sikereiket nem a harcművész etikettnek köszönhetik. Az aquirok 

pusztító művé „varázsolták” a niarei alapot. Stílusuknak a MING-JI nevet adták, mely kb. 

annyit jelent: a fény elsötétedése… 

 

A leendő bérgyilkosok, fejvadászokat megszégyenítő kiképzést kapnak. Ezt gyakran több 

mint felük nem bírja ki. Kudarcukért életükkel fizetnek, uruk a Sápadt Angyal oltárán. 

 

Azok, akik túlélik az első öt évet, lemondanak minden világi kapcsolatukról és vagyonukról, 

hogy így a klán tulajdonaivá, fivéreivé és nővéreivé váljanak. A következő öt évben kiderül, 

hogy kiből lesz Vadász és kiből lesz Bérgyilkos. Csak a legkiválóbbak jutalmaztatnak meg a 

tudás hatalmával és az ölés művészetével. 

 

Akik csak vadászok lettek – a többség –, azok nem ismerik az összes Slan pszit, sőt a titkos 

diszciplínákat sem. Viszont ők is elsajátítják a harcművész küzdő stílust a Ming-jit. 

A bérgyilkosok viszont elsajátítják az összes slan pszit, plusz klánuk titkos diszciplínáit is. 

Csoportjuk zárt rendet alkot – élő hozzátartozók nélkül –, melynek élén a mester áll. 

 

Csak a rendház vezetője adhatja bérbe fiait, akikért a kráni nemesek ritka drágaságokkal 

fizetnek. Őrzésre és sötét ügyek elintézésére kérik fel őket. 

 

A bérgyilkosok a bennük lévő életvágy megszüntetésére törekednek éltükben, hogy a félelem 

minden bilincsétől megszabadulhassanak. Így jellemükben mindig helyet kap a Halál is. 

 

S bár vérükkel esküsznek fel a rendre, néha – néha előfordul, hogy egy – egy bérgyilkos 

elhagyja „családját” és kalandozásra adja fejét. A klán ilyenkor fél év előnyt ad neki, majd az 

idő lejártával k6 (de minimum 2) társa veszi üldözőbe a kivállottat; az üldözők fele vadász, 

másik fele bérgyilkos. Fanatizmusukról legendákat mesélnek. Volt, hogy egy kivállottra 

tizenkét év üldözés után csapott le egyetlen életben maradt társa…  

 

 

Képességek: 

ERŐ: 3K6(2X) GYORS:2K6+6 ÜGY:K10+8 ÁLLKÉP:K6+14 EGÉSZSÉG:K10+8 

SZÉP:3K6   IQ:2K6+6   AKE:2K6+6   ASZTR:2K6+6   ÉRZÉK:K6+12            

KÉ: 11 TÉ: 22 VÉ: 75 CÉ: 8 HM: 8/3   Kpa:5   SZINT:4       ÉP:5     FP:8 

FP/SZINT:K6+5             %/TSZ:20 % 

 

Képzettségek: 

Ming-ji  4  2.sebgyógyítás  3 

6 fegyver  2  2.élettan   2 

3dobása  2  2.kötelékből szab.  2 

slan pszi   -  3.méregkeverés  3 

hátbaszúrás  2  4.fegyvertörés             4 

fegyvertörés  3  4. 1 fegyver   5 

esés   35%  5.pusztítás   3 

mászás              20  6.vakharc   4 

ugrás   30  6.sebgyógyítás  5 
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rejtőzködés  35  7. 1 dobása   4 

lopakodás  30  8.méregkeverés  5 

vakharc  2 

földharc  3 

kínzás elviselése 3 

 

Fejlődés:          

1. 0-320  2. 321-842  3. 843-2000  4. 2001-3400  5. 3401-7500  6. 7501-12000  7.12001-

21000  8. 21001-42000  9. 42001-85000  10. 85001-170000  11. 170001-240000  12. 240001-

300000 ezután +60000/Tsz 

 

Ming-ji stílus:         

Jelképük a fekete sárkány, melyet alkarjaikra tetováltatnak. 

Kéz – könyök:   KÉ: 13   TÉ: 15  VÉ: 15  Sp: k6+2 

Láb – térd:      KÉ: 10   TÉ: 17  VÉ: 9    Sp: k6+5 

 

 

Titkos diszciplínák:        

Felszálló pára:             A diszciplína segítségével a bérgyilkos eltűnik a rosszul 

ᴪp: 8    álló harcból, üldözői elől, vagy munka adóját nyűgözi le  

Me: -    vele. Segítségével 50m távolságban tud teleportálni bár- 

Med.id: 1 s   milyen irányba. Külsős sosem láthatja a diszciplína 

Időtartam: azonnali mechanizmusát! Épületekbe nem tud be teleportálni, csak onnan 

ki, nyílt területekre. 

 

 

Suun-ja-sa:                        A bérgyilkos életerejéből halványkék energiacsóvát indít  

ᴪp: 8    el áldozata felé. A csóva, célzó fegyvernek számít! Az al- 

Me: -    kalmazó +30 CÉ-t kap támadásra. A csóva 2 Ép felhaszná- 

Med.id: 2 s   lásával k6 sp-t sebez az áldozaton. Az erősítés 2 Ép/k6!  

Időtartam: egyszeri  Átmérője 1/2m, hossza akár 100m is lehet. Az íjászszabály  

Sp: változó   itt is érvényes! 

 

 

 

 

Tisztító légzés:            A bérgyilkos átlátszó, színtelen energiát idéz meg, mely  

ᴪp:8    száguldó sebességgel (200km/h) röpül a céltárgy v. 

Me: -  személy felé.              Alaperősítésben ez az energia egy 100kg-os  

Med.id: 1 s                        ütésnek v. lökésnek felel meg. A 60kg-nál könnyebb 

Időtartam: egyszeri            dolgokat fellöki; k10+1sp-t és kábultságot okoz(KÉ-15 TÉ - 

Sp: lásd a leírásban  20 VÉ -25 CÉ -30); -3SFÉ-t szakít a páncélok védelméből; 

50STP sebez a tárgyakon. Átmérője 1m. 

  

ᴪp:  8 17 29 49 61 

kg               100        200      300      400      500    

dönt           60        120      240      340      450 

átmérő 1 1,3 1,6 1,9 2,1m 
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Sárkányszárny:  A bérgyilkos a levegőbe szökken, és a magasba száll, mi- 

ᴪp:8    közben 5 Fp-t éget el 10m-ként. A magasban lebegésre is  

Me: -    képes, 5 Fp-t éget el körönként. A szökkenést nem csak  

Med.id: 1 s   fölfelé, de bármilyen irányba megteheti. Ahhoz, hogy ezt 

Időtartam: változó a diszciplínát harcban támadásra is alkalmazhassa legalább 50%-

os ugrással kell rendelkeznie. Ekkor minden 

Ilyen típusú támadásra megkapja a meglepetésszerű támadás 

bonuszát: KÉ támadóé TÉ +30 VÉ – CÉ +10 

 

 

 

Felszerelésük:         

Mászókarmok (+35%), apró vasgolyók-1 zacskó, tüskék-1 zacskó, 20 db füst golyó, 

posztótalpú cipők (+20% lopakodás), fekete selyemruházat és 2 db kendő, alkar és 

lábszárvédők, kis erszények, öv és egyéb hordozók, 3-4 adag méreg, 20m viaszos spárga. 

Páncélzat:          

7. tapasztalati szinten a bérgyilkos ranghoz jut a klánban. Ezután már Ming-ji Monban lesz, 

ami körülbelül annyit tesz „az elsötétedő fény kapujának őre”. A ranggal együtt jár egy 

tradicionális páncél is, mely természetesen nem mentesült a kráni sajátságoktól sem. 

Sakura –teljes vért: zöldesfekete Kráni acél, bambusznád betétekkel és fekete lunír 

illesztésekkel, alkar és lábszárvédőkkel. Értékei: 

MGT: 2      SFÉ: 9      Súly: 14 kg      Ár: kb. 30-40 e Ynevi arany 

 

Fegyvereik:          

Név                   Tám      KÉ      TÉ     VÉ     SP 

Mesterkard        1             7        16      14      k10 

Mászókarom     2             -          -         -        +4 sp 

Láncos sarló      1           10       18       5       k10/2 

Holdsarló          1           10       17      11      k6+1 

Vaskígyó           2           10         16       3       k6 

Nunchaku         1             9         19      13      k6+2 

Hosszúbot        1             4         10       16      k10/2 

Slan csillag       3            10          4         0      k6/2 

Garott                1             -           5       -20     k10 

Bola                   1             2         10         2      k10/2 

Fúvócső            3             8          6  táv 30      * 

Név                   Tám      KÉ      CÉ     táv         SP 

Hosszúíj 2 4 6       110      k6+1 

 

A bérgyilkosok hétköznapjaikban csendesek, visszafogottak. Egészségesen élnek, tornáznak, 

meditálnak. /ha a játékos 60% fölé dob bérgyilkossal játszhat, ha nem, akkor csak vadásszal/ 

A bevetéseken hangtalanok, ördögien gyorsak, könyörtelenek. Közmondásos közönyük 

messze földön híres. Sok rejtély s talán még annál is több legenda fonja körül alakjukat, bár a 

valós lényüket csak kevesen ismerik.  
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AKHELER 
(A legtöbb esetben NJK) 

 

Elit harcos 

 

A sötétség és gonoszság fészkében 

iszonyú erők lakoznak, melyekkel senki 

sem dacolhat Yneven. A Kosfejes Úr 

országa haderejéről rémítő legendák 

keringenek. A délvidéket súlytó Dúlás, 

mely országokat döntött térdre és isteni 

hősöket nyelt el, Krántól csupán pár külső 

tartomány haderejét igényelte. Ez a 

pusztító erő pedig csak növekedni látszik, 

ahogy haladunk befelé a birodalomban. A 

külső tartományok légiója kráni 

pusztítókból, ork harcosokból és 

szabadosokból állnak, illetve a birodalom 

köteles rendjeibe tartozó fejvadász 

klánokból, boszorkányszektákból és 

egyéb szövetségekből. Ezeket a légiókat a 

külső világ már láthatta, hisz a vitás 

kérdések eldöntésére ezeket a csapatokat 

szalasztják a Tizenhármak. De mi van a 

középső tartományokkal? 

Ezeken a manától sűrű vidékeken képezik 

ki az Akhelereket. A birodalom és Ynev 

bármely részén, azonnal bevethető, 

csapásmérő, különleges osztagot. Teljes 

létszámuk a Fekete Határokon belül nem 

több mint 500 fő, mégis elképesztő 

eredményekre képesek, ezek a katonák. 

Egy Fekete-toronybeli rímfaragó jegyezte 

le a Sirámok Könyvébe a következő 

esetet: 

 

„… hirtelen érkeztek, mint a fájdalom vagy a rettenet; 

Sötét acél-erdő és arctalan, néma démonsereg. 

Torkokra szó fagyott, mellkasokban bús dobbanás hűlt meg, 

Vér szitál, az erősségen holt némaság ült meg.” 

 

Akheler… erre a szóra minden kráni kardforgató homloka borús ráncokba szalad. A köznép 

keveset tud róluk, puszta nevük említése is képes elcsitítani az eldurvult viszályt. 

Lélekgyilkosoknak, Ranagol bosszújának nevezik őket, s tegyük hozzá nem ok nélkül. Nem 

egy birodalmi érdekek ellen ható Consulár főseregét irtották ki percek alatt az írott történelem 

során, de magányos küldetésekben is igen effektíven képviselték, és juttatták érvényre a 

Tizenhármak akaratát. Maga a név is jellemző rájuk, mely az aquir „Ah’celer” -azaz villám, 

vagy más összefüggésben gyorsító- korcsosult és torzult formája.  
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Az Akheler elit harcos valójában egy mágikusan megerősített katona, melyet képtelenség 

harcban meglepni, fegyverzete, pedig a világ hajnalán létezett fegyverek hatalmával 

vetekszik. Az osztag létszáma sosem nő 500 fő fölé, a bekerülés csak akkor lehetséges, ha az 

egyik katona leszerel, vagy meghal. Ekkor egy megbízott démon- aquir különítmény szedi 

össze az alkalmasnak ítélt jelölteket. Kiválasztás esetén, az eredeti nevelőrend jobb, ha önként 

átengedi a kiválasztottat, mert ellenkező esetben vagy a jelölttel végeznek, vagy a rendházzal. 

A felvételt nyert harcos minimum 6. tapasztalati szintű (fejvadász, harcos, bérgyilkos vagy 

lovag), hihetetlenül gyors és ügyes, de természetesen hűvös fej is szükségeltetik hozzá. Ekkor 

hosszú és kemény fejlesztésbe kezdenek kiképzőik egy idő nélküli síkon. Akik túlélik, 

azokból Akheler elit harcos válik. 

 

Képességek (ha 6. Tsz-ről indul a karakter): 

ERŐ:K6+14 GYORS:K10+10 ÜGY:K10+8 ÁLLKÉP:K6+14 EGÉSZSÉG:K10+8 

SZÉP:3K6   IQ:2K6+6   AKE:2K6+6   ASZTR:2K6+6   ÉRZÉK:K6+12            

KÉ: 11 TÉ: 25 VÉ: 75 CÉ: 8  

 

Az eredetileg más kasztúak, a képzés után a következő változásokat tapasztalhatják: 

HM: 12/3/3/3   Kpa:5   SZINT:4       ÉP:8    FP:10 

FP/SZINT:K6+5             %/TSZ:20 % 

 

Képzettségek: 

pusztítás  4  7.sebgyógyítás  3 

1fegyver  5  7.élettan   2 

1dobása  2  7. pajzshasználat  4 

   4  8.demonológia  2 

hátbaszúrás  2  8.méregkeverés  3 

fegyvertörés  3  8.fegyvertörés   4 

esés   85%  9.pusztítás   3 

mászás    70  10.sebgyógyítás  5 

ugrás   90  11.méregkeverés  5 

rejtőzködés  45   

lopakodás  70   

kétkezes harc 4 

földharc  3 

kínzás elviselése 3 

 

 

 

 

Fejlődés:          

6. 7801-12000  7.12001-22000  8. 22001-43000  9. 43001-88000  10. 88001-170000  11. 

170001-241000  12. 241001-300000 ezután +65000/Tsz 

 

Felszerelésük:          

Rohamvértjük több síklénynek is börtöne, így mágikusnak számít, melyet csak mágikus 

fegyverrel lehet megsebezni. Hihetetlenül könnyű, mégis tökéletes védelmet biztosít 

viselőjének a kráni feketeacél és a rochaleabőr keverékéből megalkotott páncélzat. A fekete 

acélt a manát ontó hegyekből bányászták, így jelentős Od pajzsokkal rendelkezik, míg a 

rochaleabőr folyton a külsőhatásnak megfelelően alakul. Azaz, ha tűzzel támadják, nedvessé 

válik, ha éles tárggyal támadják, felkeményedik, stb., de mindeközben hajlékonyságából mit 
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sem veszít. A páncélzatba zárt Mentál-lény a viselőt az abszolút látás képességével ruházza 

fel, melynek hatása alatt a viselő gömbszerűen, 50m-ig mindent egyszerre érzékel. Viszont az 

50m túl már csak a mentál síkon lát. A 

síklényt a viselő tudatához kötik, így az 

Akhelert némi mentális védelemmel is 

ellátja.  A másik bebörtönzött lény egy 

asztrál entitás, mely hatodik érzékkel, 

mágikusjelek és csapdák felfedésével, 

valamint némi asztrális pajzzsal 

szolgálja a páncél viselőjét.  A sort egy 

alacsonyrangú közdémon zárja, mely a 

páncél és viselője célba juttatásáért 

felel. Azaz a viselő által vizualizált 

helyre képes teleportálni az elit harcost. 

Legyen az a hely bármilyen közel, vagy 

távol… Mindezen szolgáltatásokért a 

harcos kemény árat fizet. Az állandó 

abszolút látás, sorvasztja használaton 

kívüli szemeit, a mentál lény pajzsai 

akaraterejét veszélyeztetik. Az asztrál 

lény valamely szenvedély rabjává teszi, 

majd vámpírkodik érzelmein. Míg a 

démon sebet tép rajta, és a viselő 

véréből merít erőt a teleportokhoz. A 

hármas szimbiotizmus mégis működik, 

a síklények egyként vigyáznak 

erőforrásukra, hisz a harcos halála, saját idegensíkra való taszításukat is jelenti. Ezért végső 

vészben előfordulhat, hogy a mentál lény bénultságot bűvöl gazdája legyőzőjére, vagy az 

asztrál lény teríti le a harcos elleneit búskomorsággal, csüggedt, szomorúsággal. 

 

Páncélzat:      

Rohamvért - MGT: 0  SFÉ: 7  Súly: 9 kg Od pajzs: 10 Op/ nap  Elemi 

védelem: 3 E-ig semlegesít. Ár: nem eladható, nem átruházható, a síklények ugyanis hamar 

kivégeznék az új viselőt. 

Mentál lény – Ép: 25 (telepatikusan kommunikál, mentális védelem: +40 MME; Bénultság 

végveszélyben: 40 E és 1 percig tart- egyszer, egy személyre) Okozás: vakság, -1 Akaraterő 

Asztrál lény – Ép: 25 (érzelmekkel kommunikál, asztrális védelem: +40 AME; Pánik támadás 

a bánattal: 40 E és 1 percig tart – 20m körben, max. egyszer naponta) Okozás: egy 

gyógyíthatatlan szenvedélybetegség 

Démon – Ép: 40 (Teleport –k6 Fp-ért, varázslat ideje: 1s, időtartam: azonnali, hatótáv: test) 

 

Fegyverzet:      

A páncélzathoz hasonlóan a kardok és a pajzs sem közönséges eszköz. Fekete acélból készült 

mind, így ellenállnak a hatalomszavak rontásainak. A kardok belső higanymaggal készültek, 

ezért még a könnyed mozdulatot is képesek halálos csapássá erősíteni. Aquir 

fegyverkovácsok léleknyelő varázsjellel látták el a kardokat, így a végső vágással az ellenfél 

lelkét is kirántják a porhüvelyből. Hogy a lelkekkel mi lesz? Biztosan senki sem tudja, van, 

aki azt állítja, hogy Ranagol poklára szállnak kárhozottként, mások inkább arra gyanakodnak, 

hogy valamely aquir ős erejét gyarapítják. Akármi is az igazság, a pengék mindig szomjasak, 

és sosem lehet őket túltelíteni. A pajzs, a Védelem démonának varázsát rejti, pillekönnyű, 



Csörgő Iván: Krán                                            - 63 -                                        Kasztok könyve 

  

mégis hihetetlenül kemény és ellenálló. A démotikus varázsjelek hatására a pajzs egyfajta 

istentelen élettel rendelkezik, mely alacsony intelligenciát kölcsönöz neki, így gyakorta maga 

rántja az ütés elé a harcos, pajzsot tartó karját. Ezért, bár mérete alapján közepes pajzs lenne, 

mégis a nagypajzs védőértékével bír. 

Fegyver  Tám KÉ TÉ VÉ Sp:  

Léleknyelő-kard   1 11  22 18 k10+8 

Páncélkesztyű    2 6  12 25 k6+1 

Sisaktüske    1 5  16 16 k6+2 

Pajzs     1 4  10 50 k6 

 

Különleges képességük:      

Amíg az Akheler szolgálatban van, addig minden szintlépéskor +1 Ép-t kap, a 

szellemlényekkel való kapcsolódás miatt. Leszerelésekor viszont permanensen veszít K6-ot 

az egészségéből. 
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Krán fejvadászklánjai 
 

"Sokféle hazug és téves szóbeszéd járja Ynev emberlakta vidékein a kráni fejvadászklánokról. 

Egyesek vérivó szörnyeknek, vélik őket, akik emberi mivoltuk utolsó maradványait is rég 

maguk mögött hagyták már, mások azt hiszik róluk, csupa szoborszép atléta termetű harcost 

számlálnak, akik csupán 

megszokásból gonoszak, 

mert ezt diktálják hazájuk 

hagyományai. Rebesgetik, 

egyéb dolguk sincsen, 

minthogy folyton beleártsák 

magukat a külvilágban folyó 

eseményekbe, 

kalandozókkal és koronás 

főkkel perlekedjenek, 

kifürkészhetetlen uraik 

akaratát követve. Mindezen 

következtetéseket általában 

a hírhedt Anat-Akhan 

történetéből vonják le, 

amely nevezetes árulását 

megelőzően a jelentéktelenebb kráni határvidéki klánok közé tartozott. Valójában a kráni 

fejvadászokat roppant kevéssé érdekli mindaz, ami a birodalom határain kívül történik, és 

szerfelett ritka közöttük az olyan, aki a külvilági mércével szépnek volna nevezhető. Ami 

pedig azokat a vádakat illeti, hogy vérivó szörnyetegek lennének - nos nem azok. Sokkal 

rosszabbak annál..." 

Raoul Renier- Kráni krónika 

 

Ynev egyetlen országában, kultúrájában sem jutott akkora szerep a fejvadász-szervezeteknek, 

mint a Tizenhármak Birodalmában. A fejvadász klánok tömörítik magukba a gyilkosokat, 

testőröket, elit katonákat - mindazokat, akik a harci művészeteket űzik. Számtalan sötét 

harcművészeti irányzat honos a Kráni Hegység bércei mögött: aquir harci iskolák, démoni 

idők hagyatékai, az északi Titkos Szekta sötét útra tért szerzeteseinek tanításai. Sok tucat 

stílus és irányzat, melyek több-kevesebb elmélyültséget, és általában kétes erkölcsi 

értékrendet követelnek a tanítványoktól. Cáfolhatatlan tény azonban, hogy a kráni 

fejvadászok járatosabbak a harcművészetekben gorviki rokonaiknál: sokkal elmélyültebbek, 

előnyben részesítik a meditációs gyakorlatokat, a szellemi felkészültséget. Többet adnak az 

ősi hagyományokra, következésképpen jóval szigorúbb klán-kódex szerint élnek és végzik 

munkájukat. Neveltetésük szigorú tekintélytiszteletre, féktelen, vad engedelmességre szorítja 

őket. Nem hiába mondják, a kráninál udvariasabb, csendesebb népség nincs a délvidéken, 

fokozottan igaz ez a hagyományok szigorában élő fejvadászokra. Habár veszedelmes 

gyilkosok, tudományukkal sosem büszkélkednek, már csak ezért sem, mert a feleslegesen 

kérkedőt hamar jeltelen sírba temetik óvatosabb társai. Kétféle rend létezik Kránban Szabad 

és Köteles. 

 

 

Szabad Rendek 

Mindazon kráni fejvadász-klánok összefoglaló elnevezése, amelyek nincsenek alárendelve a 

birodalmi kormányzatnak, és önállóan tevékenykednek, az általuk választott megbízókkal 



Csörgő Iván: Krán                                            - 65 -                                        Kasztok könyve 

  

kötve magánkontraktusokat. A legtöbb Szabad Rend egy-két nemzedéken át létezik csupán, 

aztán kiirtják a riválisok: ezek jobbára közönséges utcai verekedők szervezetlen bandái, 

akiknek fogalmuk sincs róla, hogy mekkora fába vágták a fejszéjüket. Hasonlóan amorf 

struktúrát mutat például az érdemein felül méltányolt Messeni Fejvadász-klán, amelyek 

kocsmaasztal mellett hirdetett hadisikerei túlnyomórészt hazug koholmányok. Igaz, hogy 

sikerült fennmaradniuk, sőt terjeszkedniük, de csak a birodalom perifériáján, a Külső 

Tartományok határvidékén. Valahányszor tapogatózni kezdtek befelé, gyorsan és kíméletlenül 

lesújtottak rájuk olyan klánok, mint a Hollószárnyak vagy a Fekete Özvegyek. Velük szembe 

nem állhattak meg a messeniek; túl esendőek voltak, túl ingatagok, nem zárták eléggé a 

szívükbe a Kosfejes Úr tanításait. És azoktól a Szabad Rendektől, amelyek még beljebb, 

közvetlenül a Tiltott Határ szomszédságában székelnek, még a Hollószárnyak és a Fekete 

Özvegyek is tartanak. A csupa elf vadászból álló Shi-shiquan; az alakváltók Szóval Szóló 

Szövetsége; Káosz-Raddaq fanatikus Végvetői; s mind közül a legfélelmetesebb, a sötét 

rejtélyek övezte Shien-Gorr. Aligha akad olyan kráni a Középső Tartományban, akinek ne 

futna végig a hideg a hátán ezeknek a neveknek a hallatán. 

 

Köteles Rendek 

Mindazon kráni fejvadász-klánok gyűjtőneve, amelyek közvetlenül a birodalmat szolgálják, 

és nem fogadnak el magánmegbízásokat. Egyeseket közülük a Tizenhármak alapítottak, 

mások hosszútávra szóló kontraktusra léptek velük. Ide szokás sorolni azokat a rendeket is, 

amelyek valamilyen consularnak és utódainak esküdtek engedelmességet, bár ők részérdeket 

képviselnek: szerződésük nem magához a birodalomhoz, csupán az egyik tartományához köti 

őket. A legnevezetesebb Köteles Rend minden bizonnyal a Birodalmi Fejvadászoké, akik 

senkinek nem tartoznak elszámolással a Tizenhármakon kívül. Hűségbélyeggel megjelölt 

vadászaik joggal követelnek helyet maguknak a világ legfélelmetesebb harcosai között, ezért 

azonban egyéniségük és önálló énjük feladásával kell fizetniük. Hírnév tekintetében nem 

sokkal marad el mögöttük a Gyászkehely Testvériség, amely a káoszfattyak és a magasabb 

rendű élőholtak soraiból toborozza vadászait, varázstudói pedig vulagharok, sötét mágiát űző 

démon-ember hibridek. Ez a szervezet a Tizenhármak közül kizárólag Gabhurgathol 

parancsainak engedelmeskedik, még akkor is, ha ez esetleg sérti a többiek érdekeit. Végezetül 

mindenképpen meg kell említeni, hogy Köteles Rend volt az áruló AhanNata'Khan is, 

amelynek a külvilág a kráni fejvadászokkal kapcsolatos gyér információi legjavát köszönheti. 

 

 

Birodalmi Fejvadászklán 

 

A rettegett szervezetet P.sz. 1224-ben alapították a Kráni Tizenhármak. Feladata a kezdetektől 

fogva a legfelsőbb birodalmi érdek foganatosítása volt a Fekete Határ mindkét oldalán. A klán 

nyolcvan fejvadászt és húsz szabadvadászt számlál. Előbbiek csoportban vagy varázstudók 

kíséretében tevékenykednek, utóbbiak önálló küldetéseket teljesítenek, vagy Meridiánként 

irányítják társaikat. A birodalmi fejvadászklán nem foglalkoztat transcepseket, azt minden 

bevetés során a Birodalom rendeli ki a fejvadászok mellé. 

A Birodalmi Fejvadászklán, címerük körbe foglalt három sarlótőr, nem önálló fejvadász 

szervezet, nem képez gyerekeket, nem foglalkoztat kémeket, különféle mesterembereket, 

belső szabályai az ynevi lovagrendekét idézik. Közvetlenül a Tizenhármak irányítása alatt álló 

különleges alakulat ez, tagjai kirendelt transcepsek (varázstudók) és magas rangú birodalmi 

tisztviselők mellett teljesítenek szolgálatot. 

A klán tagjai a Birodalom - és az utóbbi évezredben Gorvik - klánjaiból választott 

fejvadászok, hivatásuk legjobbjai, minden esetben emberek. A több évtizedes kiképzés során 

a birodalmi fejvadászok páratlan mentális csiszoltságra, számtalan különleges képességre 
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tesznek szert. Mindannyian ismerik a mágiát, nem ritka közöttük, aki alkalmazza is; 

harcmodorukat démonoktól és aquiroktól lesték el, testüket évszázados gyakorlással és 

varázstudók segítségével készítik fel az emberpróbáló harcművészetre. Szigorú fegyelemben 

élnek, a klán törvényei önálló személyiségük levetkőzését is megköveteli tőlük. A klán 

fejvadásza a Birodalomért, a tudásáért él és hal, egyéni céljai, vágyai nincsenek. Elődeik 

tetteit emlékezetükbe vésik, de neveket, arcokat nem jegyeznek fel. 

A Birodalmi Klánba csak az kerülhet be, aki már számtalan sikeres küldetéssel bizonyította 

rátermettségét és Krán iránti hűségét. Ekkor csaknem évszázados kiképzésen esik át, melynek 

során elsajátítja a Birodalmi Klán titkos harcművészetét, s felkerül lelkére a Birodalom 

bélyege. Ez egyfajta igazoló jelként és hűség-kondicionálóként szolgál, mely fájdalommal, s 

alkalmanként halállal bünteti az engedetlenséget és a birodalomellenes gondolatokat, 

cselekedeteket. 

 

Megjegyzések a KM figyelmébe 

Ha a JK Birodalmi fejvadásszal játszik, akkor nem lehet renegát, a KM-nek úgy kell 

bemesélnie, hogy a Birodalom megbízásából keveredik bele a kalandba. Természetesen 

minden esetben a Birodalom érdekeit kell, hogy szolgálja, nem motiválhatja személyes érzés 

vagy ok. Ha fejvadászként játszik, akkor még legalább 2 társa is kell, hogy legyen, ha 

magányos, akkor mindenféle képen szabadvadásznak (13.Tsz.) kell lennie, hisz magányos 

küldetéseken csak őket alkalmazzák. Természetesen ilyen karakterrel csak arra alkalmas 

modulban játszhat a JK.  

 

Lopakodó 

 

"Emberfejnyi, fekete gömb gurult az ágytakaróra. A fények homályba veszőn, opálosan 

csillantak üvegsima felületén; amikor megérintette, mégis fémet érzett, Ősi, gonosz helyek 

anyagba sűrített sötétjét, a szent könyvben említett gigászi démonok szemgolyóját képzelte 

ilyennek. 

 

Éjszín árnyak, fémből öntött, fekete szobrok. Titokzatos fémöltözetük nem lemezekből vagy 

szemekből, szegecsekből és szíjakból állt, összefüggő öntvényként ölelte körül testüket. Mikor 

mozdultak, nem csusszantak egymáson alkotórészek, nem gyűrődtek redőkbe, a különleges 

anyag, éppoly sima és egyenletes maradt, mint korábban. Akár a bőrre kent sötéten csillanó 

olaj, akár az életre kelt obszidián." 

 

Dela Avery - A Renegát 

  

Egy lopakodó több puszta tárgynál, jóllehet élőlénynél kevesebb. Mágia alkotta, önálló 

létformaként emlegetik a varázstudók. Saját akarattal nem rendelkezett, de asztrál- és 

mentáltesttel igen, igaz, csak csíra formájában. A szóbeszéd szerint az első Lopakodót a 

Tizenhármak teremtették segítségül a legveszedelmesebb aquir fajok megzabolázásához; a 

Birodalom fejvadászai másként aligha szállhattak alá Fray-Grimonar aquir járataiba. A 

folyékony fémvértezet nélkül nem vehették fel a versenyt az odalent lakó vadászokkal.  

A Birodalmi Fejvadászok különleges vértezete. Ez a különlegesség mind harcértékeiben 

(SFÉ: 10, MGT: 0), mind egyéb tulajdonságaiban megmutatkozik. A Lopakodót csak a 

mágikus fegyverek sebzik teljes sebzésükkel, nem mágikus fegyver csak a felét sebzi. 

Ezenkívül képes használóját 4 órára láthatatlanná tenni, amit nem kell egyhuzamban 

elhasználnia. A Lopakodóval láthatatlanságába burkolózott fejvadász látja saját testét, 

valamint az azonos módon láthatatlanná vált más fejvadászokat. Alapesetben a Lopakodó 

+30%-ot ad a Rejtőzködésre és a Lopózásra. Mágikus tulajdonságokkal is bír. 30 E-nyi 
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varázslatot tud semlegesíteni. Ezt nem teheti korlátlanul. Minden elhasznált E 4 óra után tér 

vissza. Az Asztrál- illetve Mentál típusú varázslatok elsőnek a Lopakodót támadják. Ezek 

ellen a ME-sa 45. A Lopakodó emocionális kapcsolatban van viselőjével, ezért tud a 

Lopakodó láthatatlanná válni, majd újra láthatóvá. Ezenkívül aquir hatalomszavakat is tud 

semlegesíteni. Erre naponta 15 Op-je van. Ebből is szembetűnő, miért olyan félelmetes harcos 

a Lopakodót viselő fejvadász. 

Ebből a különleges vértezetből mindössze harminc létezik, mind a klán birtokában. Az 

ellopott, eltűnt (ilyesmi felettébb ritkán esik meg) Lopakodók azonnal használhatatlanná 

válnak. 

 

Árnyékmozgás 

Ha láthatatlan vagy, gyakorlatot igényel tudomást sem venned az egyenest rád szegeződő 

tekintetekről, ugyanakkor mégis figyelni mások mozdulatait. Hozzászoktál, hogy létezel a 

külvilág számára: figyelnek rád, kitérnek az utadból. Ha lankad az éberséged, egy 

szándékolatlan mozdulat eltalál, az oldaladba könyökölnek, neked ütköznek hátulról. Nem 

csak a magad szemével kell látnod, hanem mindazokéval, akik nem látnak téged.  

A képzettségre akkor van szükség, ha láthatatlanná válik a fejvadász a Lopakodóval, bár 

használatának nem előfeltétele, hogy lopakodóval alkalmazzák, az a lényeg, hogy a fejvadász 

láthatatlan legyen. Használatakor nem ütközik bele senkibe és semmibe. Tulajdonképpen 

akrobatikus elhajlásokból és egyéb ruganyos mozgásokból áll. Ezenkívül azt is megtanulják, 

hogy a szemük sarkából figyeljenek meg mindenkit, hisz ha valakit meredten néznek, az 

gyanút fog. A képzettség +30-ot ad az Ugrás/akrobatika képzettséghez. Ha nem kráni karakter 

próbálja meg elsajátítani valamilyen módon, akkor 15 Kp-ra van szüksége ehhez. 

 

A Karakter tulajdonságai 

Tehát a Birodalmi klánba kerülő fejvadász egy másik klán tagja volt, ahol tudása révén figyelt 

fel rá a birodalom. Ez minimum 6.Tsz.-et jelent. A klán, amiből átkerült, csak kráni vagy 

gorviki lehet.  Ekkor átkerül a Birodalmi Fejvadászklánba, ahol kezdetét veszi a több 

évtizedes kiképzés. A fejvadász mentalitásától függően képezik tovább, háromféle szakirány 

valamelyikére: Sequator, Messor, Mortel. Ekkor kap 25 HM-et, 90%-ot, +1 Sebzésjárulékot, 

+ 15 CÉ-t és 20 Fp-t. Új szabályrendszer szerint kap +1 Sebzésjárulékot, és 3000 Tp-t. 

Mindegyiküket oktatják mágiára, abban az esetben mindenféleképpen, ha az Ősi nyelvben 

lappangó erőt nem tudják hasznukra fordítani. Erre gorviki klán esetén 5 %-uk van. (Kráni 

klán esetén nézd lentebb). Az sem ritka, hogy a fejvadász mindkét mágiaformába beavatást 

nyer. A kiképzés végére 2 szinttel magasabb szintűnek számít. Szintenként nem kap Kp-t, 

hisz nincs arra lehetősége, hogy saját akarata szerint képezze magát. Testét is megedzik, Ereje 

és Egészsége 1-el nő. Minden szinten kapnak +1 KÉ-t és Sebzésjárulékot. 

 

Harcértékeik a további szinten: 

HM/Szint: 12(4) 

Fp/Szint: k6+6 

%/Szint: 40% 

 

Az alábbi képzettségeket kapja meg, bár ezek nagy részével már rendelkezniük kell.  

 

Sequator 

 

"A sequator tökéletesen kihasználta a meglepetésből és a láthatatlanságból fakadó előnyeit. A 

mágiától megzavarodott testőrök nem érzékelték a rájuk törő veszedelmet; mire mozdultak, 

csak ketten maradtak közülük. Elkeseredetten kaszabolták maguk körül a levegőt, de a 
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sequator már visszahúzódott, majd mielőtt ellenfelei visszanyerték volna nyugalmukat, hogy 

higgadtan, a hallásukra és a hatodik érzékükre támaszkodva harcoljanak, újra lecsapott. 

Egyedül Jadis látta, milyen kimért pontossággal végzi a munkáját, milyen közönyösen lép el a 

holttestek mellől." 

 

Ők alkotják a birodalmi sequadion gerincét. Minél magasabb a fejvadász Szintje, annál 

kevesebb a csapat létszáma, amelyben dolgozik. Mikor eléri a Szabadvadász rangot, akkor 

már magányosan is teljesíthet feladatokat. Nagyon jól képzett harcosok, bár harcmodoruk 

nem nevezhető harcművészetnek. Nagyon sok mindenhez értenek, képesek ellátni a Mortelek 

vagy a Messorok feladatát, de nem olyan profi szinten. Kp nélkül megkapják a Mos-quin 

csápja nevű irányzatot, valamint egy másik általuk választott irányzatot, de elvesztik az eddig 

tanult más irányzatokat. A további képzettségek az új szabályrendszerben az A1 táblázat 

szerint . 

 

Tsz. Képzettség fok/% 

X. Ökölharc Mf 

X. Belharc Mf 

X. Etikett  Af 

X. 1 fegyverhasználat (sequor) Mf 

X. 7 fegyverhasználat Af 

X. 2 fegyverdobás Af 

X. Hadvezetés (sequadion) Af 

X. Kétkezes harc Af 

X. Pusztítás Af 

X. Hadrend Af 

X. Pszi Mf 

X. Mágiahasználat Af 

X. Úszás Mf 

X. Futás Mf 

X. Lovaglás Mf 

X. Hátbaszúrás Mf 

X. Kínzás elviselése Mf 

X. Kötelékből szabadulás      Mf 

X. Álcázás/álruha Mf 

X. Vakharc Af 

X. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

X+1. Pusztítás Mf 

X+2. Vakharc Mf 

X+3. Kétkezes harc Mf 

X+4. Mágiahasználat Mf 

X+4. Hadvezetés (sequadion) Mf 

 

X: Az a szint, amit a fejvadász a kiképzés végén elér 

 

Mortel 

 

"Az áldozatok egyszerre omlottak lábaihoz. Átkozottul fürgén és sajátosan forgatta a sequort. 

A mortelek mindig is titokban tartották tudományuk fogásait - bár a többi fejvadász 

gyanította, kívülálló amúgy sem utánozhatná őket. Az Ő Uruk hatalmat ad nekik - élet és halál 

felett." 
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Dale Avery - A renegát 

 

Az ő feladatuk a felderítés, kis csapatokban történő behatolás és a terep megtisztítása. Ők a 

Sequatorok előcsapata. Nagyon kegyetlenek és akár sportból is megölnek bárkit, aki ellenük 

mer szegülni. Megkapják a Halálos fullánk nevű irányzatot, valamint még egy általuk 

választott másik irányzatot. De ha rendelkeztek az "előéletükből" másik irányzattal, azt 

elveszítik. (A mortel mentalitását lásd: lentebb). További képzettségek tanulása az új 

szabályrendszerben az A4 táblázat szerint. 

 

Tsz Képzettség fok/% 

X. Ökölharc Mf 

X. Belharc Mf 

X. Etikett  Af 

X. 1 fegyverhasználat (sequor) Mf 

X. 5 fegyverhasználat Af 

X. Hadvezetés (sequadion) Af 

X. Kétkezes harc Af 

X. Pusztítás Af 

X. Pszi Mf 

X. Mágiahasználat Af 

X. Úszás Mf 

X. Futás Mf 

X. Lovaglás Mf 

X. Hátbaszúrás Mf 

X. Kínzás elviselése Mf 

X. Kötelékből szabadulás      Mf 

X. Álcázás/álruha Mf 

X. Vakharc Af 

X. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

X. Méregkeverés/semlegesítés Mf 

X. Csapdaállítás Mf 

X+1. Pusztítás Mf 

X+2. Vakharc Mf 

X+3. Kétkezes harc Mf 

X+4. Mágiahasználat Mf 

X+4. Hadvezetés (sequadion) Mf 

 

X: Az a szint, amit a fejvadász a kiképzés végén elér 

 

Messor 

 

" A Messor nem csapott le. A kígyó hajlékonyságával siklott félre a villanó pengék útjából, s 

rezzenetlen hüllőtekintettel szemlélte a kardművészek kétségbe-esését, amikor azok felismerték 

vereségüket. Elöntötte az üresség, az ellentmondásos szomorúság, amiért Krán ismét 

győzedelmeskedett az erkölcsnek nevezett emberi gyarlóságon." 

 

Dale Avery - A renegát 
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A védő és őrző feladatokat bízzák rájuk, bár más helyen is megállják a helyüket. Ynev összes 

fejvadásza közül ők azok, akik a legmagasabb szinten űzik a harcművészeteket. A kiképzés 

végén a messor Kp nélkül megkap három általa választott irányzatot, de ebből legalább 

egynek rájuk jellemző irányzatnak kell lennie. (A messor mentalitását lásd: lentebb). Az új 

képzettségek tanulása az új szabályrendszerben az A2 táblázat szerint. 

 

 

Tsz. Képzettség fok/% 

X. Ökölharc Mf 

X. Belharc Mf 

X. 1 fegyverhasználat (mara-

sequor) 

Mf 

X. 2 fegyverhasználat Af 

X. Hadvezetés (sequadion) Af 

X. Kétkezes harc Af 

X. Kínokozás Mf 

X. Pusztítás Af 

X. Pszi Mf 

X. Mágiahasználat Af 

X. Földharc Af 

X. Lefegyverzés Mf 

X. Fegyvertörés Mf 

X. Sebgyógyítás Mf 

X. Úszás Mf 

X. Futás Mf 

X. Lovaglás Mf 

X. Hátbaszúrás Af 

X. Kínzás elviselése Mf 

X. Kötelékből szabadulás Af 

X. Álcázás/álruha Mf 

X. Vakharc Mf 

X. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

X. Kétkezes harc Mf 

X+1. Földharc  Mf 

X+2. 1 fegyverhasználat (sequor) Mf 

X+3. Pusztítás Mf 

X+4. Mágiahasználat Mf 

X+5. Hadvezetés (sequadion) Mf 

 

X: Az a szint, amit a fejvadász a kiképzés végén elér. 

 

Az alábbi két diszciplína kivételével képesek alkalmazni az Összes Slan diszciplínát: Halálos 

Ujj, Levitáció. 
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Rettegett Rendek: 
 

Messeni fejvadászklán 

 

 

 

 

 

A Birodalomi után Krán leghíresebb fejvadász szervezete. Örök riválisával ellentétben a 

messeni valódi klán, az egyik legnagyobb a Birodalomban. Nevét Messen városáról kapta. 

melyet az idők során megvásárolt a messeni hercegtől. A valódi fejvadászok a klán tagjainak 

és kiszolgálóinak mindössze egy százalékát teszik ki - ami a közel kétszázezer klántagot 

figyelembe véve jelentős szám - a többiek mesteremberek, kémek, egyszerű fegyverforgatók, 

szolgák, varázstudók és még kitudja ki- és miféle szerzetek.  

 A Messeni Fejvadászklán független a birodalom nagyjaitól, senkivel és semmilyen 

szervezettel nem áll hűbéri viszonyban. Önellátó, Messen városán kívül is számtalan kisebb 

klán tartozik a befolyása alá. Szolgálatait fizetség ellenébe bárkinek és bármilyen célra 

felajánlja, ám - nem titkolja - kedvére való a Birodalom, különösképp a Birodalmi Klán 

ellenében cselekedni. 

A két klán között gyakoriak az összecsapások, de a messeniek legjobbjai hiába érnek fel a 

Birodalmi klán fejvadászaival, azokat a Birodalomi és félelmetes hatalmú varázstudói 

támogatják. 

 

Képességeik az Alapkönyvben leírtak szerint számítandóak. 

 

Shien-gorr fejvadászklán 

 

Aquir harci iskola a legrettegettebb Tiltott Tartományban, Fray-

Grimonarban. Mindennél fényesebben bizonyítja, az évezredek során aquir 

nép is elfogadja az emberi faj létjogosultságát. A Shien-gorr tagjai aquir 

varázslók által átalakított fejvadászok, akik levetkőzték emberi mivoltukat. 

Harci tudományuk sem csekély, de igazi erősségüket mágiával átalakított 

testük szívóssága adja. 

A Shien-gorr iskolát a Birodalom üldözi, politikai okokból mégis eltűri; a varázstudók szerint 

az átalakított lelke hosszú időre kitaszíttatik a lélekvándorlásból.  

 

Különleges képességek 

A Shien-gorrok a következő tulajdonságokat kapják: Erő +1, Állóképesség +2, Egészség +3, 

valamint infralátás 30 m-ig vagy ultralátás 20 m-ig, a bőrük páncélként borítja be őket, ami 6-

os SFÉ-t biztosit. Nem tanulhatnak és nem is kaphatják meg a Pszi képzettséget. 

 

A Shien-gorr korkategóriái : 

 

I. kat. 10-16 év 

II. kat. 17-25 év 

III. kat. 26-40 év 

IV. kat. 41-75 év 

V. kat. 76-120 év 

VI. kat. 121-500 év 

 



Csörgő Iván: Krán                                            - 72 -                                        Kasztok könyve 

  

Shi-shiquan Fejvadászklán 

 

 

 

 

 

 

 

A Kránban élő, eltorzult gondolkodású elfeket a köznyelv shi-shiquanként, azaz 

"emberölőként" ismeri. Innen kapta nevét harci iskolájuk, mely a szó legszorosabb értelmében 

embervadászatra tanít.  

 A kráni elfek dölyfösen vallják fensőbb-ségüket minden fajjal szemben. Ha azokat el 

is fogadják értelmes létformának, mindenképpen másodrendű teremtménynek bélyegzik. Az 

aquirokat elfendeli rokonaikhoz hasonlóan tiszta szívből gyűlölik, mégis viszonylag 

békességben élnek mellettük Krán kebelén. A Shi-Shiquan fejvadászai ritkán tűnnek fel 

emberlakta hercegségekben, ilyenkor vérlázító gőggel viselkednek.  

 A Shi-Shiquan embervadászai nem képeznek messorokat. Minden sequatorból mortel 

lesz. Elfeket vagy félelfeket képeznek, ha olykor embert fogadnak maguk közé, azt alázatra és 

másodrendű feladatok végrehajtására szorítják. Ennek fényében könnyen megérthető, miért 

menekül el mihamarabb a Shi-Shiquan Klán kötelékéből minden Játékos Karakter. Ennél a 

klánnál a mortellé válás kedvelt próbája az aquir-vadászat. A kráni elfek CÉ alapja 35, 

valamint a kidobást követően nem nő Ügyességük egyel, de ezért az Erejük csak egyel 

csökken. Kizárólag saját fegyvereiket és vértjeiket használják. Semmilyen körülmények közt 

nem nemzenek gyereket emberi nőnek. Jobban ellenállnak a Nekromancia típusú mágiáknak, 

mint más fajtársaik, ezért Nekromanciával szemben csak -4-et kapnak. 

A legkiválóbb Saggitorokat minden kétséget kizáróan ez a klán neveli; messzi hordó íjukkal 

ötszáz lépésről ketté tudnak hasítani egy szalmaszálat. Másik fegyverük a hiequar. Fűzfalevél 

alakban hajló, fokélre köszörült kardpenge. Vágásra és szúrásra egyaránt alkalmas, értő 

kezekben bármely mara-sequorral felveszi a versenyt. Pengéjéről, markolatáról általában 

megállapítható, melyik mester műhelyéből került ki. 

 

 T/k KÉ CÉ Táv Sebzés 

Messzi hordó Íj 2 5 10 300 m k6+3 

 

 T/k KÉ TÉ VÉ Sebzés 

Hiequar 1 6 14 12 k6+4 

 

 

Holdralépők fejvadászklán 

 

Szabad Rend a Középső tartományokban. A Fekete Özvegyekkel vívott klánháborújuk okaira 

és kezdetére senki nem emlékezik már; emberemlékezet óta ki-kiújul minden évszázadban, s 

vadászok ezreinek az életét követeli. A küzdelemben végül a Fekete Özvegyek maradtak 

felül, s az írmagjukat is kiirtották a Holdralépőknek; csupán néhány ígéretes fiatal 

növendéknek kegyelmeztek, akiket sura'sthakként - azokat hívják így, akiknek klánja 

megsemmisült egy vadászháborúban, de a győztes klán befejezte kiképzésüket - adoptáltak a 

rendjükbe.  
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Fekete Özvegy fejvadászklán 

 

 

 

 

 

A Középső Tartományok egyik, kiterjedt befolyással bíró fejvadász-klánja, titkos neve 

Kath'ul'Natthum. Ez a rend számos vadászháborúból került ki győztesen, leginkább mégis 

tanult tudósaikról és a rendházaikban őrzött nagyhatalmú ereklyékről ismertek. Ők birodalmi 

hagyományokat követnek. Fejvadászai közt nem ritka, aki valamilyen aquir ereklyével 

rendelkezik. Kezükbe tetoválnak egy varázsjelet, mellyel képesek a tenyerükbe teleportálni a 

fegyverüket. Természetesen, ha a térmágia ki van zárva, akkor nem. 

 

Ennél a klánnal 45 %-a van a fejvadásznak, hogy aquir vér van az ereiben. 

 

 

Gyászkehely Testvériség 

 

 

 

 

 

Sin Tharras Tiltott Tartományban van a székhelye ennek a hírhedt klánnak. Erejének 

legfényesebb hirdetője, hogy immár 500 éve megtartotta pozícióját egy olyan vidéken, ahol 

egyik oldalról a portyázó elfek, a másik oldalról pedig a Sa-quadok és rémségeik fenyegetnek. 

Vadászai káoszfattyak, beavatottjai nekromanták és seraphisták.  A Tizenhármak egyikének, 

Galshurgatholnak a köteles rendje. Hűbéruruk parancsai energiáik nagy részét lekötik, így 

csak néha és mérhetetlenül drágán vállalnak másoktól feladatot. Bár a pénzüket megérik. 

 

Ossquam Nesstra klán 

 

 

 

 

 

A rend minden tagja nemes aquir. Nem alkalmaznak beavatottakat, nincs állandó bázisuk, s 

nincsenek többen 50 főnél. A vérfilozófusok rosszallóan tekintenek e klán jövője elé, de az 

elmúlt 300 évben sikert, sikerre halmoztak. Sosem vallottak kudarcot, sosem esett el közülük 

még egyetlen tag sem. De felépítésük, működésük eltér a tradicionálistól. Ügyfeleiknek a 

negyedéves Véradók másnapján van esélyük felvenni velük a kapcsolatot egy halott erdő, 

koromszínű ágai között. 

 

 

 

 

Vérivók fejvadász klán 
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Amint arra a nevük is utal sötét bűnök hordozói ők. Azt beszélik róluk, hogy fizetségüket 

gyakran nem aranyban kérik. Tagjaik csak és kizárólag wierek lehetnek, számuk mégis évről 

évre egyre több lesz. Híresek kiváló állóképességgel rendelkező testőreikről, bár vadászok 

kivételével mindenféle fejvadászt képeznek erősségeikben. Hűbéruruk nincs, de több klánnal 

is dac és védszövetségben állnak. 

 

Fekete Nap klán 

 

 

 

 

 

 

Tagjaik a titokzatos bérgyilkosok, akik technikájukat Niareból szerezték alakváltó vezetőjük 

közreműködésével. Használják, sőt tovább fejlesztették a slan pszit. Bérgyilkosokat és 

vadászokat képeznek. Egészségesen élnek, szigorú törvények kötik őket életük minden 

területén. Sok időt szentelnek elméjük erejének fejlesztésére is. Képességeikkel széles körben 

harcoltak ki elismerést. 

 

 

Vasagyar klán 

 

Csupa orkból álló fejvadász klán, mely szervezett, de brutális rend. Finom munkát 

nem lehet rájuk bízni, de a teljes megsemmisítésben verhetetlenek. Katonákat és 

testőröket képeznek ki. A Külső Tartományok káoszlepte városaiban rettegéssel 

vegyes tiszteletnek örvendenek. A rossznyelvek szerint leginkább azért győznek, 

mert ellenfeleik alulbecsülik őket…  

 

 

Ősi hagyományokkal rendelkező fejvadászklán 

 

Fejvadászai eredeti, tradicionális sequort és mara-sequrort forgatnak. Tagjaik kizárólag 

Messorokat képeznek, gyakorta fejvadász fegyvereket forgató igazi harcművészeket. 

Képességeik a MAGUS Harcművész kaszt szerint számítandóak. Fegyvereiket Chi harcban is 

képesek alkalmazni. Az új szabályrendszerben a képzettségek a Hracművész szerint. 

 

Képzettségek  fok/% 

Ökölharc Mf 

Belharc Mf 

5 fegyver használata Af 

Lefegyverzés Af 

Fegyvertörés Af 

Földharc Af 

Vakharc Af 

Pszi Af 

Mágiahasználat Af 

Sebgyógyítás Af 

Etikett Af 

Lovaglás Af 

Mászás 20% 



Csörgő Iván: Krán                                            - 75 -                                        Kasztok könyve 

  

Esés 20% 

Ugrás 20% 

Lopózás 5% 

Rejtőzködés 5% 

Csapdafelfedezés 20% 

Éberség 30% 

 

 

Tsz Képzettség fok/% 

3. Pszi Mf 

3. Földharc Mf 

4. Lefegyverzés Mf 

4. Nyomolvasás Af 

4. Álca/álruha Af 

5. Fegyverhasználat Mf 

5. Fegyvertörés Mf 

5. Vakharc Mf 

8. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

 

Szintenként 35%-ot oszthatnak szét, de egyet legfeljebb 15%-kal növelhetnek. 

 

Ők is megkapják kétszintenként a +1 KÉ-t és Sebzésjárulékot. Számukra a Slan Diszciplínák 

alkalmazása így alakul. 

 
Tsz Diszciplína 
3. Tetszhalál 

3. Jelentéktelenség 

3. Kiáltás 

3. Kitérés 

4. Chi-harc 

4. Érzékelhetetlenség 

5. Belső Idő 

5. Testsúlyváltoztatás 

6. Aranyharang 

8. Zavarás 

9. Pszi-pajzs, Statikus 

 

Névtelen fejvadászklánok 

 

Gorvikból visszatelepült klán: mindenben a gorvikiakra hasonlítanak, tagjai legalább 3-as 

szinten beszélik a gorviki nyelvet. Fegyverük a fejvadászkard, a sequor és mara-sequor 

használatát nem ismerik. Fejvadászai nem lehetnek messorok. 

Névtelen klánok: természetesen szintúgy rendelkeznek névvel és hagyományokkal, mint az 

ismertek, ám nem szereztek maguknak Kránszerte rettegett hírnevet. Mivel a kráni klánok 

többségében nem tanítják a sequor vagy mara-sequor forgatását, az itt kiképzett fejvadász 

általában más - általános avagy speciális - fegyverek használatában járatos. 

Birodalmi hagyományokkal: Akadnak olyan kisebb klánok is, melyek követik és utánozzák a 

Birodalmi Fejvadászklánt. Ezek használnak sequort és mara-sequor, de nem tradicionális 

fegyvereket, hanem azok új keletű változatát. Az ilyen klánokban elsősorban, sequatorokat 

képeznek, csak elvétve pedig Saggitorokat. 
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Birodalmi hivatalos szállító: köztudottan a Birodalmi Fejvadászklán nem foglakozik újoncok 

neveltetésével, hanem Krán, esetenként Gorvik területéről összegyűjti és átképezi a 

legtehetségesebb, már gyakorlott fejvadászokat. Mégis akad néhány kisebb klán, mely a nagy 

módszereit utánozva tehetséges ifjakat nevel, s oly gyakorta ad fejvadászokat a 

Birodalomnak, hogy már-már azok hivatalos szállítójának minősül. Ha a karakter ilyen 

klánnál sajátította el tudását, minden bizonnyal már fel is figyelt rá a Birodalmi 

Fejvadászklán. Csak sequatorokat képeznek. 

 

 

 

A kráni fejvadászklánok felépítése 
Minden klánnál (Kivéve: Birodalmi, Messeni, Shien-gorr, Ősi hagyományokkal rendelkező 

klánok) először Sequator vagy (ha az ügyessége 15 feletti és arra alkalmas) Saggitor lesz a 

felvett újonc. Ha Sequatorként elérte a legalább a 4.Tsz-et és érdemei is lehetővé teszik, akkor 

beavatást nyer és Messor lesz. Ha Mortel szeretne lenni, akkor el kell érnie legalább a 6. Tsz-

et és aquir vér kell, hogy legyen az ereiben, csak ekkor nyerhet beavatást. Természetesen ezt a 

szintet a KM növelheti, vagy kivételes esetben akár csökkentheti is. Természetesen ez nem 

előírt, hisz vannak olyan Sequatorok, akik soha nem nyernek beavatást. Ha a JK nem életutat 

játszik, akkor kockadobással kell eldönteni - például k100 -, hogy eddig a fejvadász milyen 

sikereket ért el. Saggitor esetén legalább 5. Tsz-et kell, hogy elérjen a fejvadász - 

természetesen ezt is változtathatja, és itt is érvényes a sikerek elérésére vonatkozó szabály - 

ahhoz, hogy Occulis legyen. Ha már magas szintet ért el, és továbbra is sikeres volt, akkor 

megkapja a Pri-(Prim-) előtagot, ekkor a csoportja vezetője lesz - Primessor, Primortel, 

Primocculis, stb. Ekkor felettük is mint, Meridian tevékenykedhet. Tehát kasztjának 

tejhatalmú elöljáróját jelenti, aki a rend összes messorának, mortelének, occulisének 

parancsol, s egyúttal felelősséggel tartozik értük. 

A kráni fejvadászok vértezete, akárcsak fegyverük, igen különleges. Vastag sodronyig, mely 

el van látva a gladiátorokéhoz hasonló vállvasakkal. Ennek értékei a következők: SFÉ: 5, 

MGT: 2. Mindenki csak kráni vértnek nevezi. 

 

Képességek Sequator Saggitor 

Erő 2k6+6 k6+12+kf 

Gyorsaság k6+12+kf k6+12 

Ügyesség k6+12 k6+14 

Állóképesség k6+12+kf k6+12+kf 

Egészség k10+10 k10+8 

Szépség 3k6 3k6 

Intelligencia k10+8 k10+8 

Akaraterő 2k6+6 2k6+6 

Asztrál k6+12 k10+8 

 

   Seguator Mortel Messor 

KÉ alap 10 - - 

TÉ alap 20 - - 

VÉ alap 75 - - 

CÉ alap 0 - - 

HM/Szint 11(4) 12(2) 11(5) 

Kp alap 3 - - 

Kp/Szint 5 3 5 
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Ép alap 6 - - 

Fp alap 7 - - 

Fp/Szint k6+5 k6+5 k6+6 

 

 Saggitor Occulis 

KÉ alap 10 9 

TÉ alap 18 20 

VÉ alap 70 70 

CÉ alap 20 10 

HM/Szint 10(3) 10(3) 

Kp alap 4 3 

Kp/Szint 6 5 

Ép alap 5 5 

Fp alap 6 5 

Fp/Szint k6+3 k6+4 

 

Sequator 
A közrendű harcosok belső kasztja a kráni fejvadász-klánokban. A frissen felavatott 

növendéke-ket általában ide osztják be, hacsak nem bizonyulnak tehetséges íjásznak, mely 

utóbbi esetben Saggitorokhoz kerülnek. Többségük életük végéig megmarad ezen a 

fokozaton, de a legígéretesebb Vadászok is csak tíz év próbaidő után léphetnek elő az 

Occulisok, a Messorok vagy - ha netán aquir vér folyik az ereiben - a Mortelek közé. 

Egyébként prisequatori rang nem létezik; a Sequatorok legfőbb parancsnoka mindig az erre 

posztra kijelölt Mortel vagy Messor, aki velük szembe mint Meridian cselekedhet. A 

Sequator szintenként 30 %-ot oszthat el százalékos képzettségei között. TÉ-jük, KÉ-jük és 

Sebzésjárulékuk kétszintenként 1-el nő. Új szabályrendszerben a képzettségek az A1 táblázat 

szerint. 

 

 
Képzettség fok/% 
Ökölharc Mf 

Belharc Mf 

15 fegyver használata Af 

3 fegyverdobás Af 

Hadvezetés (fejvadász-egység) Af 

Pszi Af 

Mágiahasználat Af 

Úszás Af 

Futás Af 

Lovaglás Af 

Hátbaszúrás Af 

Kínzás elviselése Af 

Esés 20% 

Ugrás 20% 

Lopózás 25% 

Rejtőzködés 30% 

Csapdafelfedezés 15% 

Éberség 15% 

 

Tsz Képzettségek fok/% 
2. Kötelékből szabadulás Af 

2. Álcázás/álruha Af 

3. Vakharc Af 
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4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 

5. Hátbaszúrás Mf 

5. Pszi Mf 

6. Álca/álruha Mf 

6. Úszás Mf 

7. Vakharc Mf 

8. Kötelékből szabadulás Mf 

9. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

 

Saggitor 
A kráni fejvadász-klánok egyik belső kasztja, mely az íjászokat és (helyenként) a 

parittyásokat tömöríti. Némelykor külvilágiakkat is maguk közé fogadnak, különösen a 

birodalom gyepűvidékén vándorló nomádok soraiból. Ebbe a kasztba tartozó fejvadászok 

bármelyik másik kaszt feladatát elláthatják, azonban munkájukat távolról végzik. Elrejtőznek 

a magaslati pontokon, fedezik társaikat, vagy orvlövészként végeznek a kijelölt célponttal. 

Közelharcba csak kényszerűségből bocsátkoznak. 16-os erőtől visszacsapó íjat, anélkül 

általában könnyű nyílpuskát vagy hosszú íjat használnak. 40%-ot oszthatnak el szintenként 

százalékos képzettségeikre. Minden szinten legalább 4-et kell HM-jükből a CÉ-re fordítani, 

de ráfordítás nélkül is 1-el nő a CÉ-jük, valamint két szintenként a +1 KÉ-t és Sebzésjárulékot 

kapnak. Képesek a Hátbaszúrás képzettséget célzófegyverre is alkalmazni. Új 

szabályrendszerben a képzettségek az A5 táblázat szerint. 

 

Képzettség fok/% 
Ökölharc Af 

Belharc Af 

4 fegyver használata Af 

2 fegyver dobása Af 

Pszi Af 

Mágiahasználat Af 

Álcázás/álruha Af 

Fegyverismeret (célzófegyverek) Af 

Nyomolvasás/eltüntetés Af 

Méregkeverés/semlegesítés Af 

Mászás 50% 

Esés 20% 

Ugrás 5% 

Lopódzás 20% 

Rejtőzés 40% 

Csapdafelfedezés 10% 

Éberség 25% 

 
Tsz Képzettség fok/% 

2. 1 fegyverhasználat 

(célzófegyver) 

Mf 

2. Célzás Af 

3. Pusztítás Af 

3. Álca/álruha Mf 

4. Hátbaszúrás Af 

4. Célzás Mf 

5. Lovas íjászat Af 

5. Pusztítás Mf 
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5. Belharc Mf 

6. Ökölharc Mf 

6. 2 fegyverhasználat Af 

6. Pszi Mf 

7. Méregkeverés/semlegesítés Mf 

7. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

7. 1 fegyver dobása Mf 

8. Építészet Af 

8. Csomózás Mf 

8. Térképészet Af 

9. Lovas íjászat Mf 

9. Erdőjárás Mf 

 

Mortel 
A kráni fejvadász-klánok előkelő belső kasztja. Azokat az idősebb vadászokat sorolják ide, 

akik elég tapasztaltak már ahhoz, hogy egymagukban, társak nélkül hajtsák végre a rend által 

vállalt megbízásokat. Morteli rangra csak az emelkedhet, akiknek az ereiben aquir vér folyik, 

és képes a hatalomszavak használatára. Különösen kockázatos feladatok elvégzésére olykor 

több mortelből álló csoportot szoktak kijelölni - ekkor kerülnek bevetésre a Primortelek -; 

ezek az orgyilkos különítmények félelmetes hírnévnek örvendenek. Egy kráni sequadion 

gondolkodás nélkül magára hagyja a sebesültet - ha mortelek, éppenséggel el nem metszik a 

torkát. A küldetés sikeres, a túlélés mindennél fontosabb. A gyilkosok általában kegyetlenek 

és vérengzőek, tehát a klánban igen megbecsült helyük van. Nem ismerik a kegyelmet, ám 

senki nem osztotta olyan kíméletes hidegséggel, oly villanó gyorsasággal a halált, mint ők. 

Ebben áll művészetük lényege. Sosem bocsátkoznak nyílt harcba, ha tehetik. A mortelek 

mindenkinél jobban Lopakodnak, akár egy messort is képesek észrevétlenül megközelíteni. 

Emellett, ha rendszeresen imádkoznak, és áldoznak Ranagolnak, akkor néhány emberfeletti 

képességgel ruházza fel őket. Ilyen például a Nyomtalanság. Alkalmazása során a mortel nem 

hagy semmiféle nyomot, sem a hóban, sem a homokban, sem a sárban, semmilyen ehhez 

hasonló helyen. Mindezek ellenére egy mortel nem papként szolgálja Urát.  

 A mortel szintenként kap egy-egy sebzésjárulékot, de nem kap kétszintenként KÉ-t 

valamint a Kp-in kívül még 40%-ot oszthat el százalékos képzettségei között. Ha nem áldoz 

rá, akkor is minden szinten 5%-kal nő a Lopózás képzettsége. Új szabályrendszerben a 

képzettségek az A4 táblázat szerint. 

 
Tsz Képzettség fok/

% 

X. Méregkeverés/semlegesítés Af 

X. Csapdaállítás Af 

X. Vakharc Af 

X+1. Álcázás/álruha Mf 

X+1. 1 fegyver használat Mf 

X+1. Méregkeverés/semlegesítés Mf 

X+2. Pusztítás Af 

X+2. Vakharc Mf 

X+2. Csapdaállítás Mf 

X+3. Kínzás elviselése Mf 

X+3. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

X+4. Pusztítás Mf 
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X: az a szint, amelyiken a fejvadász beavatottá vált. 

 

 
Messor 

Rangos belső kaszt a kráni fejvadász-klánokban. "Testőrző”-nek szokás fordítani: azok a 

vadászok tartoznak ide, akik más személyek testi épségére, megóvására szakosodtak. 

Szerepük főleg a köteles rendekben jelentős, hiszen ezeknek hivatalból a feladatkörükbe 

tartozik consularok és egyéb birodalmi tisztviselők védelme. A szabad rendeket sokkal 

ritkábba bízzák meg testőrszolgálattal, ők elsősorban likvidálási kontraktusokat vállalnak. 

Messoraik azonban nekik is vannak, bár ezek inkább a klánon belül tevékenykednek; a 

beavatottakat és a rendi vezetőket őrzik, bár tulajdonképpen ők is beavatottak. A testőrök 

magas szinten űzik a harcművészetet és igen elmélyült gondolkodásúak. Egy messor soha 

nem nézi le az ellenfeleit - ő klánja legmegfontoltabb harcosa: ravaszabb az egyszerű 

sequatornál és higgadtabb a morteleknél. Őket nem úgy oktatják, hogy minden körülmények 

közt egyformán harcoljanak, hanem, hogy használják ki a terepet. Ha teheti nem öl, mert a 

gyilkolás nem az ő művészete. Bár Klán-kódexe nem ad módot az irgalomra. Egy kráni 

fejvadász ne ismerje a könyörületet. Egy messor maga a testet öltött nyugalom - hűvös és 

gördülékeny, akár a higany. 

Szintenként 35%-ot oszthatnak el százalékos értékeik között, de ha nem osztanak rá akkor is 

5%-al nő szintenként az Éberségük. Ők továbbra is megkapják, mint Sequatorként, a +1 KÉ-t 

és Sebzésjárulékot két- szintenként. Új szabályrendszerben a képzettségek az A2 táblázat 

szerint. 

 
Tsz Képzettség fok/% 

X. Pszi Mf 

X. Lefegyverzés Af 

X. Fegyvertörés Af 

X. Sebgyógyítás Af 

X. Etikett Af 

X. Csapdafelfedezés +20% 

X+1. Hátbaszúrás Mf 

X+1. Lefegyverzés Mf 

X+1. Vakharc Mf 

X+1. Nyomolvasás/eltüntetés Af 

X+2. Álcázás/álruha Mf 

X+2. 1 fegyver használata Mf 

X+2. Fegyvertörés Mf 

X+3. Nyomolvasás/eltüntetés Mf 

X+4. Kínokozás Af 

X+5. Kínokozás Mf 

 

X: az a szint, amelyiken a fejvadász beavatottá válik. 
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Occulis 
A felderítők belső kasztja a kráni fejvadász-klánokban. Feladatuk a hírszerzés az információ- 

gyűjtés, a terep előzetes kifürkészése. Előfordul az is, hogy kémként beépítik őket az 

ellenséges - vagy akár baráti - rendekbe, szervezetekbe. Az Occulisokon belül külön csoportot 

alkotnak a lovas nyargalók (csak kivételes esetben lehet JK), akiket nem ügynöki munkára 

alkalmaznak, hanem klánháborúk esetén harctéri felderítőnek. A fürkészek szintenként 65%-

ot oszthat el százalékos képzettségei között. Az ő KÉ-jük és Sebzésjárulékuk is nő 

kétszintenként. 

 

Képzettség fok/% 
Ökölharc Af 

8 fegyver használata Af 

3 fegyver dobása Af 

Belharc Mf 

Írás/olvasás Af 

Térképészet Af 

Nyomolvasás/eltüntetés Af 

Úszás Af 

Futás Af 

Lovaglás Af 

Álca/álruha Mf 

Kínzás elviselése Af 

Hangutánzás Af 

Nyelvtudás 3, 4, 5 

Mászás 40% 

Esés 15% 

Ugrás 15% 

Lopózás 45% 

Rejtőzködés 40% 

Csapdafelfedezés 30% 

Zárnyitás 30% 

Titkosajtó keresése 20% 

Éberség 25% 

 

Tsz Képzettség fok/% 

2. Pszi Af 

2. Kötelékből szabadulás Af 

3. Hangutánzás Mf 

3. Szájról olvasás Af 

4. Lovaglás Af 

4. Futás Mf 

5. Kötelékből szabadulás Mf 

6. Pszi Mf 

7. Szájról olvasás Mf 
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Transceps 
Szó szerinti fordításban: "átalakító". Általában a harcosok, fegyverforgatók támogatására 

beosztott kráni varázstudó megnevezése. Egyes fejvadász-klánokban - főleg a Köteles 

Rendekben - önálló belső kasztot alkotnak. 

 A fejvadászokat irányító varázstudó (Kráni varázsló) megnevezése és rangja. A 

legtöbb birodalmi iskolában tanult varázstudó elsajátítja a transceps meditációt, melynek 

segítségével folyamatos mentális kapcsolatban állhat az irányítása alá tartozó fejvadászokkal. 

Ennek legmagasabb szintje a sequadion-háló, amely teljes asztrális és mentális összeköttetést 

biztosít nem csak a transcepes felé, hanem a résztvevő fejvadászok között is.  

 A transceps távolból végzi a fejvadászok mágikus védelmét, a szakmai kérdések 

kivételével (azok a Meridian hatáskörébe tartoznak) ő a csapat parancsnoka. A birodalmi 

fejvadászklán nem foglalkoztat transcepseket, azt minden bevetés során a Birodalom rendeli 

ki a fejvadászok mellé. 

A Birodalmi Fejvadászklán általában a saját transcepséhez ragaszkodik. Kívülállót csak 

indokolt esetben fogadnak be, bármekkora is legyen a hatalma; és legyen akár a Belső Iskolák 

mágusa, hetekig gyakorlatoztatják, mielőtt éles bevetésen a tudata alá osztják a 

fejvadászaikat. És csak nagy létszámú csaptoknál és különösen fontos küldetésekben 

alkalmazzák őket. Kis létszámuknál a Cascadisokat vetik be. 

A M.A.G.U.S.-sal foglalkozók körében általános a nézet, hogy ha valaki kráni, akkor 

gonosz. Pedig nem, csak más. A kráni varázsló is más, általános jellemzője, hogy ő is a 

mozaikmágiát használja, csakhogy ő még pár különleges alkalmazását is elsajátít, így pl. a 

Nekromanciát, illetve a Mana-háló befolyásolását és irányítását. A kráni iskolák igen kemény 

elveikről és a belőlük kikerülők nagy tudásáról híresek. Ezek a varázslók igazodtak krán 

követelményeihez, céljuk a túlélés és ennek érdekében bizony semmitől sem riadnak vissza. 

A mentorok az új tanulmányok oktatása során tökéletesen feltérképezik tanítványukat és a 

neki legmegfelelőbb úton terelgetik előre (a JK csak varázslóiskolából indulhat, mivel 

Kránban a magányos mester olyan, mint a fehér holló), ennek eredménye meg is látszik 

(gyakorlatilag a képzés 12 éves korban kezdődik, ha a tanítvány megfelelőnek bizonyul és 

körülbelül 20 év múltán fejeződik be). Az iskolák általában csak azonos fajba tartózóakat 

oktatnak, és vannak félelf (ők gyakran ember iskolákban tanulnak), wier (a nekromancia 

igazi császárai) iskolák is. Új szabályrendszerben a karakter kidolgozása a varázsló szerint. 
 

Kidobása: 

Erő 3k6 

Állóképesség 3k6(2x) 

Ügyesség 2k6+6 

Gyorsaság 2k6+6 

Egészség 3k6(2x) 

Szépség 3k6(2x) 

Intelligencia k6+12+kf 

Akaraterő k6+12+kf 

Asztrál k6+12+kf 

 

KÉ alap 5 

TÉ alap 17 

VÉ alap 72 

CÉ alap 5 

HM/Szint 5(1) 

Ép alap 4 
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Fp alap 4 

Fp/Szint k6+1 

Kp alap 4 

Kp/Szint 8 

 

Megjegyzés: ez a táblázat emberre vonatkozik. Más fajok esetén a most következők 

irányadóak: 

Elf Wier 

Gyorsaság: k10+8 

Kp / Szint: 9 

Egészség: k10+10 

Szépség: k10+10 

Ép alap: 7 

 

Képzettségek az 1. szinten 

Képzettségek fok/% 

Vallásismeret (Ranagol) Af 

3 fegyverhasználat Af 

1 fegyver dobása Af 

Pszi Kráni Metódus - 

Méregkeverés/semlegesítés Af 

Démonológia Af 

Ősi nyelv (Aquir) Mf 

Herbalizmus Af 

Élettan Af 

Rúnamágia Af 

Írás / olvasás Af 

Hátbaszúrás Af 

Alkímia Af 

Képzettségek a további szinten 

Tsz. Képzettségek fok/% 

2. Élettan Mf 

2. Legendaismeret Af 

3. Történelemismeret Af 

3. 2 nyelvismeret 5,4 

4. Herbalizmus Mf 

5. Alkímia Mf 

6. Időjóslás Af 

6. Rúnamágia Mf 

6. Történelemismeret Mf 

7. Démonológia Mf 

14. Drágakőmágia Mf 

 

Különleges képességek 
 

 A kráni varázslók elsődleges különleges képessége a mozaikmágia és a 

boszorkánymesteri Nekromancia (plusz az alább felsorolt új varázslatok) használata. A 

varázsló erre szintenként 10 Mana-pontot kap, amit az Energiaszerzés kráni diszciplína szerint 

nyerhet vissza. (Egyébiránt ami az alapkönyvben le van írva a varázslók különleges 

képességeiről az ehelyt is érvényes.) 
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Szintlépés: 

Tsz Tp 

1. 0 - 270 

2. 271 - 550 

3. 551 - 1200 

4. 201 - 2600 

5. 601 - 6000 

6. 6001 - 13000 

7. 13001 - 25000 

8. 25001 - 50000 

9. 50001 - 80000 

10. 80001 - 130000 

11. 130001 - 210000 

12. 210001 - 310000 

Minden további szinten +110000 Tp szükséges. 

 

A varázslók fegyvertára 

 

 A kráni varázslók kizárólag rövidkardot, vagy ehhez hasonló, könnyen kezelhető 

fegyvert használnak. Vértként maximum lemezvértet viselnek, kedvelik a könnyű, mágikus 

fémből készült vérteket, ám ezt mindig ruha alatt hordják. A kráni varázslók mindig második 

szinten hagyják el iskolájukat (figyeljünk oda, hogy ekkor már többségük a III. 

korkategóriában van!), előbb soha. Mikor elhagyják, kapnak egy mágikus láncinget, melyben 

benne van az iskola szimbóluma, és egy fegyvert, amit képesek használni. 4. szinten 

megkapják tőrjüket (ezt mindenképpen tudják használni), ami olyan mint a varázslóbot a 

pyarronitáknál. (A tőr változatos alakú és anyagú, azonban mindenképpen mágikus és 

elpusztíthatatlan míg a gazdája él, de lásd még lejjebb!). 

A láncing 

anyaga 

Bónusz Dobás 

k100 

Abbitacél 0 MGT, 3 SFÉ 01-60 

Mithrill 0 MGT, 4 SFÉ 61-80 

Lunir 0 MGT, 5 SFÉ 81-89 

Meteoracél 0 MGT, 5 SFÉ, 

+10VÉ 

90-97 

Adamantium 0 MGT, 6 SFÉ, 

+20VÉ 

98-100 

Megjegyzés: Ez a láncing mindig csak a törzset és a felkart védi. Az adamantiumból készült 

láncingen 25% esély van rá, hogy a rajta használt nem mágikus fegyver eltörik. A KM 

figyelmébe: A JK csak akkor kaphatja meg ezt a láncinget, ha legalább két küldetésben már 

bizonyította rátermettségét! Kezdetben mindenki abbitacél láncinggel indul. 

 

A varázsló tőre 
 

 A varázsló tőre jelképe, hogy sikeresen kiállta a beavatási próbát és most ahhoz az 

iskolához tartozik. Az azonos tartományban élők (mint ahol az iskola van) a tőrről felismerik, 

hogy ő abban az iskolában varázsló, az iskola tagjai pedig névről ismerik a karaktert. A 

varázsló tőre különleges darab, szomjazik a vérre, tehát mikor ezzel öl (mellesleg ez nagy 

dicsőség) a tőr magába szívja a vért. A tőr tulajdonságaiban minimum olyan mintha 3. szinten 

lenne rúnázva, azonban az anyaga még ezt módosíthatja (a tőr anyagát mindig a varázslónak 

kell megtalálnia, ez lehet egy külön modul is), valamint képes 4 Ép-t tárolni magában, amiből 
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a varázsló szabadon gyógyíthatja magát (de napi maximum egyszer) és csak magát. A 

varázsló, de csakis ő képes a tőrre a Természetes Anyagok Mágiáját alkalmazni. Egyebekben 

célszerű ha a KM és a JK együtt dolgozza ki a tőrt. 

 

Megjegyzések: A varázslót Kránban nem karitativ tevékenységből tanítják ki. Vagy akkora 

tehetség, hogy az iskola érdemesnek találja oktatni (ez esetben minimum kettő 

tulajdonságának kell 18-asnak lennie és nem lehet egy sem 10 alatt), vagy egy klán, nemes, 

vagy gazdag úr számlájára taníttatják ki. Természetesen ekkor az ő szolgája(juk) lesz élete 

végéig, így ez nehezíti a vele való játékot, azt javaslom ezt a KM és a JK rendezze el egymás 

között (esetleg a gazda meg is halhat ...). 

 

A Hatalomszavak használatáról 
 

 Mivel az iskolában minden lehetőséget kicsiszolnak, ezért mód van arra, hogy az aquir 

vérrel rendelkezők ezen tudásukat is gyakorolhatóvá tegyék (minden varázslónak 15% esélye 

van rá, hogy rendelkezik aquir vérrel). A varázslók aquir vérüket úgy dobják, mint ahogy az 

általános fejvadásznál le van írva. A varázslók ekkor már 1. szinten megkapják a Beszéd 

Korcsnyelven képzettséget és ekkor képesek lesznek az Egyszók és a védelem használatára. 5. 

szinttol az Önszókat és a Többszókat is képesek lesznek használni, majd 10. szinttől az összes 

hatalomszó-fajtát. A szintlépés ekkor az alábbiak szerint módosul. 

 

Tsz Tp 

1. 0 – 300 

2. 301 – 600 

3. 601 – 1200 

4. 1201 – 3000 

5. 3001 – 8000 

6. 8001 – 15000 

7. 15001 – 27000 

8. 27001 - 50000 

9. 50001 - 100000 

10. 100001 - 160000 

11. 160001 - 230000 

12. 230001 - 340000 

Minden további szinten +120000 Tp szükséges. 

 

 

 

Az új varázslói varázslatok 

 

Halálkéz 

Típus: Nekromancia 

Mana-pont: 20 

Erősség: 10 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Hatótáv: Érintés 

Időtartam: Végleges 

Mágiaellenállás: Egészségpróba 

 A varázslat célja az célszemély megölése. Ehhez a varázslónak sikeresen meg kell 

érintenie a célpontot (vagyis sikeres támadódobást kell tennie), ezután a célpontnak 
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egészségpróbát kell tennie halál ellen -2-es módosítóval. Amennyiben ez nem sikerül az 

alábbi táblázat szerint történik vele valami: 

    A varázslat 

Erőssége 

Hatása 

10 (-2 

Egészségpróbára)  

A célpont elveszít k10 

Fp-t és 2 órára elájul . 

20 (-2 

Egészségpróbára) 

A célpont elveszít 

2k10 Fp-t és 1 napra 

elájul. 

30 (-3 

Egészségpróbára) 

A célpont elveszít 

3k10 Fp-t és 1k6 Ép-t 

és 1 hétre kómába 

esik. 

40 (-3 

Egészségpróbára) 

A célpont elveszít 

4k10 Fp-t és 1k8 Ép-t 

és 1k6 hónapra 

kómába esik. 

50 (-4 

Egészségpróbára) 

A célpont meghal. 

 Az ily módon elvesztett Fp illetve Ép 4-szer olyan lassan tér vissza és mielőtt 

gyógyítanának a sebesülésen a papnak meg kell gyógyítania a célponton egy Biztosan Halálos 

méretű betegséget (90 Mp, de természetesen nem beteg csak ily módon kell leküzdenie a 

Nekromancia hatását). A varázslat a Mana-pontok duplázásával erősítheto (igy az Erőssége is 

duplázódik). Ahol a varázsló megérinti a célpontot a bőr fekete lesz és ez már nem múlik el 

soha. Ha a célpont megdobja a próbát csak égető fájdalmat érez ami 1k10 Fp veszteségként 

jelentkezik (és normálisan gyógyúl). 

 

Az élőhalott átka 

Típus: Nekromancia 

Mana-pont: 20 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 2kör 

Hatótáv: Érintés 

Időtartam: Végleges 

Mágiaellenállás: - 

 A varázslat hatására a célpont elátkozódik és halála után élőhalott lesz, hogy milyen 

típusú azt a KM dönti el. A célpont nem lesz tudatában ennek de ha belép egy templomba , az 

összes bent tartózkodó és oda tartozó pap, tudni fogja ezt róla. Ezek után a varázslat 

semlegesítheto egy 90 Mp-s gyógyítással majd a célpont megáldásával. 

 

A halál szele 

Típus: Nekromancia 

Mana-pont: 15 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Hatótáv: A zónán belül bárhol 

Időtartam: 2 kör 

Mágiaellenállás: - 

 A varázslat hatására egy kb. 3 méter magas felül 3 méter átmérőjű forgószélörvény 

jelenik meg ahol a varázsló akarja (de a zónáján belül). A forgószél fekete és ahol elmegy ott 
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kiég a fű, elszárad a növényzet, elpusztulnak az állatok. A forgószél megjelenése után a 

varázsló ellenfeleit (akik nyíltan kimutatják) fogja pusztítani addig míg  a varázslat ideje le 

nem jár. A forgószél sebzése 3k6 Fp és minden 10 Fp után 1 Ép, ha valaki 1 körön át bennáll 

a forgószélben ezt a sebzést 4 -szer szenvedi el. A varázslat ellen mentődobás nem tehető, 

támadni nem lehet. Fontos, hogy felszentelt területen a varázslat nem hozható létre, és a 

varázslat csak élőkre sebez. A forgószél sebessége 200 (L). A varázslat sebzése 10 Mp-nként 

1k6 Fp -vel nő. 

 

Energiamágia - bármilyen fajta energiamágia használata előtt fel kell térképezni a Mana - 

hálót (meg kell csinálni a Mana - háló detekció nevu kráni diszciplínát). 

 

Mana – háló zavarása 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 10 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 2 szegmens 

Hatótáv: 20 méter sugarú kör 

Időtartam: 1 óra 

Mágiaellenállás: - 

 A varázsló ezzel a varázslattal megpróbálja a Mana-háló szálait összebogozni. Ez 

egyes erősítés esetén azt jelenti, hogy 5%-a lesz arra, hogy senkinek a varázslata nem jön létre 

(csak egyszer kell dobni, ezután senki nem varázsolhat az Időtartam lejártáig, még a varázsló 

sem). A varázslat 10 Mp-onként erősíthető, igy +5% -al javul a tönkretétel esélye. 

 

Mana-háló összpontosítása 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 12 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Hatótáv: A varázsló maga 

Időtartam: 5 kör 

Mágiaellenállás: - 

 Segítségével a varázsló szorosabbra fonja maga körül a Mana-hálót ennek hatására 

jóval könnyebben fog varázsolni, ámde sebezhetőbbé vállik a mágiától. Vagyis 1-es 

Erősségnél a varázsló varázslatai 5 kör ideig 1-el nagyobb Erősséggel jönnek létre ámde 

ezalatt minden rá irányuló varázslat is 1-el erősebben hat. A varázslat Erőssége 6 Mp -onként 

1-el nő. 

 

 

Támadás a Mana - hálón keresztül 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 6 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Hatótáv: 20 méter sugarú kör 

Időtartam: Egyszeri 

Mágiaellenállás: - 

 A varázslat egy támadás a Mana-hálón keresztül és célja a célpont begyűjtött Mana-

készletének felszabadítása,  és a hálóba ürítése. A varázslat 1-es erősítéssel 1k8 Mana-pontot 
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rabol el a célponttól. A varázslat által elvett Mana mennyisége 6 Mana- pontért 1k8 -al 

növelhető. 

 

Védekezés a Mana - hálón keresztül 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 7 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Hatótáv: A varázsló maga 

Időtartam: 2 kör 

Mágiaellenállás: - 

 A varázslat módszere, hogy a védekező körül a Mana- háló szálait ritkábbra fonja és a 

ritkább szálakat lefoglalja (azokon csak a varázsló tud majd varázsolni, tehát az ő álltal 

létrehozott varázslatok nem gyengülnek), ennek hatására minden rá irányuló mágia (nem ártó 

szándékú is) 1 E-vel gyengébben jön létre, a varázslat 7 Mp-nként erősíthető. 

 

Mana zsákmányolása 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 8 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 8 szegmens 

Hatótáv: A varázsló zónája 

Időtartam: Egyszeri 

Mágiaellenállás: Akarateropróba 

 A varázslat hatására a varázsló elrabolja a maga számára a célpont tárolt Mana-

pontjait. A varázsló így 2k6 Mana-pontot tud elvonni a célszemélytől, aki viszont 

Akaraterőpróbával ellenállhat, de negatív módosító lesz a varázsló szintje. 

 

Védekezés az Ősi Tudás ellen 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 50 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Hatótáv: A varázsló zónája 

Időtartam: Egyszeri 

Mágiaellenállás: - 

 A kráni varázslók évezredekig tanulmányozták az aquir hatalomszavakat és 

felépitésüket mire egy hatásos ellenvarázslatot tudtak létrehozni. A varázslat képes 

semlegesíteni egy 1 E-s hatalomszót, a varázslat 10 Mp-nként 1 E-vel erősíthető. Azonban 

mert a mágia ősi formája sokkal erősebb ezért az ellen hatalomszó csak 75%-ban jön létre. 

 

Mana - háló építése 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 30 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 5 kör 

Hatótáv: A varázsló zónája 

Időtartam: 20 kör 

Mágiaellenállás: - 
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 A kráni varázsló elég sokszor kerültek bajba amiatt, hogy egy hatalomszó tönkretette a 

Mana-hálót és ők nem tudták emiatt használni hatalmukat. Ezzel a varázslattal képesek egy 

rövid ideig a Mana-háló roncsaiból egy közel tökéleteset létrehozni. A varázslat 6 Mp -nként 

erősithető 1 E -vel és ekkor az Időtartam 4 körrel nő. Azonban egy  ilyen 1 E -s varázslat csak 

csekély mozgástartományt enged a varázslónak, mégpedig: csak a zónáján belül építi fel a 

Mana-hálót, és ez a hatótáv nem növelhető. A Mana-háló maximum 1 óráig lesz jelen (ez az 

erősítés felső határa), és csak a varázslat Erősségével megegyező Erősségű varázslatokat lehet 

majd létrehozni (tehát ha ez a varázslat 3 E -s akkor csak 3 E -ig lehet létrehozni 

varázslatokat), valamint a varázslatok csak 75% -ban jönnek létre. 

 

Cascadis 
A kráni fejvadászok egyik belső kasztja. A cascadisok magas fokon képzett mentalisták: 

feladatuk akció közben a szellemkapcsolat fenntartása a résztvevők között. Az akciót vezető 

Meridian a cascadison keresztül hangolja össze alárendeltjei tevékenységét, és általa 

közvetített metálparancsokkal irányítja őket. Ők nem álnak a Meridiánok felett, hanem azok 

beosztottjai. Ők sem vesznek részt a bevetésen, hanem biztos távolból segítenek hatalmukkal. 

Új szabályrendszerben a karakter kidolgozása a Pszi-Mester szerint. 

 

Képzettségek fok/% 
2 fegyver használata Af 

Pszi (különleges) - 

Ősi nyelv ismerete Af 

Rúnamágia Af 

4 nyelv tudás (5, 5, 4, 4)  

Hadvezetés (fejvadász-egység) Af 

Élettan Af 

Írás/olvasás Af 

Mágiahasználat Af 

Sebgyógyítás Af 

Etikett Af 

Éberség 10% 

 

Tsz. Képzettségek fok/% 
2. Térképészet Af 

3. Herbalizmus Af 

4. Sebgyógyítás Mf 

5. Mágiahasználat Mf 

7. Herbalizmus Af 

 

Kidobás és harcértékek, Kp-k, Fájdalomtűrés, Életerő, Tapasztalati Szint a varázsló szerint. A 

Cascadisok különleges képessége a Pszi Kráni Metódusának - kivéve az Energiakigyűjtést -, 

valamint a saját diszciplínáinak az alkalmazása, valamint képes alkalmazni a Varázslói 

Mentál Mozaikokat Pszi-pontokból. Ehhez járul még, hogy minden általános diszciplína E-je 

nem 6, hanem 12, a Kyr diszciplínák erőssége 2 E. Erősíteni ugyanannyi Pszi pontért duplán 

lehet, mint az alapkönyvben le van írva. Számára a Pszi pontok feleannyi idő alatt térnek 

vissza. Valamint az általános diszciplínák felidézésére nem kell neki annyi idő - és a pszi-

pontok duplázásával a hatás erősíthető, például úgy mozgatni a fegyvert telekinézissel, hogy 

az sebezzen -, hanem a Meditáció ideje rovatban feltüntetett körök helyett szegmenseket kell 
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számolni., kivéve a pajzsok felépítését. Az 1 körnél rövidebb diszciplínákhoz pedig 1 

szegmens szükséges. 

Strategis 
Csak nagy létszámú fejvadászegység bevetésére kivezényelt a hadvezetésben, a taktikában 

és a stratégiában rendkívül jártas személy. Általában a Birodalmi Légió embere, rangban ő is 

a Transceps alatt áll, de a Meridián felett. Természetesen csak a rá vonatkozó szakmai 

kérdésekben. Apró mozaikokból is képes kikövetkezethetni hihetetlen dolgokat, de ehhez 

időre van szüksége.     

Tűmester 
Elvétve előforduló beavatotti rang a kráni fejvadász-klánokban: elméletben a varázserejű 

tetoválások tudorait és készítőit illetné meg. Ez a mágikus tudomány a Külső és Középső 

Tartományokban gyakorlatilag teljesen feledésbe merült, az utolsó elismert tűmester csaknem 

tíz éve pusztult el a Holdralépők központi erődkavernájában, a Fekete Özvegy Rend 

rajtaütésekor. 

Tutor Majoris 
Kráni nyelven atyamestert, tágabb értelemben tanítót jelent. Címként a kráni érdekeltségű - 

akár gorviki - fejvadász közösségek, klánok vezetői viselik, de hasonlóképpen nevetetnek a 

Kránból Yllinorba menekült legendás harcosok, az Anat-Akhan (lásd: AhanNata'Khan) 

megújítói is. A birodalmon belül ezt a címet csak a Köteles Rendek használják. 

 

 

Meridian 
Vezénylő tiszt, elöljáró, alparancsnok. Széles körben elterjedt rang a kráni fejvadász-

klánokban, leginkább a Köteles Rendekben használatos. 

 

Notator 
Az irattárosok és kincstartók belső kasztja a kráni fejvadász-klánokban; ők vezetik a rendi 

krónikát és a titkos feljegyzéseket, ők tartják számon a régi kontraktusokat, ők foglalják 

leltárba a készleteket és felszerelési tárgyakat. Munkájuk nem túl látványos, de 

nélkülözhetetlen. Szükségképpen művelt és gyors eszű emberek, s nem számít hallatlan 

esetnek, hogy egy tehetséges notator előrelépjen a mentorok közé. 

 

Méregmester 
Beavatotti rang a kráni fejvadász-klánokban. A méregmester dolga a vadászok által használt 

mérgek előállítása, felügyelete és kiadagolása; előfordul - különösen a Középső Tartományok 

rendházaiban -, hogy a banara-tudományban is járatos. Rendkívül kényes pozíciója miatt 

elsődleges célpontnak számít mind külső támadás, mind belső árulás esetén; így általában 

igen nagy gondot fordítanak a védelmére, s még annál is nagyobbat a lojalitás biztosítására. 

 

Boncmester 
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Magas beavatotti rang a kráni Szabad Rendekben. A boncmester látja el a vadászok harcban 

szerzett sebeit; ő orvosolja a különféle betegségeket és fertőzéseket; ő vallatja ki a 

kínzókamrákban a foglyokat; ő hajtja végre a kivégzéseket; ő metszi ki és tartósítja a csatában 

elesett rendtagok később még felhasználható testrészeit. 

 

Mentor 
A tudósok belső kasztja a kráni fejvadász-klánokban. Feladatuk részint a klán birtokába jutott 

titkos információk rendszerezése és értelmezése, részint pedig a növendékek oktatása. Akad 

közöttük, aki egész életében ezzel foglalkozott, java részük azonban kiöregedett vadász, aki 

visszavonult az éles bevetésektől, hogy hátralévő idejét tapasztalatai átörökítésének 

szentelhesse. Fegyveres kiképzésben még a többi mentor is részesül, és ember-ember elleni 

harcban bármelyikük egyenrangú ellenfele a külvilági klánok legjobb veteránjainak. 

 

Comtur 
A kráni fejvadászok legrangosabb belső kasztja, a szervezőké és az irányítóké. Minden 

rendház élén egy-egy comtur áll, aki tejhatalommal rendelkezik az alárendelt vadászok fölött, 

és személyesen viseli a felelősséget a külső megbízóktól elvállalt kontraktusokért, valamint a 

politikai döntésekért. A comturok szerfölött ritkán vesznek részt az akciókban; erre gyakran 

nem is alkalmasak, előrehaladott koruk vagy testi elváltozásaik miatt. A pricomtur 

értelemszerűen a comtur vezetője, s mint ilyen, a klán legfőbb egyszemélyi irányítója. 

 

Átkozott vér 

Miután a játékos kidobta és kiszámolta kráni fejvadász karaktere értékeit, még nem értek 

véget megpróbáltatásai. Ha megmarad klánja kebelén, köteles engedelmeskedni a szigorú 

parancsoknak, könnyen előfordulhat, hogy játékostársai ellen kell fordulnia, vagy kimarad a 

kalandokból, hisz korántsem biztos, hogy klánja érdekelt a kalandozó- csapat ügyeiben. Ha a 

renegátok sorsát választja, saját fejére idézi gazdái haragját - a szökés mindig legyen a 

különösen nehéz modul. Ha a karakter elbukott, a játékosnak a KM hónapokig ne engedjen 

kráni fejvadászt indítani. A klánból elszökött fejvadász már nem engedelmeskedik korábbi 

urainak, már nem szolgálja a Birodalom érdekeit. Ennek ellenére, ha valahol kiderül róla, 

hogy kráni, valószínűleg szembe kell néznie egy - egy jól felszerelt csapattal, akik úgysem 

hiszik el, hogy renegát lett. Minden kráni fejvadásznak van bizonyos esélye, hogy felismerjék. 

Nos az árulkodó jelek alapján álljon itt egy összefoglalás: 

 
Áruló jel Hírnév Álca Af Álca Mf 

kráni vágású szem 10% 0% nincs 

kráni beszéd 50% - - 

kráni akcentus 10% 5% 0% 

kráni öltözet 30% 0% nincs 

kráni harcmodor -40% - - 

sequor 80% 50%/kör 30%/kör 

mara-sequor 65% - - 

tetoválások 20% 10% 5% 

speciális felszerelés 90% 60% 30% 

 

nincs: tökéletesen álcázható, nincs esély a lelepleződésre 

 - : nem álcázható 

 

A kráni vágású szem nem perdöntő bizonyíték, mivel nomád származásra is vallhat. A kráni 

ruházat álcázása vagy annak megváltoztatásával, vagy az átöltözéssel jár (természetesen ekkor 

nem kell rá dobni). A kráni beszéd megoldható más nyelv akcentus nélküli beszédével, az 
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akcentus csak 4-es szintig számit. A kráni harcmodor álcázása sokéves külhoni tanulással 

sajátítható el (de felismerése csak azok között lehet akik jól ismerik Kránt (ezt jelképezi a 

negatív érték!). A fegyverek tökéletesen álcázhatóak rongyba csavarva, vagy tokban, csak 

harcban válhatnak árulójává a fejvadásznak. A tetoválások speciálisak és nehezen 

álcázhatóak. A speciális felszerelésre olyan büszke a fejvadász, hogy igen ritkán álcázza. 

Ilyen lehet, fekete acél fegyverek, fejvadászvért, tetoválás, stb. 

 

A Hírnév dobásakor minden karakter hozzáadhat a táblázatban feltüntetett értékhez: 

Minden tapasztalati szintje után 5%-ot. 

A kráni nyelvismerete minden egyes szintje után 10%-ot. Az yllinori és syburri származásúak, 

valamint azok, akik szolgáltak a Feketehatáron, az Anath Akhan fejvadászai, vagy emberei 

70%. 

 

Bűn és bűnhődés 
Bűnnek neveztetik, ha a karakter vét a klánkódex ellen, vagy nem megfelelően játssza ki a 

kráni karaktert - ezek eldöntése minden esetben a KM jogköre. Néhány szabály (ezek 

klánonként változnak, ez a Birodalmiaké): 

- A magasabb rangúak és a kiemelkedettek feltétlen tisztelete, a diszkrét udvariasság. 

- Krán titkainak és értékeinek őrzése. 

- Kötelességtudat, mentális uralom az érzelmek felett. 

- Szellemi elmélyültség meditáció vagy ima által. 

- Mértékletesség a hiábavaló kérkedés mellőzése. 

- Ranagol felsőbbségének elismerése minden istenek felett. 

- A klán hagyományainak ápolása, becsületének védelme, hírnevének öregbítése (a klán 

módszerei által). 

 

Ha karakter vét a szabályok ellen a KM megbünteti. A fejvadásznak kötelező a szellemi 

elmélyültség elérése minden nap, ezért napi 1 óra meditácó vagy kétszer fél óra ima szükséges 

számára, ha ez elmarad minden harcértéke 1-el csökken, de csak maximum 25-tel. A karakter 

5. szintig a parancsokra a "hurgai san athaknai" mondattal, hallom és engedelmeskedem 

válaszolhatnak. A mortelek és 10. szinttől a fejvadászok ezt a "shaka'thorr"-ral is 

helyettesíthetik, belátásod szerint, ez kicsit öntudatosabb válasz. Általában a küldetés 

sikerességének mértéke nélkül a mentor büntetést szab ki a fejvadászokra hogy jobban 

tanulják az alázatot, ez általában éhezés és önsanyargatás. 

 

A Hatalomszavak használatáról 

A Hatalomszavaknak két káros hatásuk van. Először is öregítenek, másodszor fájdalmat 

okoznak. Mégpedig: 20 használat után a karakter automatikusan egy korkategóriával feljebb 

lép (ha nem gyógyul meg), és elszenvedi az abból járó levonásokat, valamint mindig az lesz 

az ideális állapot, csak istenek itala és papi mágia segíthet rajta. Amikor hatalomszót használ, 

fájdalmat okoz saját magának. A Shien - Gor fejvadászok nem öregednek a használattól, 

illetve a fájdalom sem hat úgy rájuk (tehát a veszteség felét szenvedik csak el), valamint az 

összes hatalomszót képesek alkalmazni 1. Szinttől, ezért a varázsló szerint lépnek szintet. (A 

kráni elfek elvileg megtanulhatnának aquirul, de ez gyakorlatban sohasem történik meg). A 

különböző klánokban ennyi az esély, hogy aquir vér van a fejvadász ereiben: 

 
Esély Klán 

15% Birodalmi hivatalos szállító 

5% Messeni Fejvadászklán 
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100% Shien-gorr 

5% Névtelen klán fejvadászának 

40% Névtelen klán ősi hagyományokkal 

30% Névtelen klán birodalmi 

hagyományokkal 

5% Gorvikból visszatelepült klán 

 

A fejvadászoknak átlagosan 1-5 Op-jük van. Ennek mértéke a származástól függ. Od pontok 

számának meghatározása: 

k100-zal Op-k 
01-30% 1 

31-60% k2 

61-75% k2+1 

76-90% k3+1 

91-99% k3+2 

00% k2+3 

 

Hatalomszó használatakor ennyi az önsebzés, amit elszenved a fejvadász. A maradandó csakis 

Hatalom italával, vagy papi mágiával gyógyítható. 

 
Típus Sebzés 
Egyszók k6 Fp (Ebből 1 Fp maradandó) 

Többszók  k10 Fp (Ebből 2 Fp maradandó) 

Önszók  2k6+2 Fp + k3 Ép (Ebből 4 Fp és 1 Ép 

maradandó) 

Holt-egyszók 3k6+3 Fp +k5 Ép (Ebből 6 Fp és 2 Ép 

maradandó) 

 

A fejvadászok nem tudnak első szinttől automatikusan minden Hatalomszót alkalmazni. Hogy 

szintenként ez hogy alakul, erről ez a táblázat tudósít: 

Típus Tsz. 
Védekezésre 1-2. 

Egyszók 3-4. 

Többszók 5-6. 

Önszók 7-8. 

Holt-egyszók 9.-től 

 

 

 

A Transceps saját Varázslata 
Ezt a varázslatot a legtöbb kráni varázslóiskolában tanítják, hisz soha nem lehet tudni, mikor 

van szüksége varázslóra a Birodalomnak. 

 

 Transceps formula 

 

 Mana-pont: 5/személy 

 ME: nincs 

 Varázslás: 30 perc meditációban 

 Időtartam: nincs korlátozva 

 Hatótáv: nincs korlátozva 
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 A Varázslat teljes asztrális és mentális összekötetést biztosít tagjai között. A 

mentálfonálon keresztül képeket, gondolatokat küldhetnek egymásnak vagy akár egyszerre 

mindeknek, míg az asztrálfonálon keresztül érzékelik felületesen egymás érzéseit. A 30 perc 

meditáció letelte után a célszemélyek szemével lát és érez, valamint képes lesz közvetíteni az 

álltaluk látott képeket. Míg az alkalmazás fenn van tartva, csak pszi-alkalmazásokat lesz 

képes használni, varázslatot csak a sequadion-hálóban résztvevőkre tud alkalmazni, valamint 

az azok személyes aurájához tartozó tárgyakra. Ha kizökkentik, a kapcsolat megszűnik és 

csak 30 perc múlva vehető fel újra. 

 

 

 

 

 

A Cascadis saját Diszciplínái 
Ezeket a diszciplínákat is elsajátítják a Cascadisok, más kasztok számára ezek nem 

hozzáférhetők. 

 

 Pszi-elvonás 
 

 Pszi-pont: 2 

 ME: - 

 Erőssége: - 

 Meditáció ideje: 2 szegmens 

 Időtartam: Egyszeri 

 

 A Cascadis támadása az áldozat dinamikus pajzsát éri. Ha támadása sikeres, Pszi-

pontjai annyival nőnek, amennyi az áldozat dinamikus pajzsában volt.  Ellenállni csak úgy 

lehet, ha az áldozat Akaratereje +k10 nagyobb, mint a Cascadis Akaratereje +k10. Ha a 

támadás sikertelen, a dinamikus pajzs nem szenved csorbát, ellenben a Cascadis 3k6 Fp-t 

veszít, a mentálját ért akadály miatt. Ha az áldozat kizökken a koncentrációból, Dinamikus-

Pajzsa lebomlik. Az így felszabadult Pszi-energia a Cascadis elméjébe vándorol, s akár 

maximálisan fel is töltheti. Az áldozat éles fájdalmat érez a fejében - Fp vesztéssel nem jár - 

egy körig nem cselekszik - legfeljebb kábulat módosítókkal. 

 

 Gyógyítás 
 

 Pszi-pont: 2/Ép 

 ME: - 
 Erőssége: - 

 Meditáció ideje: 1 kör 

 Időtartam: Végleges 

 

 A Cascadis agyi energiái felülmúlják az átlag emberét, hogy még komoly sebek 

gyógyítására is képes. A papok mágiájával azonban nem veheti fel a versenyt. Csak 4 Ép-t 

meg nem haladó vágások, fájdalmas zúzódások, sebek elmulasztására, kezelésére alkalmas. 

Mérgezések, betegségek ellen nem elég hatékony. 

  

 Mentális lánc 
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 Pszi-pont: 7/személy 

 ME: - 
 Erőssége: - 

 Meditáció ideje: 1 kör/1 személy 

 Időtartam: Végleges 

 

 A Cascadis legnehezebben elsajátítható diszciplínája. A kiválasztott személyekkel 

mentális kapcsolatot épít ki. Érzékeli azok felszínes gondolatait, képes a szemükkel látni és 

pszi alkalmazásokat is tud rájuk, vagy rajtuk keresztül alkalmazni. Egyetlen hátránya, hogy a 

láncban résztvevők csak a Cascadissal tudnak kommunikálni és másokkal is csak rajta 

keresztül. Ahhoz, hogy egymás közt is képesek legyenek gondolatátvitelre, vagy a másik 

szemével látni, egy mentális fonalat kell felépíteni a két személy között. 

 

 Mentál-fonál 
 

 Pszi-pont: 2 

 ME: - 
 Erőssége: 15 

 Meditáció ideje: 2 kör 

 Időtartam: Lásd: a leírás 

 

A Cascadis egy mentális összekötetést épít fel a kiszemelt két személy között, a mentál síkon 

is érzékelhető úgynevezett mentál-fonál segítségével. Fontos, hogy csakis a Mentál-láncban 

résztvevőkre teheti. A két személy érzékeli egymás felszínes gondolatai, képesek egymással 

gondolati úton beszélni, képeket küldeni vagy a másik szemével látni. Ez csakis két személy 

között építhető fel, három vagy több között nem. Ehhez külön-külön kell egyesével létrehozni 

a mentál-fonalat. Tehát egy négy főből álló csapatnál, hogy mindenki mindenkivel össze 

legyen kötve, összesen 6 fonál szükséges. Ha a Cascadis akarja, 1 körön belül elszakíthatja a 

mentális fonalat. Ha valamelyik fél olyan Mentál mágiától védő varázskörbe lép, melynek E-

je nagyobb, mint a fonál E-je, akkor is elszakad a mentál-fonál. Ekkor a személy a Mentális 

láncból is kikerül, és csak újabb 7 Pszi-pont rááldozásával vehető fel vele a kapcsolat. De 

ehhez a Cascadisnak látnia kell a saját vagy valaki más szemével. 

 

 

Ranagol pap 
 

A Kosfejes Úr szolgáiról szólva mindenek előtt azt kell előrebocsátani, hogy az igazakkal az 

ynevi embernépeknek még nem igazán nyílott alkalmuk megismerkedni –és ezért igencsak 

hálásak lehetnek a sorsnak. Hogy miféle rettenetes inhumán monstrumok hirdetik Ranagol 

szavát Krán szunnyadó sötét méhében, ahol az egyetlen hatásos érv a nyers erőszak, és tartós 

tiszteletet csak az vívhat ki magának, aki pestisdémonokat, káoszivadékokat és ősi igékkel 

sújtó aquirokat képes kíméletlenül a porba tiporni. 

Aki ezért visszaborzad tőlük, az –vélik ők– ékes jelét adja alsóbbrendűségének, és méltatlan 

rá, hogy törődjenek vele. A legtöbb, amit elérhet, hogy pusztulásával lépcsőfokként szolgálhat 

egy nálánál magasabbra hivatottnak.  

Ranagol a színtiszta intellektus, a hideg számító logika istene. Megveti az érzelmeket, 

papjaitól elvárja, hogy tetteiket ne az érzelmek, hanem az értelem irányítsa. Legfőbb feladatuk 

saját maguk tökéletesítése, hogy méltók legyenek Uruk hitére. Innen nézve csak másodlagos, 

hogy híveket is toborozzanak, hiszen a krániak az anyatejjel együtt szívják magukba a vallást, 
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s életükkel hirdetik Ranagol igazát. A kráni Ranagol pap a sötét mágia magaslatait és 

mélységeit is végig járja, hogy bizonyítsa érdemességét, felsőbbrendűségét, s hogy az 

alantasabb lényeket kedve szerint küldhesse Ura színe elé. 

 

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

Hátbaszúrás Af 2. Fegyvertörés Af 

Méregkeverés/seml. Af 4. Fegyverhasználat Mf 

1 fegyver használata Af 5. Hátbaszúrás Mf 

Fegyver dobása Af 7. Méregkeverés/seml. Mf 

Kínzás Af  Kp alap:7    

Pszi (Kráni) Mf  Kp/szint: 10   

Etikett (kráni) Af     

Fegyverismeret Af     

Herbalizmus Af     

Lopózás 25     

 

Fegyverzet: 

Kráni Ranagol papok egységesített fegyvere merőben eltérő az Yneven elterjedtől. A 

Halálszolga kard egy szúrásra és vágásra egyaránt kiválóan alkalmas, feketétre edzetett, 

egyszerű vonalvezetésű, marokvédővel ellátott, szakrális fegyver, mely szentnek, s így 

mágikusnak számít. A marokatába méregtartályt is el lehet helyezni, mely képes szinte 

„gombnyomásra” bemérgezni a pengét.  

 

Különleges képességek: 

A Kosfejes szándéka szerint élő Ranagol papok, ha intelligenciájuk legalább 17-es, valamint 

asztráljuk legalább 16-os, 5. tapasztalati szinten beavatást nyernek a Boszorkánymesteri 

Átkokba és Rontásokba. 8. tapasztalati szinten Ranagol felfedi előttük a 

Boszorkánymesteri Anyagmágiát. 
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Ranagol lovag 
 

A Kosfejes Úr fanatikus hívei, harcos papjai. Kiemelkedően intelligens, és kegyetlen lovagok. 

Gyakorta a papok testőreiként, 

kóbor hittérítőként, vagy a 

Tizenhármak köteles rendjeinek 

hadtesteiben találkozhatunk 

velük. Megvetik az ostoba, 

alsóbbrendű embereket. Vallják: 

az effélék nem méltóak az 

életre. Épp ezért, ha csak lehet, 

el kell pusztítani őket; mégpedig 

úgy, hogy közben 

szembesüljenek önnön pondrói 

mivoltukkal. Ily módon a halál 

lelkük fejlődését is elősegíti, 

hiszen megszüli bennük a 

vágyat egy elkövetkező 

teljesebb, tökéletesebb létezés 

iránt. Az ostobák sorsa az, hogy 

szolgálják a náluknál 

felsőbbrendűeket, s ha 

szolgálataikra nincs többé 

szükség, pusztuljanak. A kráni 

lovagrendek leginkább 

emberellenesek, soraikban 

számtalan különféle (félemberi 

és nem emberi) faj képviselői 

előfordulnak. 

 

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

Nehézvértviselet Af 2. Fegyvertörés Af 

Pajzshasználat Af 2. Hátbaszúrás Af 

4 fegyver használata Af 3. Méregkeverés Af 

Fegyver dobása Af 5. Vallásismeret Mf 

Hadvezetés Af 5. Pajzshasználat Mf 

Pszi Mf 6. Hátbaszúrás Mf 

2 nyelv (5.4) Af 7. 1 fegyverhasználat Mf 

Írás/ olvasás Af 10. Nehézvértviselet Mf 

Vallás ismeret Af     

Történelem ismeret Af     

Heraldika Af     

Etikett (kráni) Af     

Lovaglás Mf     

Éneklés/zenélés Af     

 

Fegyverzet: 
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A Kráni Ranagol-lovagok is rendelkeznek egy a Kosfejes lényegét magában foglaló csupa 

tüske harci kalapáccsal, a Megváltóval. Forgatásához legalább 14-es Erőre van szükség. 

 

Különleges képesség: 

Ranagol minden szférájában a papi mágia használata, paplovagi mélységben, melyhez 

szintenként 9 Mp-ot kap. 

 
 

 

Abbog pap 
 

A test és a hús angyalának hívei annak az ideális állapotnak az elérésére törekednek, 

amelyben az egész világ egyetlen hatalmas organizmussá olvad össze, méltó anyagi testként 

szolgálva Ranagolnak. Szertartásaikon elevenen falják föl elleneiket, vagy éppen egymást, 

hogy ily módon összpontosítsák az életerejüket. A nemzést és a tükröket istenkáromlónak 

vélik, mivel megszaporítja az élőlényeket. Abbog papjai képesek és ellenszolgáltatásért 

cserébe hajlandók is gyógyítani, valamint hihetetlen életerővel rendelkeznek, melyet húsevő 

rituáléikon képesek növelni. Angyaluknak elleneik lelkét áldozzák, míg testvéreikét 

Ranagolnak ajánlják fel.  

„Csak én létezem. Csak Én vagyok. Te nem vagy. Csak, azért mert én vagyok. Ha Te vagy, Én 

már nem vagyok. Én vagyok Minden, Te is Én vagyok. Ha ketten vagyunk, én már nem Én 

vagyok, de ha Te nem leszel, én megint Én leszek. Ezért ölök! De nem ölök, hiszen Te is csak 

Én vagyok. Vagy én vagyok Te? Ha legyőzöl, Én nem leszek többé, akkor te végre Te leszel. 

Tudnom kell, én Én vagyok-e vagy Te vagyok?” 

 

Szférája: Halál, Lélek 

Különleges képesség: 
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Abbog papjai és lovagjai rendelkeznek a testátalakítás képességével. Azaz szertartásos éneke 

közben (9Mana-pont) képes 1 óra alatt akár 3kg-nyi új testrészt növeszteni. Nem képes teste 

felületét befoylásolni (pikkely, csontlemez borítás), nem képes levágott tagjait újra növeszteni 

a csonkból. Képes viszont izomcsápot, csont tüskét, karmot, stb. vagy akár egész kart, lábat 

növeszteni magának. 

 

A pap és paplovag képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: Sebgyógyítás Af, Hátbaszúrás Af, Élettan Af, Mágiahasználat Af 

2. Tsz: 1 fegyver használata Af 

3. Tsz: Sebgyógyítás Mf 

4. Tsz: Élettan Mf 

5. Tsz: Mágiahasználat Mf  

 

 

Buulzaab pap 
 

A sötétség és a feledés angyalának, más néven a Fények kioltójának hívei. Manifesztációi 

eltörlik a színeket és kihűtik az élőlények vérét. Tanítása szerint az emlékezet gyarló dolog, a 

lelki tökéletesedés akadálya, ezért hívei minden napnyugtakor elfelejtik addigi életüket, és új 

személyiséget öltenek magukra. Papjai inkább a sötétség mágiában jeleskednek, mint a 

felejtésben, bár évente egyszer mindig megszabadulnak fölösleges emlékeiktől. Ők ezt 

nevezik tisztulásnak. 

 

Szférája: Halál, Lélek 

 

 

A Buulzaab pap 

képzettségei: (az alapon 

kívül) 

1. Tsz: 1 fegyver dobása 

Af, Vakharc Af, 

Hátbaszúrás Af 

2. Tsz: 1 fegyver Mf 

3. Tsz: Csapdaállítás Af 

5. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

6. Tsz: Csapdaállítás Mf 

7. Tsz: Vakharc Mf 

 

A Buulzaab-lovag képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: 1 fegyver dobása Af, Vakharc Af, Fegyvertörés Af, Hátbaszúrás Af, Rejtőzködés 

20%, Mászás 30% 

2. Tsz: 1 fegyver használata Af 

3. Tsz: Fegyvertörés Mf 

4. Tsz: Fegyverdobás Mf 

4. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

5. Tsz: Csapdaállítás Af 

7. Tsz: Vakharc Mf 

 

Buulzaab papjának –lovagjának Kp alapja: - Kp/Tsz: 3 
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Metha pap 
 

Az éltető káosz és a 

termékenység angyala. Hívei 

testében minden sejt rákos 

burjánzásnak indul; a magasabb 

fokozatok beavatottjai nyálkás 

protoplazmává degenerálódnak, 

amely időről időre önálló értelem 

nélküli sarjakat fiadzik, melyek 

mind a létrehozó akaratát 

követik. Gyakorlatilag elpusztít-

hatatlanok, mert a legkisebb épen 

maradt szövetdarabka is órák 

alatt reprodukálni tudja az 

eredeti élőlényt. Hatalmas hús és 

csont építményekben imádják 

Methát, akinek élőt sosem 

áldoznak, ételt és italt áldoznak 

neki, ami gyakran nem jelent 

mást, mint hagyják, hogy az 

eledel teljesen megrohadjon, 

szerintük átlényegítve új életre 

kel.  

 

Szférája: Élet, Lélek, Természet 

 

 

 

 

 

 

 

A Metha pap képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: Méregkeverés/ semlegesítés Af, Alkímia Af, Élettan Af 

3. Tsz: Élettan Mf 

4. Tsz: Méregkeverés/semlegesítés Mf 

6. Tsz: Alkímia Mf 

 

 

 

Metha paplovag 
 

Methának elvakult hívei, a káosz testet öltött, őrült prófétái. Mivel ők jóval többek egyszerű 

halandóknál, Metha pedig kevesebb igazi istennél, közelebbi a kapcsolatuk, mint más 

vallások papjainak és isteneinek. Lovagjai, kivétel nélkül mind Sa-quadok. Külső, tüskös, 

csápos csontvázuk van, melynek belsejében már csak lágy szerveik vannak. A kaotikus élet 
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lovagjai… A káoszt képesek felruházni az élet, az élőt pedig a Káosz jegyeivel. Élettel 

büntetnek s halállal kegyelmeznek ők, az angyal lelkes hívei. 

 

Szférái: Élet, Lélek (+Boszorkánymesteri rontások) 

 

Metha-lovag képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: Méregkeverés Af, Alkímia Af, Hátbaszúrás Af 

3. Tsz: 1 fegyver használata Mf 

3. Tsz: 1 fegyverdobása Af 

4. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

5. Tsz: Alkímia Mf 

6. Tsz: Élettan Af  

 

Raddaq pap 
 

A halálvágy és a melankólia angyala. Hívei 

veszedelmes orgyilkos-papok, akik felkutatják és 

Ranagol keblére küldik mindazokat, akiknek földi 

élete véleményük szerint túl hosszúra nyúlt. 

Tulajdonképpen, akár egy újabb fejvadász 

klánnak is nevezhetnénk őket, mert félelmetes 

harcosok, akik papi mágiát is használnak. De 

nincs az a pénz, amiért ők halandók küldetéseit 

elvállalnák. Raddaq utasítására viszont 

gondolkodás nélkül ölnek. Ha egy bevetésen 

súlyos, menthetetlen sérülést szereznek, akkor a 

sérült pap vagy végez magával, vagy révületbe 

esve küzd és látványos halált hal a célszeméllyel 

együtt. Fanatizmusuk, túlvilági akaratuk 

lenyűgöző és ijesztő. Raddaqnak nincs 

paplovagja. 

A papok az Akaraterő Tulajdonságot: k6+14-gyel 

dobják. 

 

Szférái: Halál, Lélek 

 

Raddaq pap képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: +6 fegyver Af, 3 fegyver dobása Af, Úszás Af, Hátbaszúrás Af, Mászás 35%, Esés 

10%, Ugrás 20 %, Lopozás 10%, Rejtőzködés 30% 

2. Tsz: 1 fegyver Mf 

3. Tsz: Méregkeverés Af, Kétkezes harc Af 

4. Tsz: 1 fegyver dobása Mf 

4. Tsz: Pusztítás Af 

5. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

6. Tsz: Rejtőzködés +20% 

 

15%/ Tsz; Kp alap: 3; Kp/Tsz: 6  

KÉ:9 TÉ:20 VÉ:74 CÉ:8  

Hm: 10/3 Ép:7 Fp:7 Fp/Tsz: k6+3 



Csörgő Iván: Krán                                            - 102 -                                        Kasztok könyve 

  

    

Sraddhu pap, lovag 
 

A lassú, gyötrelmes halál angyala. Pártfogását mindazokra kiterjeszti, akik hatáskörét 

művészetté emelik. Pl. kínzómesterek, méregkeverők, hóhérpoéták. Papjai és lovagjai ebből 

következően, válogatott szadisták. Mégis nagy népszerűségnek örvendenek Krán szerte. 

Mivel másodállásban hatalmas urak kínzómesterei, valóságos utcai show műsort képesek 

formálni egyes latrok móresre tanításából. A gazdagok szeretik őket, mert szinte sosem 

vallanak kudarcot, a szegények imádják őket, mert előadásaik az egyik legnagyobb 

szórakozás országszerte. 

 

Szférái: Halál, Lélek 

 

Sraddhu pap és lovag képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: Kínzás Af, Kínokozás Af, Hátbaszúrás Af, Élettan Af, 1 fegyver dobása Af 

2. Tsz: 1 fegyver Mf 

3. Tsz: Kínzás Mf, Kínokozás Mf 

3. Tsz: Méregkeverés Af 

4. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

6. Tsz: Méregkeverés Mf 

7. Tsz: Mágiahasználat Af 
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+2 Asztrál pontot kap ez a karakter, mert Sraddhu a kínok angyalának a szolgálatában 

megkeményednek és elkérgesednek a szívek. 

 

 

Thuragh pap, lovag 
 

 

Tisztázatlan státuszú asztráldémon hívei, melyek voltaképpen eleven asztrálvámpírok, 

értelmes lények érzelmeivel táplálkoznak. Az asztrálmásukon kifejlődő paraziták és 

torzulások idővel kiütköznek anyagi testükön is, majd magasabb fokozatokban már meg is 

haladja azt. Papjai és lovagjai 

egyaránt félelmetes harcosok, 

akik a szellemnépek 

irányításától sem riadnak 

vissza. Ütőerejüket gyakran 

ezen asztrális segítőiknek 

köszönhetik. 

 

A papoknak vagy lovagoknak 

nevezett asztrálvámpírok 

tulajdonképpen emberek (vagy 

félemberek) voltak. 

Mindegyiket más és más 

érzelem táplál. Pl. félelem, 

harag vagy gyönyör. Maximum 

két érzelmet választhat, mely a 

további életében táplálja. 

Gyakran a körülményeket is 

úgy szervezik meg, hogy 

áldozataikból azt a bizonyos 

érzelmet váltsa ki. 

Az érzelmeket 50 E –vel 

szívják el, amit 3 Mp-ként/1 E-

vel tovább is tudnak erősíteni. 

Ez ellen asztrális Me dobható. 

Minden elszívás után az 

áldozat Asztrálja eggyel 

csökken. Ez az elveszített pont 

csak 1 hét múlva tér vissza. Ha Asztrálját hatig vagy az alá csökkentik, akkor személyiség 

jegyei felerősödnek, -pl. harcosból gyilkológép, tolvajból kapzsi, paranoiás lesz- mely már 

társainak is szembetűnővé válik. Ha Asztrálja három alá csökken, akkor meghal, őrült képek 

között őrlődve. A hífhar (vezető) képes a „saját” érzelmét heninjei (hívek) táplálékául 

átalakítani. Az asztrális táplálék azért fontos a híveinek, mert Káosz Thuragh csak akkor tölti 

fel őket manával, ha azok ellátják a velük szimbiózisban élő asztrális másukat táplálékkal. Ez 

a szimbiózis olyan erős, hogy ha nem szívnák el az érzelmeket, akkor ők is valóban 

éheznének, hiába is tömnék magukba a testet tápláló étkeket. Először manájuk veszne el, 

majd lassú sorvadásnak indulna a testük is. 
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Szférái: Lélek, Élet, Halál 

 

A Thuragh pap képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: Lefegyverzés Af, Kyr pszi Mf, Hátbaszúrás Af, Rejtőzködés 30% 

2. Tsz: 1 fegyver Mf 

3. Tsz: Csapdaállítás Af 

5. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

6. Tsz: Csapdaállítás Mf 

7. Tsz: Lefegyverzés Mf 

 

 

A Thuragh -lovag képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: 1 fegyver dobása Af, Kyr pszi Mf, Fegyvertörés Af, Hátbaszúrás Af, Rejtőzködés 

20%, Mászás 30% 

2. Tsz: 2 fegyver használata Af 

3. Tsz: Fegyvertörés Mf 

4. Tsz: Fegyverdobás Mf 

4. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

5. Tsz: Csapdaállítás Af 

7. Tsz: Csapdaállítás Mf 

 
 

Uqmat pap 
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Uqmat egy erőhöz jutott természetangyal, az őselemek egységének és harmóniájának 

szimbóluma. Azt hirdeti, hogy az élet 

aberráció, a szervetlen természet szent 

összhangjának megbontása. Hívei 

igyekeznek beilleszkedni ebbe a 

harmóniába, valamint a legalapvetőbb 

és legprimitívebb elemi alakzatokká 

redukálni magukat. A gyülekezetek 

elöljárói avatatlan szemlélő számára 

szikláknak, forrásoknak, örökégő 

lángoknak tűnnek. Éppen ezért sosem 

öltöznek páncélokba, ódzkodnak a nem 

természetes dolgoktól, őselemi 

fegyverekkel harcolnak, s ezokból 

kifolyólag sosem hoztak létre 

paplovagságot. 

Uqmat tiszteletére celebrált áldozati 

szertartásokon vízzel teli verembe 

kötöznek egy önként jelentkező 

szektatagot, majd mielőtt megfulladna, 

tölcsércsövön keresztül parazsat 

öntenek a tüdejébe. Az angyal számára 

terményeket, vadakat, vagy épp vért, 

csontokat áldoznak. 

 

Szférái: Természet, Halál 

 

Különleges képesség: 

Az Uqmat papok mindegyike képes használni a varázslói, őselemi mozaikokat és a 

formázásokat. 

Imádságuk alatt képesek egy általuk kiválasztott természeti elemhez hasonulni. Ezt a 

kiválasztás után már sosem változtathatják meg, a hasonulás mértéke, pedig a pap Tsz-től 

függ. Azaz a laikus szemlélő számára érzék próba tehető, melynek nehézségét az alábbi 

táblázat mutatja: 
Tsz 1 2 3 4 5 6 Stb. 

Nehézség +2 +1 0 -1 -2 -3 Stb. 

 

A hasonulás pusztán illúzió, a sziklává vált pap ugyan úgy sebezhető, mint a tóvá vált! 

 

Az Uqmat pap képzettségei: (az alapon kívül) 

1. Tsz: 1 fegyver dobása Af, Vakharc Af, Hátbaszúrás Af, Pszi Kráni Mf 

2. Tsz: 1 fegyver Mf 

3. Tsz: Kétkezes harc Af 

5. Tsz: Hátbaszúrás Mf 

6. Tsz: Kétkezes harc Mf 

7. Tsz: Vakharc Mf 
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Necromanta 
 

A necromantia eredete az óidők homályába vész, tükörfordításban maga a kifejezés annyit 

tesz, mint halott jóslás. Talán Krán előtti gyepü vidék sámánjai használták jóslásra egykoron a 

felidézett árnyakat, de ma már sokat fejlődött ez a sötét tudomány is. A Kosfejes Úr 

birodalmában az elmúlt ezredévek alatt több nagymúltú iskola is elterjedt. A holt seregek 

mindig kelendőek voltak, és az élet számos más területén is hasznosítani lehet ezt az átkos 

tudományt. Kránban csak a nemesek előjoga a magas mágia gyakorlása, mert más nem is 

nagyon tudná megfizetni azokat az iszonyú összegeket, amiket a tanulóévekért kérnek a nagy 

tudású mesterek. Ráadásul a halottidézők között, akik Kránban tanultak -bármelyik iskolában- 

nincs szükségük más ajánlólevélre a kinti „barbár” világban sem. Rettegett tudományuk 

ugyan gyakran magányossá teszik őket, de mindig gazdagon és hatalmasan térnek meg útjuk 

végén Ranagol színe elé. 

 

Tulajdonságok:   Képességek: 

Erő: 2k6+6   KÉ alap: 5 

Állóképesség: 3k6    TÉ alap: 17 

Gyorsaság: 2k6+6   VÉ alap: 72 

Ügyesség: k10+10   CÉ alap: 5 

Egészség: 3k6   Hm/szint: 9/3 

Szépség: 3k6-1   Kp alap: 6 

I.Q.: k6+12   Kp/szint: 7 

Akaraterő: 3k6 (2x)   Mp/szint: 10 

Asztrál: k6+14   Ép alap: 4 

Érzékelés: 2k6+6   Fp alap: 5 

    Fp/szint: k6+1 

 

Általában véve azt nevezzük nekromantiának, 

amely az élet utáni "élettel" foglalkozik, vagyis élőholtakkal az élet nem természetes 

megszüntetésével, életerőn keresztüli manipulációval. A nekromantia fekete mágia, 

mindazonáltal nem minden fekete mágia nekromantia (csak nagy része). A nekromanták úgy 

vélik, hogy maga az életerő, mint éltető energia is hordoz magában olyan összetevőket, 

amelyek egy speciális felhasználás során manává alakíthatók. Általában ezek a halálnak nem 

a legkegyesebb formái közé tartoznak, bár ez a nekromantákat nem különösebben zavarja. 

Mindenesetre azt ki kell kötnünk, hogy egy nekromanta nem feltétlenül gonosz viszont sosem 

JÓ, ami azt jelenti, hogy bár nem öldösi nyakló nélkül a teremtményeket, hogy élőhalott 

seregeket gyártson, de sosem lehet élet a jellemében. Ezeken kívül az alábbi fajok vagy 

alkalmatlanságuknál, vagy az életszeretetüknél fogva nem lesznek nekromanták: ork, goblin, 

elf, sa-quad, aquir (természetesen jellemtorzulással vagy a KM döntésével lehetnek). Van 

még egy fontos motívum a nekromanták életében: bár elveszik mások életét, vagy emberi 

ronccsá teszik őket, de ez soha nem kínzás útján történik. Egy áldozat minél tovább kínlódik, 

annál nehezebben és kisebb mértékben távozik belőle az életenergia. Ezen kívül, vagy épp 

ezért a kínzás képzettséget soha, semmilyen körülmények között nem tanulnak. 

 

 
 

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   
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3 fegyver (h.bot, tőr, kard) Af 2. anatómia Af 

pszi (kyr) Mf 4. élettan  Mf 

2 nyelv (5.4) Af 6. alkímia Mf 

ősi nyelv Af 7. rúnamágia Mf 

alkímia   Af 8. balzsamozás Mf 

írás/olvasás                            Af 9. történelem Mf 

hátbaszúrás Af     

élettan Af     

legendaismeret  Af     

történelem   Af     

rúnamágia                              Af     

balzsamozás                           Af     

 
A holtak, dögök és éji rémek seregéhez a különböző fajok –különböző iskolákat létrehozva – 

más-más utakat találtak. A legtöbb iskola a magas mágia módozatait alkalmazza, de vannak 

olyan rendházak és szövetségek, amelyek egészen más utat jártak be. Az eredményeik iskola 

típusaik különbözőségeinek ellenére sokban hasonlítanak egymásra, így néhány kóbor 

vérfilozófus annak a véleménynek is hangot adott, hogy meglehet, mindezen iskola típusok 

egyetlen, közös tőről származnak. Persze a kijelentés után gyorsan tovább utazott mindahány, 

mert a tudásukra méltán büszke nekromanták nem szívelik az efféle fecsegéseket… 

 
A Mélység Nagypáholya: 
Krán legősibb, Mágia-oktató 

Egyetemvárosa. A leghatalmasabb 

rontók, rettegett feketemágusok, 

pokoltűzzel égő idézők, humán 

mivoltukat levetkőzött seraphisták, és 

gyilkoló miazmákat lehelő nekromanták 

alkotják a Nagypáholyt. Az 

Egyetemváros a Birodalom közvetlen 

irányítása alá tartozik, ennek több oka is 

van, az egyik – ha nem is a legfontosabb 

– hogy a Tizenhármakból hárman is 

tagjai a páholynak. Az egyetemi tanács, 

bár létező fogalom, a kölcsönös gőgnek, 

és hatalmi villongásoknak köszönhetően 

még sosem ült össze az írott történelem 

során. Alkalmi társulások mindig 

köttettek, ha a helyzet megkívánta, de 

ezek sosem maradtak tartósak. A „tanács” 

tehát a fő irányító szerv, de a sötét 

tudományok minden ágában számtalan 

tanult fő adja tovább a Nagyok akaratát a 

novíciusoknak. Csak az igazán kivételes 

tanítványok részesülnek a 

megtiszteltetésben, hogy pár kurta órát tölthetnek szakirányuk vezetőivel. Ez a legritkább 

esetben számít élménynek, viszont a tanítványok mindig sokat tanulnak belőle.  
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Az 5. év után, az egykori novícius eléri az „Adeptus Minor” fokozatot, itt választ szakirányt 

(jelen esetben: a necromantiát), amit újabb 7 esztendőn át tanítanak neki, majd egy évre 

elvonul az Átkozottak földjén (Belső tartományok) lévő Holtvárosba és elmélkedéssel, 

gyakorlással tölti idejét a holtak között. Itt ivódik bele bőrébe, testének szöveteibe az elmúlás, 

rothadás gyomorforgató bűze. Ettől már soha, semmilyen módon nem fog tudni szabadulni. 

Az év leteltével Mentorai előtt vizsgázik, ahol ájulásig hajtják az ifjakat. Ha átment minden 

vizsgán, megpróbáltatáson, akkor felavatják „Adeptus Exemptus”-szá és botot kap, mely 

személyes aurája védelme alatt áll. Ekkor már elhagyhatja a várost, kalandozhat kedve szerint. 

A karakter a magas mágiát és a nekromanta varázslatokat használhatja! 

Ha eléri a nekromanta az 5. Tapasztalati szintet újabb vizsga várja, melynek letétele után a 

„Magus” címet kapja, s vele méreg immunitást minden 5. szintnél kisebb méregre. Majd 10. 

Tapasztalati szinten jelentkezhet újabb vizsgára, ahol ha sikerrel jár „Magister Templi” –vé 

avatják, beválasztják a városi tanácsba, és titkos rituálén vesz részt, mely után a Lélek és 

Halál szférájú varázslatok csak 30E fölött jönnek rajta létre. Végül 20. Tapasztalati szinten 

meghívást kap a páholyba, ahol „Ipsissimus Demonium” címet kap, és egy újabb rituálé során 

leheletét mérgezővé változtatják. (6. szintű légi méreg: sikeres ellenállásnál gyengeség 

módosítók lépnek fel, sikertelennél ájulás)  

 

 

A Tanúk Szövetsége: 
Ez a szövetség, egy titkos társaság is egyben, mely egy legendás aquir őstől származtatja 

tudását, aki a szövetség feljegyzései 

szerint időről időre 

szellemkapcsolatot vesz fel a társaság 

vezetőjével. A Tanúk mindegyike 

fanatikus híve a Sápadt Angyalnak, 

bár a Kosfejes úr papsága tűzzel-

vassal írtja és üldözi őket. A tagok 

vérrel, lélekkel és arcuk húsával 

áldoznak az Angyalnak titkos 

összejöveteleiken, aki cserébe némi 

hatalommal ruházza fel őket. A 

magas szintet elért Tanú arca ezért 

inkább vicsorgó koponyára hasonlít, 

semmint élőlényére. Csúfságukat, 

rongyokkal, maszkokkal rejtik el, és a 

holtak közelségét keresik inkább, 

mint a városok zaját. 

A jelentkezőt három napon át egy 

apró, nedves, sötét sziklatömlöcben 

sorvasztják, majd egy halva született 

csecsemővel és több tucat mérges 

kígyóval zárják össze. Hitük szerint a 

Sápadt Angyal a jótét áldásával 

ajándékozza meg a halva született 

kisdedeket. Ezért ha a holt csecsemő 

védelmébe veszi a jelentkezőt, akkor 

érdemesnek bizonyult az Angyalt 

szolgálni, ha pedig nem, úgy a mérges 

kígyók bánnak el vele. 
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Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

3 fegyver (h.bot, tőr, kard) Af 2. anatómia Af 

pszi  Mf 4. élettan  Mf 

2 nyelv (5.4) Af 6. vallásismeret Mf 

ősi nyelv (aquir) Af 7. demonológia Mf 

vallásismeret (szekta)  Af 8. balzsamozás Mf 

írás/olvasás                            Af 9. történelem Mf 

hátbaszúrás Af     

élettan Af     

legendaismeret  Af     

történelem   Af     

demonológia                           Af     

balzsamozás                           Af     

Különleges képességek: 

A Sápadt Angyal lelkes híveit a következő hatalmakba avatja be: papi varázslatokat (halál 

szféra) és a necromanta varázslatokat használhatják. Tapasztalati szintenként 10 Mp-ot 

kapnak, amit imádkozással és áldozással tudnak regenerálni.  Minden második Tapasztalati 

szinten +1Op gátjuk lesz. Ép alapjuk: 6; Szépségükből a Szövetségbe való belépéskor 

veszítenek -2-őt. A 8. Tapasztalati szintet elért pap, egyszer kérheti a Sápadt Angyal 

segítségét. Ezt a kérést saját életének megmentésére felhasználni, különösen szégyenteljes 

lenne! 

 

 

 

Ezüstkaszák Rendje:  
A Tizenhármak egyikének, Saqqarheddon-nak 

a Kárhozottak Népének vezetőjének van talán 

az egyik legöregebb nekromanta iskolája, amit 

a köznép csak úgy emleget, mint az 

Ezüstkaszák Rendje. Igaz, Saqqarheddon 

bukása után legyőzője –egy elfeledett fajba 

tartozó élőhalott– a Kárhozottak Királya lépett 

helyébe, s ez az iskola is neki tette le az új 

hűség esküt. Az iskola csak a Hatalmas 

kegyeltjeit, azaz a wiereket oktatja. 

Természetesen így is megkérik az árát az 

értékes tudománynak, évente 1500 aranynak 

megfelelő drágakövet kell befizetnie minden 

tanoncnak. A tanulóévek száma kb. 20 

esztendő. Ez soknak tűnhet, ám ha 

hozzátesszük, hogy a tanítványok csak akkor 

öregszenek, amikor maguk is akarják, 

valamint ez idő alatt a legteljesebb képzést 

kapják, akkor máris elfogadhatóbbnak tűnik. 

A jelentkező vérivót több szempontból is 

mérlegre helyezik. Megfelelő olvasottsággal, 

némi harci tapasztalattal, és jónak mondható 
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egészségi állapottal kell rendelkeznie a leendő nekromantának.  Ezután fél évet töltenek a 

zsigerelőknél, és fél évet a Doqarassoknál. Ha az ifjú nem ripacskodik, hanem teszi a dolgát, 

úgy a következő évben megkezdődik a valódi oktatás. Három évig okítják őket a 

boszorkánymesteri mágia néhány fogására, majd az ezt követő évben megtanítják őket az 

ezüstkaszával bánni. Mindezek után egy igen nehéz és hosszú időszak következik, amikor a 

tanítvány a magas mágiával és a necromantia ismert formáival kerül közelebbi kapcsolatba. A 

tanuló idő nagyrésze, (14 év) ennek van szentelve. Az utolsó egy évet, pedig egy másik 

nekromanta mellett töltik, annak szolgálatában. Amikor a szolgálat letelik az egykori 

tanoncból az Ezüstkaszák Rendjének teljes jogú tagja lesz.   

 

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

3 fegyver (kasza, tőr, kard) Af 2. anatómia Af 

pszi (kyr) Mf 4. élettan  Mf 

3 nyelv (5.4.3) Af 6. alkímia Mf 

ősi nyelv (aquir) Af 7. rúnamágia Mf 

alkímia   Af 8. balzsamozás Mf 

írás/olvasás                            Af 9. történelem Mf 

hátbaszúrás Af     

élettan Af     

legendaismeret  Af     

történelem   Af     

rúnamágia                              Af     

balzsamozás                           Af     

 

Különleges képességek: 

Az Ezüstkaszák Rendjében tanulók képesek a boszorkánymesteri rontásokat, átkokat és 

nekromanciát alkalmazni, valamint a magas mágia művelői és a necromanta varázslatokat is 

használják. 

5. Tapasztalati szint felett az általuk feltámasztott halottak minden esetben Vámpírokként 

kelnek életre, ha a nekromanta másként nem rendelkezik. 

 

Fegyverzet:  

A Rend tagjai varázsló botok helyet hosszú nyelű kaszákat használnak, melyekbe nem csak 

varázslatot foglalnak, de ha arra kerül a sor, akkor használni is képesek közelharcban. 

Harci kasza:  Tám: 1  KÉ: 4 TÉ: 14  VÉ: 8  Sp: 2k6+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csörgő Iván: Krán                                            - 111 -                                        Kasztok könyve 

  

 

Árnyszövetség: 
A Birodalom mélyében az esti tüzeknél a 

dalnokok szomorú legendát énekelnek meg, 

ha vendéglátói borzongató történetet 

kívánnak tőle. Az Árnyszövetség 

történetét… minden valamire való kobzos 

ismeri, hisz igen régi már a történet. 

Valahol, egy régi romba döntött, elfeledett 

városban van egy tekercs, mely őrzi a 

Ködbenéző nevű ősaquir rejtekhelyének 

térképét. A papír szövetséget, hatalmat ígér a 

hely felkutatóinak. Minden korban, minden 

időben vannak, akik megtalálják ezt a 

papírost, és felkeresik a helyet. Mindegyikük 

visszatér, de már nem önmaguk, inkább 

holtak, mint elevenek. Üres szemgödrű 

koponya mindahány. Ők kilencvenkilencen, 

se többen, se kevesebben. Sötét árnyak, 

holtak parancsolói ők. Ha egy új lény lép a 

ködbe, a legidősebb megszabadul… 

 

Eddig a legenda, de a valóság sem fest 

sokkal kedvezőbb képet. Az Árnyszövetség létszáma valóban állandó, s mindannyian egy 

ködben úszó völgyből tűntek elő. A legközelebbi kapcsolatuk a holtakkal ugyancsak nekik 

van, ám hogy erejüket kitől kapják, tudásukat honnan merítik, azt homály fedi, mert az 

Árnyszövetség tagjai mind némák. Olykor küldenek üzenetet, képeket mentálisan, máskor 

alakjuk körül sziszegő suttogások futnak körül. De némaságuk áttörhetetlen falként áll 

minden feléjük intézett kérdés elé. A megfigyelők szerint esznek és isznak, igaz csak két – 

háromnaponta, de felfoghatjuk ezt, az élet jelének is. Sok titok övezi alakjukat, s hatalmuk 

forrását. 

 

 

 

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

1 fegyver (rövid kard) Af 2. anatómia Af 

pszi (kyr) Mf 4. élettan  Mf 

Méregkeverés/semlegesítés Af 6. alkímia Mf 

ősi nyelv (aquir) Mf 7. rúnamágia Mf 

alkímia   Af 8. balzsamozás Mf 

írás/olvasás                            Af 9. demonológia Mf 

hátbaszúrás Af     

élettan Af     

Holtak nyelve (3.) Af     

demonológia   Af     

rúnamágia                              Af     

balzsamozás                           Af     
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Különleges képességek: 

 Eredeti kasztjuk minden tudását elvesztik a ködbe lépők. Szépségük -3-mal, 

gyorsaságuk, ügyességük -1-gyel csökken. Némák, nincs nyelvük. Szemgödreik 

üresek, mégis éjjel-nappal ultralátással rendelkeznek 100 méterig.  

 A magas mágiát és a nekromanta varázslatokat használják. Tapasztalati szintenként 

11Mp-ot kapnak. 

 Ha homlokukat egy halott homlokához szorítják képesek meglátni a halál előtti utolsó 

egy órát.  Természetesen a halott szemszögéből. 

 Képes megszólalni a holtak sosem létezett nyelvén, melyet élő nem sajátíthat el. Az 

élőhalottat képes befolyásolni, megfenyegetni, hogy szolgálja őt. Ez könnyben mehet 

az értelemmel bíró élőhalottaknál, de az értelem nélküliekre is képes hatni. Ha sikerrel 

jár, az élőhalott a következő hajnalig szolgálja. 

 Jobbjának érintésére 25E paralizáció (bénítás) lép életbe. Az áldozat mentális ME-re 

jogosult, ha elvéti 2 körre teljesen lebénul. 

 Lidérc sikolya 6Mp-onként k10 Fp-t sebez, nincs rá ME.  

 10E-s Félelem aurával rendelkezik. Nincs ló, amely megtűrné a hátán. Nincs állat, 

mely önként a közelében maradna. 

 

 

 

 

A Holt Lelkek Nővérei: 
Ynev boszorkány rendjei közül egyedül 

állóan csak a Holt Lelkek Nővérei 

foglalkoznak nekromanciával.  Rendjük 

eredetére már a legidősebb anyók sem 

emlékeznek, ettől függetlenül hatalmuk 

megkérdőjelezhetetlen. Krán külső 

tartományainak baljós hírű, rettegett 

éjkirálynői, holtak parancsolói ők.  

A jelentkező leánynak egy családtagját 

kell meggyilkolnia a belépés feltételeként. 

A tanítványt és a hullát ezután egy sötét 

terembe zárják. A leány rámászik a holt 

testre, átfonja azt karjával és lábával, ajkát 

a halott ajkára helyezi, s a Nővérektől 

tanult mantrát ismételgeti. Megszakítás 

nélkül akkor is, ha a halott szeme fel 

pattan, ugrálni kezd a plafonig, s mindent 

elkövet, hogy a leányt lerázza magáról. A 

beavatásra váró tudja, ha csak egyszer is 

megszakad a mantrája, vagy leesik a 

halottról, akkor az élőhalott összetöri 

minden csontját, s felfalja. Arra vár, hogy 

kifáradjon a halott és kidugja nyelvét, melyet a jelölt azonnal leharaphat. Ezzel, az így szerzett 

nyelvvel alapozhatja meg mágikus fejlődését a Holt Lelkek Nővérei között. Hiszen ez a 

mágikus talizmán fogja számára a mágikus erőt szolgáltatni. 
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Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

1 fegyver használata Af 2. anatómia Af 

pszi  Mf 4. élettan  Mf 

Méregkeverés/semlegesítés Af 6. alkímia Mf 

ősi nyelv (aquir) Mf 7. szexuális kultúra Mf 

alkímia   Af 8. balzsamozás Mf 

írás/olvasás                            Af 9. demonológia Mf 

1 fegyver dobása Af     

élettan Af     

2 nyelv (5.3) Af     

demonológia   Af     

Szexuális kultúra                              Af     

balzsamozás                           Af     

 

 

Különleges képességek: 

Holt Lelkek Nővérei a hullanyelvből készült mágikus talizmánjukból szintenként 9Mp-ot 

képesek kinyerni, naponta maximum négyszer.  

Ezen nekromanták képesek alkalmazni a boszorkány- és a nekromanta varázslatokat. 

Szépségükre +2-őt kapnak. 
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Egyéb iskolák: 

A halál, a holtak ott vannak a krániak mindennapjaiban, így érthető, hogy foglalkoztatja őket 

az uralásuk lehetősége is. A fent említett iskolák a leghíresebbek, akár elismerik őket a 

Birodalomban, akár nem. Mindemellett 

létezik számos fiatal, névtelen iskola is, 

illetve olyanok is melyekbe JK nem kerülhet 

bele. Róluk jóval kevesebben tudnak, vagy 

inkább nem akarnak róluk tudni. Pedig 

léteznek, ott vannak ők is az éjszakában és 

holtak ezrei lesik a szavukat… 

 

Dariess-chyenn: az elf-aquir háborúk 

mitikus harcosai, akik állatnak születtek 

ugyan, időközönként azonban képesek 

voltak elf alakot ölteni, bár állatformájuk 

egyes jellemző jegyeit (testszőrzet, 

arcvonások, átlag fölötti erő és gyorsaság) 

ilyenkor is megőrizték. Kimagasló 

harcértéküket rövid élettartamuk és 

korlátozott intellektusuk ellensúlyozta. A 

dariess-chyenneket az óelfek elfeledett 

mágiája hozta létre.  

Néhány éve megtépázott fejvadász csapat 

maroknyi túlélője számolt be valami igazán 

megdöbbentőről: Egy félig szarvas félig 

humanoid lény rontott rájuk, létre 

parancsolt, rothadó erdei vadak tetemeivel. 

Körülötte szikrabogarak rajzottak, s 

dallamos elf nyelven suttogta igéit. Az elesetteket lefejezte, trófeáit az övére kötözte, és 

patáival, két lábon tűnt el újra a sűrű növényzetben. A dariess-chyennek túlélték volna a 

fajháborút? Mitöbb mágia használatra is képessé váltak volna az elmúlt ezredévek alatt? Vagy 

csak egy torz lélekkel megáldott káoszlényt láthattak a fejvadászok? Válaszokat keresnek az 

érintettek, úgy a fejvadászok, mint az elfek. Egyelőre nem sok sikerrel… 

Kyr démonidézők: néhány bölcs tudni véli, hogy a Birodalom határain belül élő, tisztavérű 

kyrek között nem egy akad, aki kapcsolatokat ápol a mélység démonaival. Lelkeket zárnak 

testükbe, melyeket a démonuraktól váltottak ki, valamely vérmázos alkujuk során. A lelkeket 

iszonytató akaraterővel tudatuk bilincsébe verik, s azok életükben megszerzett tudását 

hasznosítják a maguk javára. Egy megbízható forrás szerint, van egy kyr, mely kilenc lelket 

hord magában. Kiváló harcos, több mágiaformát is birtokol, beszéli az aquirt és az elf nyelvet 

is, s olyan dolgokról tud, melyek az ő születését ezredévekkel előzte meg. 
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Kráni boszorkánymester  
Jellemrajza igen egyszerű és jól kijátszható. Saját magán kívül MINDENKIT egy kis 

féregnek tart. Nem érdekli, ki 

kicsoda, vagy milyen társadalmi 

osztályba született. Ha úgy hozza 

kedve, akár egy Huwargh-papra keni 

rá rémtetteit szimplán szemétségből, 

ha úgy akarja, egy kihalóban lévő 

uralkodói ház utolsó sarjába is 

beleplántálja a kankót, vagy a 

vérbajt. Tulajdonképpen a kaszt 

abszolút negatív példája. Szikrája 

sincs meg benne az Élet 

Princípiumának, sokkal inkább 

tűnhet a Halál, lélek nélküli 

szolgájának, afféle fekete báránynak, 

akit még a tiszta Élet jelleműek sem 

tartanak semmire… 

 
Közelükben a Hatodik Érzék 

Diszciplína használója szinte 

émelyeg a rátörő rossz érzéstől. 

Sebgyógyítás vagy papi áldás 

SEMMILYEN körülmények között 

nem segíthet rajtuk, sőt, az a pap 

(legyen akár Ranagol szolgája) aki 

megpróbálkozik gyógyításukkal, 

szenvedjen el 2k6 Fp-t. Istene 

ugyanis ilyen esetekben erős tarkóba 

nyilalló fájdalommal fejezi ki 

rosszallását. A papot esetleg mana-

pont megvonással is sújthatja.  

 
Egy idézet az Első törvénykönyv 73. 

oldaláról, a boszorkánymester 

leírásából:  

 

”A leghatalmasabbak kétségtelenül Kránban élnek. Rendjeik behálózzák a Birodalmat, 

gyakran lovagrendek, fejvadászklánok vezetőiként tűnnek fel. A Birodalmi Belsőiskolákkal 

csak formális kapcsolatot tartanak fenn, annál meghittebb a viszonyuk a mindenki más elől 

elzárkózó aquirokkal. Egymással nehezen találnak hangot, nem ritkák a rendek közti véres 

leszámolások, de a viszály olykor még a rendeken belül is felüti a fejét. A boszorkánymesterek 

mindenkinél különbnek, kiemelkedettebbnek tartják magukat, s az ilyesmi Kránban könnyen 

önbíráskodásra sarkall.”  
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Erő: 3k6 (2x)  

Állóképesség: 3k6 (2x)  

Gyorsaság: k10+8  

Ügyesség: k6+12+kf  

Egészség: k10+8  

Szépség: 3k6-3 (minimum 3)  

Intelligencia: 2k6+6  

Akaraterő: k6+12+kf  

Asztrál: k6+12  

 

Ké: 7  

Té: 17  

Vé: 72  

Cé: 6  

Hm / szint: 7  

Kp alap: 4  

Kp / szint: 5  

Mp / szint: 7  

Ép alap: 3  

Fp alap: 4  

Fp / szint: k6+1  

 

Szintlépésük is különbözik az átlagos boszorkánymesterétől. Mivel jóval könnyebb 

körülmények közt sajátíthatják el a tudományukat, mint más - sokak által üldözött - 

boszorkánymesterek, ezért valamivel könnyebben fejlődnek, ez megmutatkozik a 

szintlépésüknél is.  

 

Tapasztalati pont:    Tapasztalati szint:  

0-190      1  

191-380     2  

381-750     3  

751-1500     4  

1501-3500     5  

3501-7000     6  

7001-14000     7  

14001-26000     8  

26001-52000     9  

52001-85000     10  

85001-130000    11  

130001-170000    12  

Minden további szinthez + 52000Tp szükséges.  

 

Képzettségeit tekintve komoly különbségeket mutat Ynev más tájaira született kaszttársaival. 

Mivel Kránra nem igazán hathatott a külvilág, sokkal jobban elburjánzott vidékein a Káosz és 

a gonoszság. Ehhez mérten a Boszorkánymesterek (talán egyedül itt egész Yneven, kivéve 

talán Toront) nem szenvedték el az állandó üldöztetés okozta keserű hátrányokat. 

Gátlástalanul és zavartalanul gyakorolhatták szentségtelen hívatásukat. 
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Képzettségei 1. Tsz-en: 

2 fegyver használata Af  

1 fegyver dobása Af  

Pszi Mf  

Demonológia Af  

Kínokozás Af  

Írás / olvasás Af  

Méregkeverés / semlegesítés Af  

Álcázás / álruha Af  

3 nyelvtudás Af 3, 3, 2  

Hátbaszúrás Af  

Herbalizmus Af  

Sebgyógyítás (általában, hogy magát elláthassa) Af  

Csapdaállítás Af  

Kötelékből szabadulás Af  

Nyomolvasás /eltűntetés Af  

Lopózás 15%  

Rejtőzködés 15%  

 

 

Képzettségei további Tsz.-eken:  
2. Alkímia Af  

3. Aquir nyelv ismerete Af  

4. Kínokozás Mf  

4. Méregkeverés / semlegesítés Mf  

5. Demonológia Mf  

5. Hátbaszúrás Mf  

6. Méregkeverés / semlegesítés Mf  

7. Kötelékből szabadulás Mf  

8. Demonológia Mf  

10. Alkímia Mf  

12. Aquir nyelv ismerete Mf  

Minden szinten 15%  

 

Van pár tiltott képzettségük is:  

Szexuális kultúra  

Pajzshasználata 

 

 Fegyvertára:  
Elsősorban különféle orgyilkosságra használható fegyvereket használnak, a többi 

boszorkánymestertől eltérően, minden eszközt felhasználnak a gyilkolásra, tőröket, könnyen 

kezelhető nyílpuskákat, és dobófegyvereket is használnak, és szinte mindig ártó mérgekkel 

preparálják őket. Vértekben legfeljebb a bőrvértet tűrik meg, mivel a többi akadályozza őket 

a munkájukban. Nyílpuskák közül előnyben részesítik a kicsi és könnyen kezelhető 

nyílpuskákat, de sok pénzt megadnak egy jó kis kahrei ismétlő nyílpuskáért.  

 

Különleges képességeik: 

A Rúna Magazinban leközölt tetoválások közül szabadon választhat egyet a KM 

beleegyezésével.  
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Képesek a boszorkánymesteri mágia használatára és ehhez szintenként 7 mana-pontot 

kapnak.  

Képesek a hatalom italának készítésére és használatára és készíthetnek a boszorkánymesterek 

által készíthető varázstárgyakat. 

 

A Kráni szemfényvesztő 
Illuzionista  /Praeceptor/ 

 

Az illuzionisták laza erkölcsű, enyhén szólva nem 

törvénytisztelő egyének. Ez Ynev mindenrészén így van, 

viszont Kránban ennél egy kicsit többek is. 

Személyükben találkozott először az alkalmi 

varázshasználó és a harcos lelkisége, így egyfajta furcsa 

keverékét alkotják a bűbájnak és a kardforgató tudásnak, 

melyek Krán sikátoraiban igen előnyös ismeretek. Alig 

hasonlítanak tehát a tolvajokra, bár legtöbbjük nagystílű 

szélhámos, saját öröméért élő deviáns, igazi életművész. 

Nagy hatással vannak az emberekre és az értelmes 

fajokra. Ismerik és használják a mágiát, bár tudásuk nem 

vetekedik a valódi beavatottakéval, csalásaik néha a 

csiszolt elméket is csapdába ejtik. Ezt a Kosfejes Úr 

népe hamar felismertre, s próbálta előnyére felhasználni 

a Praeceptorok káprázat mágiáját. A káprázatszövő 

iskolák tanoncai a leckék után is szoros szövetségben 

maradnak, védve egymást és öregbítve az iskolák nevét. 

Nem idegenek előttük az asszony szívek titkai sem, bár 

korántsem akkora nőcsábászok, mint közeli rokonaik, a bárdok. 

Általában mások vagyonából élnek, de ők méltóságon alulinak tartják, hogy jelentéktelen 

ügyekben csússzanak-másszanak, erszényeket metszenek, vagy úri kúriákba surranjanak pár 

csillogó csecsebecséért. Gyakran teljesítenek szolgálatot különféle rendházakban, esetleg 

magas rangú nemesek házait védik, vagy titkait álcázzák. De piacokon, városok terein állva, a 

köznépnek csillámfelhőt, és tűzijátékot idézve is megfigyelhetők. Ártalmatlannak látszanak, 

pedig… dühüket kevesen állják. Gyakran kamatostul leverik vélt vagy valós tartozásaikat. 

Erő 2k6+6  
KÉ 
alap: 10 

Ügyesség k10+8+kf   
TÉ 
alap: 18 

Gyorsaság k10+8  
VÉ 
alap: 72 

Állóképesség 2k6+6   
CÉ 
alap: 13 

Egészség 3k6(2x)  HM: 10(3) 

Intelligencia k6+12+kf   Ép alap 5 

Szépség 2k6+6  Fp alap 5 

Akaraterő 3k6(2x)   Fp/szint k6+3 

Asztrál k10+8  Kp alap 7 

Érzék k10+10   Kp/szint 7 

 

A praeceptor az utca gyermeke, múló szó csupán számára a törvény. Mások gyengéit, 

kihasználva, vagy épp leplezve találkozik az értelmes fajok minden mocskával. Jellemükben 
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mindig helyet kap a káosz is. Gyakran komor, de sohasem reményvesztett. Sokszor szerény 

körülmények között kénytelen élni, de sohasem nyomorult, vagy szánalomra méltó. Gyakran 

üldözött, ennek ellenére csak ritkán utasítják vissza. Legtöbbször – talán életviteléből 

fakadóan – magányos… 

 

Az illuzionista különleges képessége a káprázatszövés, varázshasználat. A kaszt képviselői 

szintenként annyi Mp-ot kapnak, amennyi Intelligenciájuk 10 feletti része. A manát a 

boszorkányokhoz hasonlóan a Hatalom italából nyerik, s rajtuk is hasonlóképpen 

érvényesülnek ennek a különleges italnak a hatásai (lásd boszorkány, boszorkánymester). 

 

 

 
Képzettségek 1. Tapasztalati szinten:   További szinteken:  

3 fegyver használata Af   2. Értékbecslés Af 

1 fegyver dobása Af  2. 1 fegyver használata Mf 

Pszi pyarroni Af   2. Zsonglőrködés Af 

3 nyelv (5.4.3) Af  3. Kocsmai verekedés Af 

Írás/olvasás Af   3. Csomózás Af 

Mágiaismeret Af  3. Hátbaszúrás Af 

Hamis kártya Mf   5. 1fegyver dobása Mf 

Követés/lerázás 30%  5. Értékbecslés Mf 

Mászás 20%   6. Szájról olvasás Af 

Esés 8%  6. Csomózás Mf 

Zárnyitás 10%   Tsz/% 30 

Lopózás 20%    

csapdafelfedezés 20%       

 

Szintlépése a következőképpen alakul: 
  1        0-170 

       2  
171-
350 

       3 
351-
1000 

       4 
1001-
2200 

       5 
2201-
4400 

       6 
4401-
7500 

       7 
7501-
15000 

       8 
15001-
30000 

       9 
30001-
55000 

     10 
55001-
75000 

     11 
75001-
95000 

     12 
95001-
145000 

  ezután +40000 
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Sebmester 
/Moramin/ 

Tűmester, hegtetováló, sebész, hóhér, kínzótudor, élveboncoló 

 

Tisztelt és rettegett emberek a Fekete bércek között, hisz a külső barbár világ mit sem tud 

létezésükről, mágiájuk, tudásuk művészetéről. Krán középső, illetve elvétve a külső 

tartományaiban lelhet rájuk a kereső szem. Furcsa alakok ők, gyakran a szegény sorból 

emelkedtek ki, testi erejükre, vagy hihetetlen szívósságukra támaszkodva. Vagyon és hatalom 

nélkül viszont nehéz tanulóéveik alatt, gyakran a mesterek rajtuk mutatták be vágásaikat, 

metszéseiket, hogy tehetősebb társaik okuljanak belőle. Talán ezért sem tartanak fenn a 

Moraminok külön szövetséget. Gyakran egész életük egy rendház falain belül játszódik le, 

hiszen munkájuk fontos és nélkülözhetetlen, s még a tanítójuk is ugyanazon rendház agg 

élveboncolója, aki 2-3 újoncnak adja tovább élete alkonyán nehezen szerzett tudását és titkait. 

A hús és vér mágusai ők. Egyes krónikások a középső tartomány rég porrá vált, nagy tudású 

sebmesteréről, a káoszfattyú Dhoum Trasskhról állították azt, hogy még a szétszórt emberi 

testet is képes volt újra egésszé formálni és életre kelteni. Hatalmuk kulcsa azon ismeretük, 

mely a testek titkos energia pontjairól, és fonalairól szól. Ez teszi őket biztos kezű 

gyógyítókká és veszélyes ellenféllé. Sebrajzokat, hegtetoválásokat, varázsjeleket vágnak az 

eleven húsba, melyek a test energiából hozzák létre a varázst. Képesek egy legyengült, beteg 

embert viadalok győztesévé tenni és fordítva! Akik kasztjuk mestereivé növik ki magukat, 

azok valódi megbecsülésre és tiszteletre számíthatnak a rendházukban, nem egyszer hatalmas 

urak szolgáiként találkozhatunk velük. Hisz a nagyúr szolgája, maga is úr. 

Ynev többi részein pokolbéli szörnyszülöttnek, kérges szívű hullagyalázónak tartanák őket, 

de Kránban a rendházak legvédettebb posztja az övé, hiszen a sebesülteket ő látja el, elit 

fejvadász alakulatokat készít, halottakat boncol, gyógyít, szerveket pótol, kínzómesterként 

tevékenykedik, tetováló és hóhér egy személyben. Sokrétű, hasznos és nagy tudású tagja 

annak a klánnak, ahová kerül. Mellesleg nagyszerű harcosok is, bár ezt mágiájuk és 

munkájuk meg is követeli tőlük. 

 

 
Képességek:  

Erő: 2k6+6 KÉ: 9 

Gyorsaság: k10+8 TÉ: 20 

Ügyesség: k6+12+kf VÉ: 68 

Állóképesség: k10+10 CÉ: 10 

Egészség: 3k6(2x) HM: 11/4  

Szépség: 3k6 Kp: 7 

Intelligencia: k6+12+kf /Tsz: 8 

Akaraterő: 2k6+6 Ép: 8 

Asztrál: k6+14 Fp: 7 

Észlelés: 3k6(2x) /Tsz: k6+5 

 

A sebmester különleges képessége a sebjelmágia, melyhez szintenként 8 mana-pontot kap. A 

mana-pontokat a Moramin különleges eljárással nyeri. Beavatásakor egy sebjelet metszenek 

testére, mely többé nem eltávolítható. Olyanná válik, mint a tenyér vonalai, akkor is átüt a 

rajzolat az új bőrön, ha a régit megégetik, vagy kimetszik. A jel 8 Mp-ot regenerál óránként, 

de aktiválásához az alkalmazónak meg kell érintenie. Ha két aktiválás között nem telt el 

legalább 2 óra, akkor az a hegtetováló egészségét komolyan igénybe veszi. Kiadós pihenésig 

-2-vel csökken egészsége. A mínuszok gyakori használatnál halmozódnak, de ha a 

karakternek már csak 2-es az egészsége, akkor a teste automatikusan kikapcsol, s addig 
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fekszik ájult kábulatban, míg fel nem épül. Ám az ilyen kiszipolyozás után mindig csökken 

az egészsége permanensen eggyel. 

 
Képzettségek 1. Tsz-en:   További szinteken:  

Ökölharc Af   2. 1fegyver használat Mf 

3 fegyver használata Af  2. nyúzás Mf 

Nehézvért viselet Af   3. kínzás Mf 

Ősinyelv Af  3. kínokozás Af 

Sebgyógyítás Mf   4. térképészet Af 

Pszi (pyarroni) Mf  4. rúnamágia* Mf 

Élettan Mf   5. herbalizmus Mf 

Kínzás Af  7. Demonológia** Af 

Etikett (Kráni) Af   8. nehézvért viselet Mf 

Írás/olvasás Af  Tsz/20 %  

Mászás 30       

Esés 20    

Ugrás 20       

Lopózás 15    

 

*  - itt a rúnákat a bőrbe, a húsba vágja, így hozza létre varázslatait 

**- alacsonyrendű démonok hívójeleit képes az áldozat bőre vágni, mely démoni 

megszállottsághoz vezet. 

 

A sebmester, bár gyógyít és sebészként is 

ténykedik, de nem fordít figyelmet arra, 

hogy betege hogy fog kinézni utána. 

Legtöbbször hosszan kígyózó hegek, 

tarajos sebek maradnak kezeléseik után. 

Jellemük: káosz vagy halál, bár igen 

gyakori náluk a rend, halál is. Mágiájukhoz 

speciális, borotva éles, rövid pengékben 

végződő, páncélozott kesztyűt és tűket 

használnak. Fegyvereik szinte bármilyenek 

lehetnek, páncélzatként láncingeket és 

félvérteket használnak, bár ez utóbbit csak 

nagyobb utazásokkor. 

 

Fegyverzetük: 

Khusan- nevű páros ujjú támadó technikájuk igazi sebzést nem produkál, de nem is ez a 

lényege, hanem az ütések által a test energiarendszerében létrehozott varázslat, ez az, ami 

igazán veszélyessé teszi. 

Kéz:  tám: 4  KÉ: 10 TÉ: 10 VÉ: 1 SP: okozás 

 

Páncélozott pengekesztyű: tipikusan kasztjuk sajátja ez a fegyver, mely vidékenként és 

használója testi erejétől függően nagyban eltérhet értékeiben. Használatakor nem adódik 

hozzá a Khusan technika harcértéke. 

Penge kesztyű: tám: 2  KÉ: 9-10 TÉ: 11-13 VÉ: 10-15  Sp: k6 v. k6+2 

 

 

A sebmesterek nem szívesen hagyják el Kránt, mert fekete bércein túl mindenki undorodva 

fordulna el sebek szabdalta képüktől, édeskés holt hús szaguktól és durva modoruktól. 
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Mellesleg azt is rebesgetik a hozzáértők, hogy tudásukat a legendás őstől, az Opálhajós néven 

ismertté vált aquirtól kapták. Így a birodalom határain kívül meglehet nem is működnének 

sebjeleik. Persze ennek ellentmondani látszik az a tény, hogy a Sebmesterek által fejlesztett 

fejvadászok a birodalom határain kívül is megállták helyüket. 

Szintlépésük ponthatárai a varázslóéval egyezik meg. 

 
 
 
 

AZ ELF MÁGUSOK 
 

Egy kis történelem: 

Az Elf-Aquir vérgőzös háborúk már kétezer éve dúlnak a fiatal Yneven. Impozáns elf 

repülőhajó suhan a fekete hegyek tárnái felé. (…) Tucatnyi tisztavérű ereszkedik le a 

kötélhágcsókon harcra készen megemelve hiequarjaikat. Közelednek a tárna nyílásához… 

Mint sír mélyéből a férgek, úgy ömlenek elő a következő pillanatban a mélyből az aquir 

szolgák vegyes hordája. Nyilak, és híg hatalomszavak tenger fogadja az érkezőket. Quirrta 

Khinn rend pajzsai villannak a képszúrók között, fekete tollú nyílhegyek forrasztják az ellen 

torkára az ártó szavakat. Két fivérük sápadtan zuhan a kövekre, mikor Rainnen L’hantiol 

hangosan zengve a Sarjak dalába kezdett. Vérben, őrült mészárlásban öleli egymást a fémek 

hűvöse és felsértett testek elmúlás illata. A könnyűléptűek lovagjai rendet vágtak a szolgák 

özönében, társaik íjával támogatva az utolsó szolgát is átrepítik a Lelkek hevének síkjára. A 

beavatott, pedig csak énekkel, dalol tovább. Két szívdobbanás és mindannyiukat elnyeli a 

tárna szája. Újabb szolgák, akik tűz és lángalakban süvítenek a betolakodók felé. 

-Hantien Harran légy velünk…-rebegi A’haman, majd hiequarján felizzik a rúnák sora. Éles 

dörej, sötétet szaggató, vakító fény mely elnyomja a gyűlölet és fájdalom hangjait, majd 

halványkék energia cikázik végig a járaton. Villámnyalábok hálójában rázkódó aquirok, s 

apróra égett négy elf lovag húsának fojtó szaga tölti ki a teret. Még nincs itt az ideje a 

gondolatnak, még nincs itt az ideje a gyásznak… Hatan maradtak, de a düh ibolyaszínű 

lángja még ég szemükben. Nyíl és vér, kard és repedő csontok zaja, s a töretlen ének, a fakó 

dallam, amibe beleborzongnak a kimúló szolgák. Még egy szolga fej gurul gazdátlanul a 

tárna mélyére. Két szívdobbanás és elérik a sarkot, újabb négy s beérnek a nagy csarnokba. 

Gondolattól, érzelemtől csupaszon pusztítanak minden útjukba esőt öten, négyen, hárman…   

 

Három valóvérű iszapszín szemekkel méregette az érkezőket. Rainnen magányos dallama 

lassú fodrokban terjed a csarnokban. Egy örökké tartó feszült pillanat, mely évezredek 

emlékét rejti, és recsegve harsannak az oddal telített pusztító szavak… Újra felragyognak az 

elf rúnák, sivítva magukba szívva a nyers odot. A könnyűléptűek arca egy pillanatra 

megrándult, ami árulója volt testükre nehezedő nyomás kínjának. A beavatott folyatatta 

énekét, a többiek nem mozdultak.   

Csend. Elomló selyemként terült az ősi létezőkre. Ugyan mit mondhatnának egymásnak 

kétezer év harcai után… A mágus szertartásos mozdulattal kiveszi halványan derengő 

mellvértje mögül a bonyolult szimbólumú mithrill medált. Az Aquir nemesek szeme először 

összeszűkült, majd hitetlenkedve tágra nyílt: - Az nem lehet sárkány rúna… utoljára a világ 

hajnalán születtek ilyen jelek…nem lehet az… 

 Quadr’shac őrült nevetésbe kezdet, majd újabb, legerősebb több szavas pusztító igéjét 

formálta, majd torkából vértfröccskölve üvöltötte az odot a képszúrók hármasára. A levegőt 
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remegtető erő fényre bírta a mithrill medált, majd visszhangként vágódott vissza szanaszét 

szaggatva az Aquir nemeseket. Többszörösen halálra sebezve saját vérükben fuldokolva 

hullottak a padlóra.(…)   

A csapat végre megtalálta, amit kereset „Damulet Draqunis, ő az Narmiarenre” -szólt a 

Quirrta Khinn lovag, majd imádkozni kezdet megtartójához. Eközben a társa a trófeákat 

raktak két rúnával díszített dobozba, friss Aquir trófeákat, vagy legalábbis azt, ami 

megmaradt belőlük. Mikor befejezte a lovag szólalt meg: - Ide nem elég az én megtartói 

mágiám ide Te kellesz Rainnen és a könnyek áldozata. A mágus oda ment a fejhez és 

könnyezni kezdet majd néhány pillanat múlva a koponyacsontra hús telepedett, minden csepp 

könnytől egyre jobban és jobban tért vissza az őssárkány alakja. Két-három perccel később 

újra a világra tekintett az Elfek szövetségese… 

  Harmadkor végi krónika töredéke egy elf mágusról és csapatáról   

 
 

Elf mágus 
 

Minden igazi Elf kolóniában él egy ősi tanokat tudó és az ősi hitet alkalmazó és hívő elf. Ők 

a mágusok. Tudományuk „apáról fiúra” száll évezredek óta. Ők távol élnek fajuktól kivéve az 

Elfendel Tudás-Tornya béli és Krán területén élők. 

A többiek soha sem kiszakadtak, hanem csak „kémként” figyelik az ynevi eseményeket ezért 

hosszú évek alatt, sokat tanulnak ebből. Általában a hosszú 220 éves spirituális, harci és 

mágikus képzés után elhagyják hazájukat és egy szabadon választott helyen, folytatják 

tanulmányaikat (pl.: a három Tartomány gyűrű bármelyike, vagy a külvilág) általában 

varázshasználói szakon. Például: Findalas cirn Lithasin’s’Kheron nem csak elf megtartó, 

hanem varázsló és boszorkánymesteri képzésben is részesült, majd Urria áldásával, azaz a 

halhatatlanság adományával visszatért a Szövetségbe tanítani.  

A képzés mindig egy helyen álomtáncosok, és fegyvermesterek védelme alatt folyik. Egy 

mesterük van, aki jellemüket a Rend szellemében formálja és az aquirok ellen uszítja. Ezért 

jellemük minden esettben Rend alapú, és utálatot éreznek az aquirok iránt. Ynev történetében 

háromszor fordult elő, hogy nem csak aquirok ellen vetettek be elf mágusokat, hanem a 

Dzsad- Amund háborúk korában, Kyria megbuktatásához, ill. egy kisebb törpékkel való 

összetűzés lezárásához.  

 Képzésük három részből áll: a mágikus tanok, ahol többek lesznek, mint egy varázsló, titkos 

tanok, ahol beavatást nyernek különleges mágiájuk és pszijük minden titkába, majd az utolsó 

harminc évben csak harci képzetségeket, tanulnak általában. Képzésük végén egy Rehinn 

vagy egy magas rangú, elf tartományi nemes jelenlétében ünnepélyes keretek között történik 

beavatásuk, ahol minden elf megkapja saját fegyvereit és vértjét és egy áldást mely, összeköti 

országával és ezzel kapcsolatot tart, szemmel tartják, ill. utasítják. Ezen felül tanácsot és 

segítséget kérhet mestereitől. 

 

 

Erő: 2k10(2x) Szépség: 3k6 

Állóképesség: 2k6+6(2x) Intelligencia: K10+10+kf 

Gyorsaság: 2k10 Akaraterő: K10+10+kf 

Ügyesség: 1k6+12 Asztrál: k10+10+kf 

Egészség: 3k6(2x) Érzékelés: 1k10+8 
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Különleges képességük:  
-Infralátásukat érzékelés*10m-ig javítják képzésük alatt (ebben már a faji is szerepel). 

-Érzékelni tudják az Od jelenlétét és használatát. 

-Mágikus védelem bírnak éneklés közben ekkor TSz.*2Op vagy TSz.*10Mp-nyi védelmet 

jelent számukra és társaikra.  

 -Éneklés alatt Chi-harc módosítói érvényesek rájuk, harcolni ezekkel képesek, valamint csak 

koncentráció útján létre hozható varázslatot használhatnak ezidő alatt. Körönként csak 

egyszer támadhatnak és azt is utoljára****. A harc után tizenkétszer annyi időt kell 

pihenéssel töltenie, mint amit harcban töltött (6.TSz. után csak 6szor és 12Tsz. után már 

nem). Ekkor a mágikus fáradság módosítok érvényesek rájuk.    

 

Faj: 

 - Az Elf mágus csak és kizárólag elf fajtájú lehet, ki hithű az elf kalahorákhoz, és továbbra is 

a birodalom szolgálatában áll. Ha nem, az jellemvesztéssel jár (a jellemvesztésről később) ez 

alól kivételt képez a néhány megmaradt kráni mágus is (az ő jelleműk is rend alapú kell, hogy 

legyen). 

- Az elf mágusok 2+k6.-dik szinten átlényegülnek, amikor megkapják különleges 

varázslataikat és 50% próbát dobhatnak arra, hogy képesek használni az óelf mágiát. Siker 

esetén 20+2k10 Op van ekkor csak testük képes megkötni még az Odot. 

- 15.szinten általában elkezdenek ő maguk is tanítani és letelepednek a Hét domb, Hét völgy 

környékén Urria áldásával.  

 

Harcértékek: 
A Elf mágus harcértékei -leszámítva VÉ-jét- kiemelkedők egy harcoshoz képest, de egy 

varázshasználóhoz képest kiválóak. Addig is szintenként (az elsőn is) 7 pontot oszthat el, és 

1-el a KÉ-t, valamint 2-vel a TÉ-t és VÉ-t kötelező növelni. Mint látszik a CÉ fajilag adott, és 

ezt nem is hagyják kihasználatlanul. Életerő: Mint látszik, az Elf mágus nem arról híresek, 

hogy sok sérülést bírnak, hanem arról, hogy nem sérülnek meg... Természetesen az első 

szinten az alaphoz hozzájárul az Állóképesség és az Akaraterő 10 feletti része, de ezen felül 

első szinten csak a felét kapják meg a szintenkénti FP értéknek (lefelé kerekítve). 

KÉ: 6 Kp alap: 6  + (Ügy+Gy)% 

TÉ: 17 Kp/TSz.: 5 

VÉ: 75 Ép: 5 

CÉ: 0+(faji) Fp alap: 6 

HM/TSz.: 7(1;2;2) Fp/TSz.: K6+1 

 

A százalékos képzettségekre (20+Ügy)%-ot oszthat szét szintenként. Tehát az ügyesség 

képesség értéke plusz 20%-ot. Ez is első szinten hozzá járul képzettségeihez. 

 

Egyéb tényezők: Továbbá az elf mágusok a nem elf városoktól idegeneknek érzik magukat, 

ezért a városokban az alábbi módosítók érvényesek rájuk: -1 asztrál, -5 KÉ, -10 VÉ, -10 TÉ, -

5 CÉ. Nem csoda, hogy ha az elfek a városok parkjai, ligetei felé mennek, itt nem érzékelik 

annyira rosszul magukat, ezért a negatív módosítójuk itt megszűnik. 

 

Képzetségek: 
 

A képzetségeik helyenként változnak, de fővonalaiban és, hogy az erdőben tanulják őket 

ezért erdei képzettségeket is kapnak. 
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Képzettség: Fok/% Tapasztalati Pont TSZ 

Nyelvismeret (elf) Af(5) 0-300 1. 

Rúnamágia Af 301-650 2. 

3 Fegyverhasználat (elf íj, Allúnorn, 

Levéltőr) 

Af*** 651-1200 3. 

Futás Mf 1201-2300 4. 

Írás/olvasás Mf 2301-5200 5. 

Rejtőzködés 15% 5201-10000 6. 

Lélek/élettan Af 10001-18000 7. 

Célzás Af 18001-35000 8. 

Vallásismeret (elf) Af 35001-70000 9. 

Nyelvism.(Amund,Kráni,Dzsad,pyaroni)** 3,3,3,4,(3,4) 70001-120000 10. 

Ősi nyelv ismerete (óelf, aquir) Mf, Af 120001-180000 11. 

Pszi Elf+kyr 180001-250000 12. 

Történelemismeret* Mf/Af 4. szint 

Sebgyógyítás 

Af 

Legendaismeret* Mf/Af 5. szint Herbalizmus Mf 

Kétkezes harc Af 6. szint alkímia és 

rúnamágia 

Mf 

Alkímia Af 7. szint 

legendaismeret* 

Mf 

Herbalizmus Af 8. szint 

történelemismeret* 

Mf 

Éneklés (spec) Af 9. szint éneklés Mf**** 

További szintek +60000 Tp-ként. 

 

* Nem csak az Elf hanem egész Ynevre vonatkozóan, hiszen mestereik is bejárták már egész 

Ynevet és így többet, tudnak erről az átlagosnál. 

**Még két szabad nyelvhasználatot kapnak 4 és 3 fokon már első szinte. 

*** Egy fegyver mesterfokához -10kp-vel kevesebb is elég. De csak egyszer! 

**** A harcban már többször is támadhat saját támadásai és Chi-harcból jövő plussz 

támadásokat is használhatja. 

Máshol tanult varázshasználóval nem számít ikerkasztúnak de, nem kapja meg képzettségeit 

újra.  

 

A Jellemvesztés: 

Amennyiben egy Elf mágus felfedi, kilétét vagy elárulja hitét, esetleg megtagadja feljebb 

valói, vagy istenei parancsát akkor jellemvesztés áll fenn, ill. ha nála 5 szinttel gyengébb 

ellenféllel kerül szembe és kihívja akkor*. 

Ha egy Elf mágus jellemvesztésen esik át, megszűnik Elf mágusnak lenni, és csak idővel 

szerezheti vissza kasztját. Ilyenkor a harcértékek nem változnak, de elveszti különleges és 

harcképzettségeit, képességeit. Csak akkor szerezheti vissza kasztját, ha a következő teljes 

szinthez szükséges TP kétszeresét összegyűjti.  

 Amennyiben másodszor is elveszti kasztját, nincs rá mód, hogy visszaszerezze, és ezen túl 

legalább öt vele egyező, vagy magasabb TSZ-ű fegyvermester ered a nyomába, melyek elől 

nincs menekvés: mágikus módon képesek megállapítani helyét.  

 

Különleges adottságok: 
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Pszi: 

(ismerik és használják az összes kyr és pyarroni diszciplínát, de a kisajtolást soha nem 

használják! Ehelyett az elf gyökerezést használják mana töltésre) 
 

Fájdalomcsillapítás: 
Az elvesztett Fp-k okozta hátrány ideiglenes elnyomására szolgáló diszciplína. Egy óra 

múltán a fájdalom visszatér. Ha ezáltal 0 alá kerül a karakter Fp-inek száma, akkor elájul, de 

ÉP-t nem sebződik. 

 

Telepátia: 
A hálóra csatlakozott Elf pszi pont feláldozása nélkül is képesek üzenni egymásnak, akkor is, 

ha nem látják egymást, de nincsenek látótávnál messzebb egymástól. Képesek képet kérni, 

illetve mindenkinek egyszerre üzenni. 

 

Lelassult idő: 
Hasonló a belső idő diszciplínához, de mégis más. A diszciplína használója nem gyorsul fel, 

mint a harcművészek, csak képes belső ritmusát annyira lelassítani, hogy a világot, mintegy 

lassított felvételként tudja figyelni. Hasznos, ha fontos események minden apró részletét meg 

kell figyelni, vagy az azonnali döntést igénylő döntéseknél mérlegelési időhöz juttatja az 

embert. 5 pszi pontért lassít le egy szegmenst 1 környi időtartamra, és nem annyira viseli meg 

a szervezetét, mert tőlük ered ez a 30000 éves tudás. 

 

Nyom nélkül járás: 
5 Pszi pont/kör. Nem az alkalmazó testsúlyára, hanem a talpa alatt lévő földre hat. Így 

jutottak át a vadászok az Emír díszkertjének ágyásain nyom nélkül. 

 

Gyökerezés: 
A legspeciálisabb diszciplínák, közé tartozik így ezt csak nagyon kevesen, ismerik és más 

fajok soha nem tanulhatják meg!!! 

Az elf 1k6 szegmenst koncentrációval tölt el ezalatt a természettel olyan kapcsolatot, alakít 

ki, melyben lényegében sebezhetetlenné válik, átjárja a kozmikus energia 1k6 kör alatt 5k10 

Manára tehet szert így akár harc közben is alkalmazhatja ekkor ME-sa ellenálló lesz 

Tsz.*5Op vagy Tsz.*50Mp érvényesek rá az Első Törvénykönyv Tetszhalál jellemző is. 

Hátrány, hogy csak naponta egyszer használhatja. Amennyiben egy nap többször használja 

úgy állóképesség próbát köteles dobni amennyiben elvéti, bár a töltődés sikeres lesz de -1 kap 

állóképességéből, amíg egy megtartó vagy egy Nardel meg nem áldja.  

 

 

Fegyvereik: 

Elsősorban varázshasználók, de ettől függetlenül saját elf fegyverzettel rendelkeznek. 

 

Elf tőr Leléltőr 

Ké:9, Té:9, Vé:12, Sp:k6+1 

A mágus saját kezére készítve harcban Allonúrn együtt használva.(többit lásd Summárium).   

 

Elf kard: Allonúrn: 
KÉ: 9 Té: 18 Vé: 18 sebzés: k6+6 Súly: 0.5 kg  

 

Halvány kékes- ezüstös színű penge alkonyatkor egészen finoman (1E) kékesen dereng. 

Kinézetre leginkább a dzsenn szablyára és a jatagánra hajaz, de az ívek finomabbak, 
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kecsesebbek. A különleges anyaga rendkívüli könnyedséget ad forgatójának (innen a magas 

KÉ), külső élre fent kard, de fokél itt is van (Szúrásra, gyors visszarántásos -vágásra). 

Keresztvasa akár a Khossas -é, csak a leveleknek bonyolultabban fonódnak, hogy a csuklót 

jobban védjék. Súlya 0.5 kg, legalább 5 évig készül, kereskedelmi forgalomba sohasem kerül 

(Vagy magas rangú elf vagy és barátod a kovács, vagy felejtsd el). Ha megölnék hordozóját, 

és mégis eladásra kerülne, úgy 100-140 aranyat kérnének érte a (mindjárt halott) orgazdák. A 

hordozó hasonló szertartás során válik eggyé a fegyverrel, mint más elf az íjával. 

 

Különleges képességek:  

- Aquir jelenlétre világosan dereng.  

- Démonok Életenergiáját (Ép -jét) képes elnyelni (ellenük duplán sebez)  

- Viselője naponta egyszer, ha úgy kívánja, egy csillogó ellipszist húzva vele térkaput nyithat 

egy megtartói ligetbe 

 

Elf vért: Gho’mallan: 
SFÉ: 6 MGT: 0 súly: 5kg 

 

Anyaga akár a kardé, szintén egész finoman dereng éjszaka. Rendkívül finom munka, mintha 

a viselojére öntötték volna, követi minden mozdulatát. Habkönnyu, szinte együtt mozog a 

gazdájával. Sisak nem tartozik hozzá, legfeljebb egy (szintén nemesfém anyagokból készült) 

hajpántot szoktak a fejükre tenni Thíras Laithel követoi. Szintén rengeteg idobe telik 

elkészítése, a legegyszerubb, leg dísztelenebb darabjaira is minimum 50 évet kell várnia a 

megrendelőnek. Ha valamilyen oknál fogva orgazdákhoz kerülne, 500 – 1000 aranyat is 

megkérnének érte. 

 

Különleges képességek: 

- 10 Körönként 1 Ép –t regenerál, a sebek elfertőződésére az esély 0, a vérző sebek 2 kör alatt 

összezárulnak, a mérgek ellen +6 –ot ad a mentődobásokra.  

- 4 Od pontnyi hatalomszót semlegesít. (Mint egy gereznavért). 
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Szerafizmus 
 

A szerafizmus a tapasztalati mágia egyik legősibb formája: nem nélkülözi a vallásos 

felhangokat, és sok tekintetben rokonságban áll a nomád sámánok sötét tudományával. 

Művelőivel ritkán találkozik az ynevi utazó, akkor is jobbára az elmaradott, primitív népek 

körében; a fejlett civilizációkban többnyire felváltották a mágia más, letisztult formái. 

Fennmaradását nagymértékben akadályozta, hogy a szervezett egyházak szinte mindenütt 

istenkáromló eretnekségnek kiáltották ki, s 

tűzzel-vassal üldözték. Elsősorban ez az 

oka annak, hogy manapság még a 

mágiaelmélet legtudósabb kutatói is 

hajlamosak fekete mágiának tekinteni, 

pedig erkölcsi értelemben véve a „szürke 

zónába” tartozik, önmagában se nem jó, se 

nem gonosz. Elvégre az egyes mágikus 

hagyományok csak abban az esetben 

minősülnek eredendően gonosznak, ha 

elmaradhatatlan feltételük az élő 

természetből erőszakkal történő energia 

elvonás; a szerafista ezt ugyan többnyire 

megteheti, ha kívánja, arról viszont szó 

sincs, hogy kötelezve volna rá.  

A szerafizmus elnevezés eredetéről 

sokat vitatkoztak már; a legvalószínűbb, 

hogy a Délvidékről származik. Úgy tűnik, 

hogy az ó-shadoni nyelvben, amelyet a 

későbbi évszázadokban teljesen kiszorított 

a godoni menekültek dialektusa, létezett 

egy „syeraf” vagy „seiraf” szóalak. Ez két 

archaikus tagelem összetételéből 

keletkezett, amelyek közül a „s(e)iy-” 

túlsót, kívül esőt, a „-raf”(raph) pedig gyermeket, sarjat jelentett. A szó értelme tehát külső 

sarj, a túlsó világ gyermeke lehetett. Ez alatt minden bizonnyal azokat a különféle önálló 

értelemmel bíró entitásokat értették, amelyeknek otthona kívül esett az anyagi síkokon, s 

jelentős hatalommal rendelkeztek, ám korántsem akkorával, hogy isteneknek lehetett volna 

tekinteni őket. Ugyanakkor jellemző volt rájuk, hogy létezésük és gondolkodásuk 

mélységesen elütött az anyagi síkon megszokott sémáktól, olyannyira, hogy az egyszerű 

halandó szemében idegennek és felfoghatatlannak tűntek. Ebbe a kategóriába tartoznak 

például a démonok, az angyalok, a síkurak és az elementálok, de a dzsinnek, a máridok, az 

eltávozott lelkek és a különféle állatszellemek nem, mert ők túl szoros szálakkal kötődnek az 

általuk ismert világhoz. 

A szerafisták hatalma ezekből a lényekből táplálkozik. Nem parancsolnak nekik, az 

uralmuk alá sem hajtják őket, mint a démonidézők vagy az elementalisták. Sokkal inkább a 

szolgálatukba szegődnek, valahogy olyasformán, ahogy a hívek tisztelik választott istenüket. 

Egyes teoretikusok szerint köztük és a bevett vallások papjai között csupán nagyságrendi 

különbség van: az ő patrónusaik kevésbé hatalmasok az igazi isteneknél. 
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Tulajdonságok: 
Erő                k10+8 Szépség        k10+8 

Állóképesség 2k6+6 Intelligencia    k10+8 

Gyorsaság    3k6(2x) Akaraterő   k10+8+kf 

Ügyesség     3k6(2x) Asztrál       k6+12+kf 

Egészség      k10+8 Érzék            2k6+6 

 

A szerafista állandó kapcsolatban áll patrónusával vagy patrónusaival. (gyakori eset, hogy 

egyszerre több túlvilági lény pártfogását élvezi – kézenfekvő párhuzamot vonni azokkal a 

hívőkkel, akik nem egyetlen istenségnek, hanem egy pantheonnak adóznak hódolattal.) Ez a 

kapcsolat lehetővé teszi számára, hogy bármikor felajánlja saját testét a patrónusának, aki – a 

megfelelő invokációk és rituálék hatására – beléje költözik, megszállja és átlényegíti. 

Ilyenkor tulajdonképpen hatalmának egy töredékét ruházza át halandó szolgájára. Ez az 

állapot rendkívül ritkán jár szembetűnő fizikai elváltozásokkal, ha azonban mégis, azok 

maradandóak lesznek, nem múlnak el a megszállottsággal együtt. Többek között ez 

különbözteti meg a szerafizmust a nomád sámánok alakváltó mágiáitól – ami persze 

egyáltalán nem zárja ki, hogy a patrónus, akihez fordulnak, a démoni síkok lakója legyen. 

Az átszellemített szerafista 

inspirált állapotba kerül: 

megjelenése fenyegetőbbé, 

méltóságteljesebbé válik, s amíg a 

mágia hatása tart, természetfölötti 

képességekkel bír. Ez persze nem 

azt jelenti, hogy patrónusa minden 

hatalmát a rendelkezésére bocsátja! 

A törékeny halandó porhüvely 

képtelen is lenne ilyen gigantikus 

energiák befogadására, azonnal 

elemésztődne. Az átvétel mindig 

csak néhány speciális aspektusra 

terjed ki. Minden aspektushoz 

más-más invokáció tartozik, és 

természetesen minden patrónus 

más-más képességekkel ruházza 

fel szolgáit. 

Az inspirált állapot nem 

egyenértékű az önálló személyiség feladásával; a szerafista nem veszíti el az akaratát, 

továbbra is önmaga marad, képes saját döntések meghozatalára. Ugyanakkor azonban 

különös révület szállja meg: a totális hatalom és a legyőzhetetlenség tudata. Számos 

szerafista fizetett már életével érte, hogy patrónusa gőgjétől eltelten túlbecsülte a képességeit. 

Előfordul időnként, hogy a legvénebb és legtapasztaltabb szerafisták külsőleg is hasonulni 

kezdenek patrónusaikhoz; amikor valamelyik különösen nagyhatalmú aspektusát öltik 

magukra, maradandó fizikai elváltozások jelentkeznek rajtuk. Ez aztán egyre 

gyakrabban fordul elő, úgyhogy bizonyos idő múltán már alig emlékeztetnek emberi lényre. 

Ugyanakkor az inspirált révület is mind hosszabbra nyúlik, olykor napokig, hetekig tart 

egyfolytában. Széles körben elfogadott feltevések szerint ennek a lassú metamorfózisnak az 

utolsó fázisában végképp egybeolvad patrónus és pártfogoltja, s az eredmény egy avatár lesz: 

a túlvilági hatalmasság fizikai manifesztációja. A titkos archívumok számos hitelt érdemlő 
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beszámolót őriznek avatár-gyanús lényekkel való találkozásról, s néhány esetben ez a gyanú 

kétségtelen bizonyossággá érett. 

A fentiek alapján a szerafizmust akár a szakrális mágia egy alacsonyabb rendű formájának 

is vélhetnénk, ha egy - két 

furcsa körülmény alaposabb 

megfontolásra nem intene. A 

szerafisták ugyanis nem 

hódoló imák révén nyerik a 

varázshatalmukat, hanem 

titkos iratokból tanulják, 

amelyek nemzedékek során 

átöröklődnek mesterről 

tanítványra. Kiváltképpen 

hírhedt ezek közül a 

Doctrina Nigra, amely a 

kráni Káosz-angyalokkal 

kötendő szövetségre nézvést 

szolgál iránymutatással. Alig 

valamivel marad el mögötte a 

Fulmen Candidum; ebben 

bizonyos névtelen 

entitásokról olvashatunk, 

akikhez a csend, a sötétség és 

a hideg fogalma társítható. A 

legkülönösebb az, hogy 

amennyiben a szerafista 

hibátlanul recitálja a 

könyvekben talált 

invokációkat, e félelmetes 

hatalmú lények minden jel 

szerint kötelesek válaszolni 

neki, és semmilyen 

körülmények között nem 

tagadhatják meg tőle az 

áldásukat. Ez szögesen 

ellent mond a szakrális mágia legfőbb alapelvének, s azt sugallja, hogy a szerafizmus alapját 

legalábbis potenciálisan egyenrangú felek szerződése képezi. 

Úgy tűnik, ha egy túlvilági lény egyszer szeráfi alkut kötött egy halandóval, többé nincs 

számára visszaút. Ezek után bárki, aki rendelkezik a szükséges titkos ismeretekkel, hasonló 

szolgálatokra kényszerítheti őt; a legelső alkalmat követően az illető személy 

megválasztásába nincs beleszólása. Hajmeresztő kockázat ez, s csak találgathatjuk, hogy 

időről időre miért vállalják mégis egyes siyerafok. A maguk részéről ugyanis meglehetősen 

keveset nyernek az üzleten; gyakorlatilag semmit sem követelnek a pártfogoltjuktól, nem 

várják el tőle, hogy imádkozzon hozzájuk, sőt még azt is eltűrik, hogy visszaéljen nevükkel, 

vagy egyenesen nyíltan káromolja őket. Előfordul ugyan néhány olyan eset, amikor a 

szerafisták istennek kiáltották ki patrónusukat, és híveket toboroztak számára, az eredmény 

azonban sohasem bizonyult tartósnak, és szinte mindig az illetők személyes ambícióira volt 

visszavezethető. (egyre több historikus vallja ugyanis azt a nézetet, hogy a titokzatos 

démonikus óbirodalom valójában szerafista állam volt) A rejtély nyitjára sokáig nem 

bukkantak rá, noha született néhány elgondolkodtató hipotézis. 
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Az igazsághoz valószínűleg azok a dorani metafizikusok járnak a legközelebb, akik úgy 

tartják, hogy a szerafista szövetségek végső célja az anyagi síkon való manifesztáció, az 

avatár létrehozása. Mivel a 

siyerafok nem istenek, 

esetükben ez nem jelenti a 

Paktum megszegését; amikor 

viszont halhatatlan égi 

lényegük egybeolvad a 

halandók szent adományával, 

az elmúlás tudatából fakadó 

kreativitással, hatalmuk és 

tekintélyük egy csapásra 

nagyságrendekkel 

megnövekszik. Az avatár ynevi 

tevékenykedése és későbbi 

sorsa ebből a szempontból 

közömbös; csak az új 

élmények, az új impulzusok 

számítanak, melyek mintegy 

frissítő vérátömlesztésként 

hatnak a siyerafra. E felfogás 

szerint a szeráfi szövetségek 

voltaképpen állomások 

lennének a köztes entitások 

istenné magasztosulásának 

útján. Igaz ugyan, hogy ezerből 

legfeljebb egy eredményez 

avatárt, ám a halhatatlanoknak 

van idejük, s a potenciális 

jutalom megéri a nagy 

kockázat vállalását. 

Ami a szerafisták varázserejének forrását, a titokban hagyományozott iratokat illeti, 

bizonyosra vehető, hogy eredetileg maguktól a siyerafoktól származnak. Hiszen egyedül ők 

képesek arra, hogy korlátozott formában bár, de kiszolgáltassák magukat a halandóknak; az 

invokációk számos megkötő formulán kívül az Igaz Nevüket is tartalmazzák. Úgy látszik 

azonban, hogy a siyerafok közül csak a legbecsvágyóbbak és a legvakmerőbbek folyamodnak 

az önfejlesztés e kockázatos módszeréhez, meg legfeljebb azok, akiknek nincs már semmi 

vesztenivalójuk. A különféle köztes lények száma milliárdokra tehető; ehhez képest 

elenyészően kevés szeráfi szerződésről van tudomásunk. A dorani Belső Archívum mintegy 

ezerkétszáznak a létezéséről őriz közvetlen vagy közvetett bizonyítékokat; amennyiben 

feltételezzük, hogy hét-nyolcszázszor ennyi lappang vagy megsemmisült, még mindig 

elhanyagolhatóan csekély arányértéknél tartunk. 

Úgy tűnik, az óidőkben a szerafizmus sokkal szélesebb körökben volt elterjedve, mint 

manapság. A fajháborúk előtti korokról szinte semmit sem tudunk, viszont okunk van 

feltételezni, hogy a megistenülésre törekvő ősaquirok körében mindmáig bevett gyakorlat a 

szeráfi alku kötése halandókkal. De Ranagol Káosz-angyalai, sőt Tordraga, a Tizenhármak 

egyike is szövetségre bírható. 
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Harcértékek és képzettségek:  

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

2 fegyver használata Af 3. 1 fegyver használata Mf 

írás/olvasás Af 4. 1 ősi nyelv Mf 

3 ősi nyelv  Af 5. demonológia Mf 

Pszi Mf 6. hátbaszúrás Mf 

2 nyelv (5.3) Af 8. 1 ősi nyelv Mf 

Mágiahasználat* Mf Tsz/% 20   

Hátbaszúrás Af KÉ: 7  TÉ: 17  VÉ:72 CÉ: 0   

Demonológia Af Ép: 6  Fp: 7  Fp/Tsz: k6+4   

Legendaismeret Af Kp: 5 Kp/Tsz: 6  Hm/Tsz: 8/3   

Mászás 30     

Esés 20     

 

A szerafisták nem mondhatók tudatos mágiahasználóknak, hiszen a különleges erőket, mint 

képességeket használják; a varázslat elmélethez legtöbbször mit sem konyítanak. A papok 

sémájába sem férnek bele, hiszen a Túlsó lény a szerafista viselkedésétől függetlenül, annak 

haláláig szolgálni köteles. Még valódi kardforgatónak sem nevezhetjük őket, hiszen, mint 

képzettségeikből kitűnik, több időt töltöttek olvasással, mint a pengék forgatásával.  

 

A karakter fejlődéséről és az inspirált állapotról: 

A szerafista, vagy ahogy Kránban hívják: a Démonlovas, a pap főkaszt szerint lép szintet. 

Viszonylag sok képzettséggel indul, hisz kalandozóvá válása előtt rengeteg időt töltött régi 

fóliánsok között, valamint mentorai mellett. Ám éppen emiatt, nem nagyon van lehetősége, 

kedve további új képzettségek elsajátítására. 

A démonlovas a litánia elmondásával megidézi magában a siyerafot, aki hatalmának adott 

aspektusával segíti pártfogoltját. Ez általában nem egy rövid hatású átszellemítés, melynek 

hossza a karakter fejletségével egyre hosszabb lesz. 

 
Tsz Időtartam Tsz Időtartam 

1 1 óra 11 12 nap 

2 3 óra 12 14 nap 

3 6 óra 13 16 nap 

4 12 óra 14 18 nap 

5 1 nap 15 20 nap 

6 2 nap 16 1 hónap 

7 4 nap 17 2 hónap 

8 6 nap 18 3 hónap 

9 8 nap 19 4 hónap 

10 10 nap 20 5 hónap 

 

Az inspirált állapot alatt, ha egy újabb képességet (varázslatot) akar a szerafista létrehozni, 

természetesen megteheti, de a több erő együttműködése ugyancsak elősegíti az átalakulását 

avatárrá. Több aspektus együttes hatása alatt ugyan úgy kiüt rajta egy démoni hasonulás, mint 

ha egy erősebb aspektust invokált volna a testébe. Más – más Túlsó lények (nem azonos 

síkhoz, pantheonhoz tartozók) által keltett aspektusok (ugyan azon testben) egy időben 

nem ajánlatos létrehívni.   Pl. tűz és jég démonát egyazon időben, ugyanabban a testben 

megidézni nem tanácsos, mert a szerafista 90% eséllyel (az ellenható erők miatt) széthasad, 
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mint egy túlérett dinnye. Az aspektus hatása mindig az inspirált állapot végéig tart, a 

démonlovasnak nem áll módjában azt hamarabb „kikapcsolni”. 
 

Különleges képességek: 

Itt épp egy szerafista esetében rengeteg dolgot felsorolhatnánk, de ha mindegyikre jellemző 

vonásokat keresünk, akkor a következőket állapíthatjuk meg: 

- A siyerafok általában tisztában vannak azzal, hogy a halandók előbb - utóbb 

megöregszenek és meghalnak, így pártfogoltját átlényegítései alatt az idő vasfogától 

megóvja. Így gyakran a démonlovasok 3-4-szer tovább élnek természetes 

élettartamuknál. 

- Az inspirált állapot alatt a szerafista csak mágikus fegyverrel, mágiával vagy 

őselemmel sebezhető. 

- Mágia használat*: az ő esetükben itt nem a varázslói mozaik mágiáról van szó. 

Mágiahasználatuk kimerül a litániák helyes visszaadásában, elrecitálásában, melynek 

során magukba idézik a Túlsó lény valamelyik aspektusát. 10 Mp ponttal 

rendelkeznek életük végéig. Sosem lesz ennél több, de nincs is többre szükségük, 

hiszen litániáik 1- 5 vagy 10 Mp igényűek. (a démoni jellemzők kiütközésének 

esélyei 1 Mp-os litániánál csupán csak 10%, de egy 5 Mp-osnál már 50%, s végül 

a legnagyobb erők litániáinál, 10 Mp-osnál az esély 99%- ban kihozza a démoni 

jelet) Ha a démonlovas mégis szeretné elsajátítani a varázslói mozaikokat, akkor újra 

meg kell vásárolnia összekuporgatott Kp-iből a képzettséget Mf-on! 

 
 

Kyr Fegyverbűvölő 
 

Krán korai, népesség formáló időszakában 

érkeztek a birodalmuk összeomlása elől 

menekülő hóhajúak, akik nem kívántak ősi 

kontinensükre verten visszatérni, inkább Ynev 

mélye felé vették az irányt. A külsősíkok 

lényeitől származó iszonytató erejű varázslataik 

egészen Kránig -vérrel és tűzzel szegélyezett- 

könnyű utat biztosítottak nekik. Ám a Sötét 

Határ nem hajolt meg démoni praktikáik előtt, 

hisz hasonló erőkkel cimboráltak a gyepüvidék 

akkori sámánjai is. A kyrek nem élték volna túl 

ezt az időszakot, ha nem képesek egyesíteni a 

fegyverek hűvös erejét, mágikus képességeik 

ördögi hatalmával. Az első három 

fegyverbűvölő évekkel később –Ranagol 

jelének és hitvallásának felvétele után- Hadúri 

címet kapott Krán három külső tartományában.  

A Mélység Nagypáholya ellenlábast látott a 

fegyverbűvölőkben, így ragályokkal, 

rontásokkal és holtak áradatával próbálta a kyr 

pengevarázslókat felmorzsolni. A Kosfejes Úr 

vagy ötletet látott a siyerafoktól származó 

esetlen mágiájukban, vagy talán csak a kyreket 



Csörgő Iván: Krán                                            134                                        Kasztok könyve 

  

akarta benn tartani a Birodalomban, a lényeg, hogy a Páholy minden próbálkozása 

eredménytelen marad, főként azután, mikor a hóhajúak a későbbi fajoknak is átadták furcsa 

fegyverpraktikáikat. Talán innen eredhet az a szigorú tiltásuk is, miszerint az ősi létezők 

leszármazottainak (elfeknek, aquiroknak) sosem adják át tudásukat. 

A fegyverbűvölő egy harcos-varázsló, aki nem rendelkezik ugyan varázsbottal, viszont egy 

varázskarddal annál inkább. Varázstudásuk, bár veszélyesnek mondható hatalmuk csak igen 

ritkán közelíti meg a mágusokét, és jelentősen szűkebb hatókörű, mint a magas mágia. 

Akiknek volt alkalmuk bármilyen kis szeletébe bepillantani ennek a tudománynak, azok –ha 

lehet hinni beszámolóiknak- valami kevert mágia típusról beszélnek, mely talán a 

boszorkányok vulgár mágiáját és a mágusok magas mágiáját összekötő láncszem lehet. 

A kyr fegyverbűvölők mindig saját nemzetségükön belüli mestertől sajátítják el a ma már ősi 

tudást. A famulusok tizenkét évet szolgálnak a mesterüknél, ahol sokminden más mellett 

szakmát is kapnak a kezükbe. Mégpedig a méltán elhíresült Kyr fegyverkovácsolást. Minden 

fegyver bűvölő maga készíti az erejét hordozó mágikus fegyverét. Mely a belé öntött 

varázstól függően sokféle hatású és formájú lehet. Csak egy kivételt ismernek: sosem hoznak 

létre célzó fegyvert mágikus fókusznak. 

 

 Erő K10+8   Szépség  K10+8 

 Gyorsaság K10+8+kf   Intelligencia K10+10 (2x) 

 Ügyesség K6+12+kf  Akaraterő 2k6+6 

 Állóképesség 2k6+6  Asztrál k10+8  

 Egészség  2k6+6  Érzékelés k6+12  

 

Harcérték: 

KÉ alapja 10, TÉ alapja 18, VÉ alapja 73 és CÉ alapja 0; valamint minden Tapasztalati 

szinten 9 Hm-et kap, amit tetszés szerint oszthat szét harcértékei között. Egyetlen megkötést 

kell figyelembe vennie: mind TÉ-jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 2-vel növelni 

köteles. 

 

Életerő és Fájdalomtűrés:   

A fegyverbűvölők a legéleterősebb karakterek a mágiahasználók között, és a fájdalmat is 

megtanulják eltűrni. Ép alapjuk 7, Fp alapjuk pedig 6. Ez Tapasztalati szintenként további 

k6+3-mal nő, már első szinten is. 

 

 

Képzettség fok/% 
3 fegyverhasználat Af 

2 fegyver dobása Af 

Szakma: fegyverkovács Mf 

Pszi KYR Mf 

Sebgyógyítás Af 

Lovaglás Af 

Nehézvértviselet Af 

Fegyverismeret Mf 

2 nyelv (4.3) Af 

Történelemismeret Af 

Rúnamágia Af 

Írás/olvasás Af 

Ősi nyelv ismerete [Kyr] Mf 
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Esés 15% 

Ugrás 10% 

 

 

További szinteken pedig a következő képzettségeket sajátítják el: 

 

TSz Képzettség fok/% 
2. Méregkeverés/semlegesítés Af 

3. 1 fegyverhasználat Mf 

3. Lovaglás Mf 

4. Herbalizmus Af 

5. Rúnamágia Mf 

7. Ökölharc Mf 

7. Méregkeverés/semlegesítés Mf 

8. Sebgyógyítás Mf 

9. Történelem Mf 

11. Pusztítás Af 

 

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai sok képzettséget eleve megkapnak, ám mivel kevés fölös energiájuk és idejük 

marad egyebek megtanulására, viszonylag kevés Képzettség Ponttal bírnak. Kp alapjuk 5, 

amihez tapasztalati szintenként (már az elsőn is) további 6 Kp járul. 

 

 

 

Fegyverzet, páncélzat: 

Fegyvereik igen színes képet mutatnak, bár 

néhány kedvencet illik kiemelnünk: 

hosszúkard, sequor, csatacsilag, lándzsa, és a 

hóhajúak között még igen gyakori mágikus 

fókusz fegyver a Kyr fullánk: (Tám. 2/ KÉ 8/ 

TÉ 20/ VÉ 14/ SP k10+2) mely egy hosszú, 

keskeny pengéjű kétélű hosszúkard, kecses és 

veszedelmes fegyver egy kyr kezében. 

Mint mágiahasználók, a fegyverbűvölők sem 

bújnak szívesen vasakba. Előnyben részesítik a 

könnyű láncingeket, vagy a háborúban a 

pikkely- esetleg rákozott lemezvérteket 

választják. A fontos, hogy a vért csak 

minimálisan befolyásolja mozgási 

szabadságukat. 

 

 

Különleges képességek: 

Nos, a fegyverbűvölők a kyr begyűjtés 

metódusával szerzik vissza mana-pontjaikat, 

melyekből szintenként annyit kapnak, amennyi 

intelligenciájuk 10 feletti része. Mágikus 

fókuszuknak az általuk legyártott 
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varázsfegyverüket tartják, ebből egész életük során nem készítenek többet háromnál. 

Előfordul, hogy amikor már magasabb szintet értek el a hatalomban régi fókuszfegyverüket 

újrakovácsolják, de erre mindig sok időt szentelnek. Gyakran 1-3 évet is képesek szeretett 

fegyverük újrakovácsolására fordítani. Ezalatt a régi fókuszfegyver megfosztatik addigi 

mágikus képességétől és új képességgel ruházzák fel. Mana-pont szerzés közben előre tartott 

kezeikben tartják, vagy maguk elé szúrják a földbe. A Mágikus fókuszuk szintjüknek 

megfelelő mennyiségű Mana raktározására vagy felszabadítására képes. 

 
 

Méregmester 

 
Ki ne akarna egy könnyű viadalt, vagy 

egy kellemetlen vetélytárs lassú 

kínhalálát? Esetleg épp ellenkezőleg, 

áfiumokal megtöbbszörözni erejét, 

gyorsaságát, kitartását? Krán 

illúzóktólmentes társadalmának egyik 

alappillére, közkedvelt tagja a 

méregmester. Ezt a beavatott kasztot 

specializálódott boszorkánymesternek 

tekinthetnénk, hiszen elképesztő 

tudással rendelkezik a mérgek, 

ellenmérgek és áfiumok terén. Közülük, 

a gazdagabbak (tehetségesebbek) még a 

féltve őrzött Bannarra tudományát is 

elsajátíthatják. A különféle klánok belső 

embereként, mint a legkényesebb 

poszttal bírókat –aki a fegyvermérgeket 

osztja ki, és a banarrák egyetlen ura és 

parancsolója- fokozottan őrzik, és 

gyakorta drasztikus eszközökkel 

kényszerítik ki a nagytudású mesterek 

hűségét.  

A Birodalomban számtalan kisebb-

nagyobb méregkerteket találhat a 

szerencsétlen utazó, ahol a teremtett 

világ minden miazmája, mérges-gyilkos 

teremtménye megtalálható, hogy a 

beavatottak szorgos keze által növekedjenek, és száz meg száz lény halálát okozzák.  

 

A méregmester tulajdonságait a Boszorkánymester Kaszt alapján kell kidobni! Észlelés: 

k10+8 

 

Képzettségek 1. Tsz-en   További szinteken   

4 fegyver használata Af 2. Lopódzás 25% 

Fegyver dobása Af 2. Hátbaszúrás Mf 
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Herbalizmus Mf 3. Méregkeverés/seml. Mf 

Méregkeverés/seml. Af 5. Alkímia Mf 

3 nyelv (5.4.4) Af 5. Értékbecslés Mf 

Pszi Mf 6. Csapdaállítás Mf 

Alkímia Af 7. 1 fegyver használat Mf 

Hátbaszúrás Af   

Csapdaállítás Af     

Szakma (kertész) Af     

Kínokozás Af     

Etikett (kráni) Af     

Értékbecslés Af     

Rejtőzködés 20%   

 

Harcérték: 

A méregmester, bár veszélyes ellenfél, de nem a 

fegyveres harcban. Ez számokban kifejezve a 

következőképpen mutatkozik: KÉ alapja 7, TÉ 

alapja 15, VÉ alapja 65 és CÉ alapja 0; valamint 

minden Tapasztalati szinten 8 Hm-et kap, amit 

tetszés szerint oszthat szét harcértékei között. 

Egyetlen megkötést kell figyelembe vennie: mind 

TÉ-jét, mind VÉ-jét Tapasztalati szintenként 2-vel 

növelni köteles. 

 

Életerő és Fájdalomtűrés:   

A méregmester alapból nem számít a legéleterősebb karakterek közé, még a mágiahasználók 

között sem. A fájdalmat is inkább szerek segítségével tompítják, anélkül nehezen viselik. Ép 

alapjuk 4, Fp alapjuk pedig 5. Ez Tapasztalati szintenként további k6+1-gyel nő, már első 

szinten is. 

 

Képzettségpont: 

A kaszt tagjai szívesen és könnyen tanulnak új dolgokat, mivel a harcokban egyébként sem 

jeleskednek, így legfőbb fegyverük a megszerzett tudásuk. Kp alapjuk 8, amihez tapasztalati 

szintenként (már az elsőn is) további 9 Kp –ot kapnak. 

 

Fegyverzet, páncélzat: 

Fegyvereik leginkább kapszulákkal kiegészített, vagy sűrű méregben úszó rövidkardok, 

borotvaéles, keskeny pengék. 

Mint vulgármágiát űző „tudósok”, a méregmesterek sosem bújnak vasakba. Előnyben 

részesítik a könnyű bőrvérteket, vagy a hétköznapok során a posztóvértet preferálják. A vért 

számukra csak hajlékony anyagból állhat! Azaz sosem fogják elsajátítani a nehézvért 

viseletet. 
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Különleges képességek: 

 

A méregkeverésről 
 

A mérgeket először is típusaik szerint kell megkülönböztetni, hiszen nem mindegy, hogy egy 

emésztő rendszerre ható mérget vagy egy izomrendszerre ható mérget akarunk előállítani. 

Négy fő típust különböztetünk meg. Ezek sorrendben:  

I. Emésztő rendszerre ható mérgek,  

II. Idegrendszerre ható mérgek,  

III. Izomrendszerre ható mérgek,  

IV. Keringési rendszerre ható mérgek.  

 

A hatáson kívül szólnunk kell még az alkalmazásról is. Itt öt fő csoport van:  

 

- Étel- és italmérgek 

- Fegyvermérgek 

- Gáz- vagy légimérgek 

- Kontaktmérgek 

- Több komponensű mérgek. 

 

A képzettségeket minden kategóriánál külön kell kitárgyalnunk, hiszen mindenhová 

különböző ismeretek szükségesek. Az alábbiakban mintegy adatszerűen leírom, mi „mennyit 

ad”.  

 

+ Élettan AF-  5. szintű mérget lehet előállítani, azonban az időtartam még nem lehet 

végleges. 

 

+ Élettan MF-  5. szintű mérget lehet előállítani, az időtartam viszont korlátlan. A hatás is 

lehet 5-ös. 

 

+Herbalizmus Mf (saját maga gyűjti be a szükséges anyagokat) +1 szint a méreghez. 

 

+Tapasztalat – minden méreg készítési folyamat valamilyen fokú biztonságot és 

tapasztalatot ad a karakternek. Minden ötvenedik méregkészítés után (legalább 5 fajta 

mérget készített ez alatt) módjában áll a méreg szintjét eggyel megnövelni. 

 

I. Emésztő rendszerre ható mérgek 

 

A méreg hatásai sorban: semmi(1)/émelygés(2)/rosszullét(3)/Fp 

vesztés(4)/ájulás(5)/halál(6) 

 

Méregkeverés AF – legfeljebb 4. szintű méreg, hatása legfeljebb 4-es lehet, és maradandó 

hatásuk nem lehet. Az Fp-vesztés mértékéről a KM hivatott dönteni, de a 20 (átlagban, 

tehát kb 4k10/6k6 Fp)  Fp-t azért ildomos nem meghaladni. 
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Méregkeverés MF –  korlátlan szintű és időtartamú mérgeket lehet előállítani. 

 

 

Az elkészítési alapár kb. 1 ezüst, az eladási ár ennek kétszerese. 

Ha az alapanyagokat a karakter maga gyűjti, akkor az elkészítési alapár természetesen 

semmissé válik 

A szintenkénti ár szorzói:  

Szint: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 

Árszorzó *1 *2 *4 *6 *8 *12 *15 *20

 *7/+1 

 

 

A maximális hatásfok árszorzói: 

Max. hatásfok: émelygés rosszullét fp-vesztés ájulás halál 

Árszorzó: *1 *2 *4 *7 *15 

 

Tehát ha pl. A tapasztalatlan boszorkány/méregmesterünk Alapfokú méregkeveréssel 

rendelkezik,  De maga gyűjti be az alapanyagokat (a méreg anyagainak javarészét) 

herbalizmus Mf képzettségének segítségével, és az elérhető legerősebb mérget akarja 

előállítani, akkor egy 5. szintű, Fp-vesztést okozó méreg előállítására van módja. A KM 

meghatározza a méreg sebzését, 3k6 Fp-ben. Ezt a mérget mesterünk el akarja adni, és 

tisztában van vele, hogy mi mennyit ér a piacon. Természetesen a karakter nem fog 

számolgatni, ne is tehesse meg, ezért a KM jobban teszi, ha az iménti táblázatot nem mutatja 

meg a JK-nak. Boszorkány/méregmesterünk az árat 5 aranyban határozza meg, így még el is 

tudja adni (hiszen a KM tudja, hogy az ár 2*8*4=64 ezüst lehetne). 

 

II. Idegrendszerre ható mérgek 

 

A méreg hatásai sorban: semmi(1)/émelygés(2)/bódulat(3)/alvás(4)/halál(5) 

 

Méregkeverés AF – legfeljebb 5. szintű méreg, hatása legfeljebb 4-es lehet, hosszú és 

maradandó hatásuk nem lehet.  

 

Méregkeverés MF –  korlátlan szintű és időtartamú mérgeket lehet előállítani. 

 

Az elkészítési alapár kb. 1 ezüst, az eladási ár ennek kétszerese. 

Ha az alapanyagokat a karakter maga gyűjti, akkor az elkészítési alapár természetesen 

semmissé válik 

A szintenkénti ár szorzói:  

Szint: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 

Árszorzó *1 *1,5 *3 *6 *9 *13 *18 *24

 *9/+1 

 

A maximális hatásfok árszorzói: 

Max. hatásfok: émelygés bódulat alvás halál 

Árszorzó: *1 *5 *7 *15 
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III. Izomrendszerre ható mérgek 

 

A méreg hatásai sorban: semmi(1)/gyengeség(2)/görcs(3)/bénultság(4)/halál(5) 

 

Méregkeverés AF – legfeljebb 5. szintű méreg, hatása legfeljebb 3-as lehet, és maradandó 

hatásuk nem lehet.  

 

Méregkeverés MF –  korlátlan szintű és időtartamú mérgeket lehet előállítani. 

 

Az elkészítési alapár kb. 1 ezüst, az eladási ár ennek kétszerese. 

Ha az alapanyagokat a karakter maga gyűjti, akkor az elkészítési alapár természetesen 

semmissé válik 

A szintenkénti ár szorzói:  

Szint: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 

Árszorzó *1 *2 *4 *7 *10 *15 *20 *27 *10/+1 

 

A maximális hatásfok árszorzói: 

Max. hatásfok: gyengeség görcs bénultság halál 

Árszorzó: *1 *7 *10 *15 

 

IV. Keringési rendszerre ható mérgek 

 

A méreg hatásai sorban: semmi(1)/émelygés(2)/kábultság(3)/Fp 

vesztés(4)/ájulás(5)/halál(6) 

 

Méregkeverés AF – legfeljebb 5. szintű méreg, hatása legfeljebb 4-es lehet, és maradandó 

hatásuk nem lehet. Az Fp-vesztés mértékéről a KM hivatott dönteni, de a 20 (átlagban, 

tehát kb 4k10/6k6 fp) Fp-t azért ildomos nem meghaladni. 

 

Méregkeverés MF –  korlátlan szintű és időtartamú mérgeket lehet előállítani. 

 

 

Az elkészítési alapár kb. 1 ezüst, az eladási ár ennek kétszerese. 

Ha az alapanyagokat a karakter maga gyűjti, akkor az elkészítési alapár természetesen 

semmissé válik 

A szintenkénti ár szorzói:  

Szint: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … 

Árszorzó *1 *2 *4 *7 *10 *14 *19 *26

 *8/+1 

 

A maximális hatásfok árszorzói: 

Max. hatásfok: émelygés kábultság fp-vesztés ájulás halál 

Árszorzó: *1 *2 *4 *7 *15 
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A méregellenállásról (azon belül is a sikeres próba után történtekről):  Ha a karakter sikeresen 

megdobja a méregellenállását, akkor is lehetséges, hogy a méreg kifejt valamilyen hatást, 

ekkor azonban általában a szervezettől függetlenül kell 100%-osan hatékonynak lennie. A 

sikeres próba esetén létrejövő hatást nagyjából a sikertelen  próba esetén létrejövő hatás –2-

nál lehet maximálni. Azaz egy halált okozó izomrendszerre ható méreg legfeljebb görcsöt 

okozhat sikeres próba esetén. Egy Fp-vesztést okozó Keringésre ható méreg pedig legfeljebb 

émelygést. Ha a hatás szintje nem haladja meg a 2-t, akkor általában nincs hatás sikeres próba 

esetén. Ha a karakter azt akarja, hogy a méreg „második hatása” az „alaphatás” –1 legyen, 

akkor az árat meg kell ötszörözni számára. Azonos hatás nem érhető el, hiszen akkor mire 

lenne jó a méregellenállás?  

 

 

Mérgek: 

 

Kráni (alap) méregkert: 

Kínszó- 2. szintű kínméreg: 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidő: Azonnali hatás          

Ára: 6ezüst / 1adag 

Típus: Fegyverméreg 

A méreg erős fájdalmat okoz a véráramba érve, az áldozatot égető, lázassághoz hasonló érzés 

keríti hatalmába, s veszít 2k6Fp-t. Emellett az émelygés módosítói érvényesek rá k6 körig, 

aztán a hatás elmúlik mellékhatások nélkül. Ha közben újabb méregdózis éri az áldozatot, 

akkor a határidő kitolódik, ám további káros hatása nem lesz a méregnek (Az előzőket 

leszámítva!). A méreg berelfűből nyerhető, koszosfehér színű szagtalan folyadék. A méreg a 

legritkább esetben okozott eddig halált, célja a kínzás fokozása csupán. Krán 

szadistagyilkosai, s a kínzás angyalának szolgálói előszeretettel alkalmazzák.  

Szikrafű- 3.szintű légiméreg 

Hatotáv: Levegőn át 

Hatóidő: Gyors hatás 

Ára: 2ezüst / 1adag 

Típus: Légiméreg 

Főleg szikrafűlevélből és vaddohányból állítják elő, szárítással, majd elégetéssel. Az 

idegrendszerre hat (II.), hatása gyors és közepes ideig tart. Bódulatot vagy/és alvást okoz. 

Ynev egyes területein pipából, kábítószerként is szívják. Túl gyakori élvezése függőséget vált 

ki. A bódult áldozat számára megszűnik a külvilág, csak a saját lebegésszerű álomvilága 

marad. 

Hymetha mérge- 3. szintű kínméreg 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidő: Azonnali hatás 

Ára: 2arany / 1adag 

Típus: Fegyverméreg 

A méreg azonnali, k10 körig el nem múló görcsöt okoz a szervezetben. Aztán az áldozatra 

további 12 óráig (!) a Gyengeség módosítói hatnak. (12 óra leteltével az áldozat 

mellékhatások nélkül megmenekül a kínoktól.) A Görcs idején az áldozat körönként k3Fp-t 

szenved a kínoktól, ezalatt minden idevonatkozó szabály érvényes! (Nem használhat Pszi-t, 
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nem varázsolhat... stb.) További méregdózisok ebben az esetben is kitolják a görcs hatóidejét, 

ellenben az Gyengeség módosítója továbbra is "csak" 12óráig hat.A méreg neve a kinyerhető 

növényből ered (Hymetha), melyet hasznosítani csak legalább alapfokon képzett 

Méregkezelő és Herbalista tud speciális ápolása, tárolása és használata miatt. A méreg 

érdekessége, hogy egyfajta savat is tartalmaz, mely bőrre kerülve csak elváltozást okoz 

ugyan, ám a méreg így is kifejti hatását (contaktméregként), ám feleerősséggel (k5 körig el 

nem múló Görcs… stb.) Így használata csak hozzáértőknek ajánlott! A méreg +10ºC fok 

fölött teljes mértékben elveszti hatását, így a tartására is ügyelni kell! A méreg ritkasága és 

nehéz kinyerhetősége miatt nemigazán elterjedt, maximum egyes fejvadászszekták berkeiben 

találkozhatunk a méreggel. Ezen méreg opálos, fűzöld színű, s eredeti állapotában folyékony 

halmazállapotú. 

Gyomorszorító- 3.szintű (kizárolagosan) ételméreg 

Hatótáv: Speciális 

Hatóidő: Lassú hatás (k6 óra) 

Ára: 2ezüst / 2adag 

Típus: Ételméreg 

Az áldozatnak a méreg hatása következtében, erős fájdalom hasít a gyomrába, -amint a 

mérgezett ételt megette- a hatóidőn belül valamikor. A méreg erős gyomorrontással jár, s az 

áldozatra a Rosszullét, majd az Émelygés módosítói hatnak. Előbbi 25óráig, utóbbi pedig 4 

napig. A méreg érdekessége, hogy a szervezetben nem mutatható ki a hatás elmúltával, 

mármint ha addig még él az áldozat. A méreg mellékhatása az első 12 órában 2k6 Fp 

veszteséget okoz, majd k3 Fp-t a további Rossszulétben töltött órában. Az Émelygés alatt az 

áldozat naponta 1Fp-t veszít. Majd a hatás elmúlik. A mérget nem lehet erősíteni, így 

bármekkora adag is beadható a hatás ugyanaz lesz. A méreg minimum adagja: 2adag. 

1adagnyi maximum egy gyenge öregembert verne le a lábáról, s döntene ágyba. A méreg 

sárgásbarna, kissé fűszeres szagú porított kristály, s csak egyfajta –a Birodalom 

folyópartjainál található- kavicsból lehet nyerni. Tárolása nagyon egyszerű, semmi 

különleges odafigyelést nem igényel.  

Altató- 3. szintű Idegrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidõ: Gyors hatás 

Ára: 5ezüst / 1adag 

Típus: Idegméreg 

Ez a méreg meglehetősen gyorsan hat, vagy hatástalan, vagy alvást okoz. Hatása rövid ideig 

tart csupán. Fegyverre kenhető, de a száj nyálkahártyáján felszívódva (vagy ínybe dörzsölve) 

is hatásos. Enyhén kékesszínű gél, amit egy „Vadász” néven elhíresült cserje (Tantikylum) 

kérgének nedvéből készítenek. Az eljárás a legtöbb vajákos előtt is ismert. Hozzáértők 

számára az előállítás költsége minimális. 

Álomfátyol- 4. szintű Idegrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés (contakt) 

Hatóidő: Gyors hatás 

Ára: 3arany / 1adag 

Típus: Idegméreg 

Ez az Idegméreg (II.) alvást vagy bódulatot okozó szer. Kránban boszorkányok és 

méregmesterek állítják elő vérpettyesmaszlagszárának nedvőből. Az állati zsiradékkal kevert, 

kenőcsös állagú méreg, meglehetősen rövid ideig tart, csupán k6x10 percen át hat. Contakt 

méreg, azaz elég a bőrfelületre juttatni, de ételbe, italba nem keverhető. Valószerű, színes 
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álmokat és látomásokat okoz, ezért használják boszorkányok oly gyakran jósálmokhoz. Túl 

gyakori használata kábítószerfügőséget okozhat! 

 

Nyálka- 4. szintű (kizárólagosan) Idegrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés (contakt) 

Hatóidő: Gyors hatás 

Ára: 3 arany / 1 adag 

Típus: Fegyverméreg 

A méreg egyfajta naftavidéken élő, kis gyík nyálából nyerhető színtelen, erősszagú 

idegméreg. Érdekessége, hogy csak úgy kerülhet a szervezetbe a méreg fegyverről, ha: 

ostorra, korbácsra kenik, vagy vasökölre, estleg fegyver lapjára viszik fel a mérget, s egy 

dörzsöléssel, ügyes mozdulattal, a tiszta bőrfelületen át juttatjá be a szervezetbe az anyagot. 

Értelemszerűen tiszta, szabad bőrfelület hiányában a méreg teljesen hasznavehetetlen. A 

méreg gyorsan hat és k6x15 percig az áldozatra az Alváshoz hasonló könnyű ájulás, vagy a 

Bódulat módosítói fognak érvényesülni. Ha az áldozat elvéti a próbát, menthetetlenül elájul 

akár harc közben is. Ennek -mint tudni vélik- szomorú következményei is lehetnek az áldozat 

számára. Ám hatása alatt (ájulás vagy bódulat) az áldozat furcsa rémítőképektől szenved, s 

minden izmát megfeszítve fetreng és izzad. Előfordulhat, hogy a szenvedő elharapja a nyelvét 

(10%), vagy izomszakadást okoz magának öntudatlan erőlködése során (25%). A méreg 

tartása hagyományos üvegcsében történhet. A nyálka, a benne lévő anyagtólmérgező így 

ruhára kenni teljesen felesleges. A legtöbb ruha egyszerűen beszívja a méreganyagot, s csak 

egy összenyálkázott ruhához jutunk általa, nem mérggel átitatotthoz. Páncélra kenni lehet, bár 

hatalmas pazarlás... A méreg hamar kiszárad és a hatása elmúlík mindenféle utóhatások 

nélkül. A méregezés kimutatható a holttesten, kis sárga hólyagok jelennek meg az érintett 

felületen, melyek a hatás elmúltával is ottmaradnak, s csak k100 órán belül tűnnek el, de egy 

szakértő azonnal felismer.  

Ördögkobra dühe- 5. szintű Izomrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés  

Hatóidő: Azonnali hatás 

Ára: 12arany / 1adag  

Típus: Fegyverméreg 

Ennek az összetett méregnek fő komponense a kígyó mérge. A Ördögkobra dühe (III.) 

meglehetősen gyorsan hat, Bénultságot vagy/és Halált okoz. A méreg, a vérbe jutva lebénítja 

az izomzatot, folyamatosan átjárva az egész testet lassan eljut a főbb szerekhez is. A tüdő, 

vagy a szív bénulásánál végül elérkezik a megváltó halál. Hatóideje akár k6 napra is 

kitolódhat. Főleg Kránban készítik, mivel a kígyó itt honos. A fő komponens, a kígyóméreg 

tárolására, őrzésére speciális kikészített állati hólyagokat használnak, nem hozzáértőknek a 

kezelése nem ajánlott! 

Esborea Negra- 5. szintű Idegrendszerre ható méreg 

Hatótáv: légtér 

Hatóidő: Azonnali hatás 

Ára: 30arany / 1adag 

Típus: légiméreg 

Ennek az egyszerű, növényi alapú méregnek a hatóanyagát az Esborea Negra, avagy a Fekete 

Fűz levele adja. A Fekete Fűz levelét teliholdkor gyűjtik be, majd megszárítva, porítva 

árulják. Az Esborea Negra sötétbíbor színű porát (II.) elégetve (gyertyában, füstölőben) 

meglehetősen gyorsan hat, Alvást vagy mellékhatásként Bódulatot okoz k6 percre. A méreg 

különlegessége abban rejlik, hogy valódi lényege a mellékhatása, ugyanis a Bódulat hatására 
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az áldozat fényérzékelése megszűnik, azaz a méreg hatóidejére teljesen megvakul. Újabb és 

újabb adag méreg csak az időtartamot növeli, de halált sosem okoz. Hatóideje akár friss 

levegőre érve is kitart k6 percig. Főleg Kránban készítik, mivel a fa itt honos. Tárolása nem 

kíván különösebb szakértelmet, csak vízmentes, száraz helyre van szüksége. Vízzel 

érintkezve elveszíti hatását, s így értékét is. A vakharcot oktató mesterek kedvelt fogása. 

Zsarátnok- 5. szintű Keringési rendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés  

Hatóidő: Azonnali hatás 

Ára: 15arany / 1adag  

Típus: Fegyverméreg 

A méreg főként egy gyepüvidéki húsevőnövény emésztőnedvéből áll. A Zsarátnok (IV.) 

halványrózsaszín, savas illatú, rövid keverés után gél halmazállapotú méreg, mely meglepően 

gyorsan hat, Fp vesztést (2k10sp) vagy/és Halált okoz. A méreg, a véráramba jutva lebontja 

az élő szöveteket, kikezdi az érfalakat, így jelentős elemésztő, égető érzést, forróságot és 

belsővérzéseket okoz. Az áldozat lassú, undorító kínhalál elé néz, hiszen a méreg hatóideje 

akár k6 napra is kitolódhat, melynek során a szervezete folyamatosan bomlik, tesnyílásain 

pedig lassan távozik felgyülemlett vére (k6 sp/ óra). Bár a mérget Kránban készítik, de a 

kegyetlenségéről közismert népek mindig szívesen vásárolnak ebből a ritka portékából. A 

méreg tárolására, őrzésére légmentesen zárható tárolókat használnak, hiszen a gél k6+1 perc 

alatt oxidálódik, s ebben az állapotában egy rövid (k10 szegmens) Kábulatot, vagy semmit 

sem képes előidézni.  

Kráni bürök- 5. szintű Izomrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés  

Hatóidő: Lassú hatás 

Ára: 10arany / 1adag  

Típus: étel/italméreg 

A méreg egy Krán szerte gyakori növény magjaiból áll. A Kráni bürök magvaiból sajtolt 

sűrű, színtelen, iszapillatú olajat az ételhez adják, mely így megtámadja, és erősgörcsbe rántja 

az áldozat légcsövét (III.). A méreg igazi különlegességét az adja, hogy kiválóan ellenáll a 

hőkezelésnek, melegítésnek, vízzel oldásnak. Valamint hihetetlenül erős szer, így minimális 

mennyiség is elég belőle. A hozzáértők szerint, egyetlen magocska, képes négy felnőtt 

férfival végezni. Izomgörcsöt vagy/és Halált okoz. Az áldozat mitsem sejtve elfogyasztja 

ételét italát, majd k6 óra múlva furcsa belső melegséget érez, izzadni kezd, teste iszapillatot 

áraszt. Ezután következik az enyhe légszomj, melyet nemsokára a köhögés és fuldoklás vált 

fel (k6 Fp/ kör). Végül az utolsó, nagykínnal (k10 Fp/ kör) megszerzett levegő kortyok is 

elmaradnak. Lassú hatású, viszont időtartama nagyon rövid (k10 kör), s ez sok ember 

számára végzetes (nagyobb méreg adagnál a Görcs ideje akár duplázódhat is). Bár a mérget 

Kránban készítik, de a kegyetlenségéről közismert népek mindig szívesen vásárolnak ebből a 

ritka portékából. A méreg tárolására apró, jólrejthető kapszulákat használnak. A kráni bürök 

egyetlen hátránya, hogy a hozzáértők könnyen leleplezik, a testből áradó iszapszagból. 

Toroni pokol- 5.szintű Kínméreg 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidő: Azonnali hatás 

Ára: 18arany / 1adag (import áru) 

Típus: Fegyverméreg 

Ezen méreg is a véráramba jutva fejti ki hatását (IV.), ami közepes ideig tart (azaz kb. k6 

óráig). Az áldozat émelyeg, vagy égető kínt él át, amitől elveszít 2k10Fp-t. Ezt a fajta mérget 
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például az Ikrek szektályának méregkeverői is készítik, ám Krán orgyilkosai is előszeretettel 

használják. A krémszerű, üvegszínű, gél állagú anyag tartása egyszerű, tégelyben történik.  

Feketevér- 6.szintű Idegrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidõ: Azonnali hatás 

Ára: 20arany / 1adag 

Típus: Fegyver- (vagy Étel) méreg 

Ez a gorviki eredetű idegméreg egy sűrű, fekete, keserű folyadék, legtöbbször ételbe keverve 

adják be. Az idegrendszerre hat, Bódulatot, súlyosabb esetben Halált okoz. Gyors hatású és 

rövid ideig tart - ha túlélik. A gorvikkal ápolt elsőrangú diplomáciának köszönhetően a 

Birodalomban is sokan kedvelik, s használják emberek likvidálására. 

Vérizzító- 6.szintű Kínméreg 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidő: Azonnali hatás 

Ára: 12arany / 1adag 

Típus: Fegyverméreg 

 

Ez a gorviki méreg a véráramba jutva (IV.) fejti ki azonnali, egyszeri hatását. Áldozata mind 

enyhébb (3k6Fp), mind súlyosabb (6k6Fp) esetben perzselő kínt érez egész testében. Kiveri a 

hideg verejték, Gyorsasága és Ügyessége bármennyi volt is, 5 körre 10 alá csökken. Hatásai 

miatt a legelterjedtebb gorviki fegyverméreg a nemesei körökben. 

Nyelvoldó- 7.szintü Idegrendszerre ható méreg 

Hatótáv: Érintés 

Hatóidõ: Gyors hatás 

Ára: 2arany / 1adag 

Típus: Fegyverméreg 

Ez a méreg a véráramba érve fejti ki hatását, de az idegrendszerre hat (II.). Émelygést, vagy 

különös Bódulatot okoz. Gyors hatása közepes ideig tart. Az ilyen méreg áldozata nem bódul 

el teljesen, azaz tudatában van a külvilágnak, harcértékei csak a Kábultságnál leírt értékekkel 

csökkennek, azonban szinte teljesen elveszti Akaraterejét (-10). Ilyen körülmények között 

szinte mindent elmond, amire csak vallatói kíváncsiak. Eredetileg kráni ügynökök 

alkalmazták Yneven- egyik legrettegettebb eszközük volt. Az évek során a recept titka 

kiszivárgott, s ma már minden valamirevaló méregkeverõ ismeri. 

 

Szintlépése a következőképpen alakul: 
1                                0-170 

2 
171-
350 

3 
351-
1000 

4 
1001-
2200 

5 
2201-
4400 

6 
4401-
7500 

7 
7501-
15000 

8 
15001-
30000 
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9 
30001-
55000 

10 
55001-
75000 

11 
75001-
95000 

12 
95001-
145000 

ezután +40000 

 

 

 

Sziklamesterek 
 

   Sok legenda és mendemonda kering Kránszerte az ivókban a Sziklamesterek Rendjeiről, 

csodálatos erődjeiket, pedig számtalan helyen megtalálni a kráni hegyek között. És bár 

erődrendházaikat mindig stratégiailag fontos hegyek ormain alapítják, amik mindenki 

számára messziről jól 

láthatók, kevesen vannak, 

akik már találkozhattak 

velük, még kevesebben, 

akik túl is élték ama 

találkozást. Rendjeik a 

consularok számára 

rendkívül fontos 

szövetségek, mivel az 

általuk tervezett 

építmények a legjobb 

törpe munkákkal is 

felveszik a versenyt, 

mágiájuk segítségével, 

pedig lényegesen 

lerövidítik az építési időt. 

A költségeket persze 

nem, ezért kisebb 

tartományok 

consularjainak éves 

jövedelmét felülmúlja 

egy-egy rendházuk éves 

drágakőbevétele. 

Erődjeiket ritkán hagyják el, de ha kifogynak a rabszolgákból portyára indulnak a 

fennhatóságuk alá eső területeken, és ilyenkor a kráni határ menti hegyekben lévő 

rendházaikból gyakran inulnak a feketehatár túloldalára.  

  Mágiájukról senki sem tud sokat a rendek tagjain kívül, sokan varázslóknak tartják őket, 

mások valamely elfeledett földmélyi istenség papjainak. Maguk a rendtagok is úgy hiszik, 

hogy vulgármágia használók, hasonlóan a boszorkánymesterekhez, de tudtukon kívül 

valamennyien szerafisták. Mágiájukat a tűzvarázslókhoz hasonlóan tapasztalati mágiaként 

használják, de velük ellentétben a testi-lelki változások jóval szembetűnőbben jelentkeznek. 

Minél nagyobb hatalma van egy sziklamesternek, annál jobban kezd hasonulni titokzatos 

patrónusukkal. A rendek tagja csak ember lehet, és általában a rendházba került rabszolgák 
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közül választanak jelölteket. Már 8-9 éves korban elkezdik az arra érdemesek tanítását, ami 

persze az első 2-3 évben csak inasi feladatokban kimerül. Teljes jogú rendtaggá csak mintegy 

10 év múlva avatják azon szerencsés 

keveseket, akik túlélték a tanulás 

kemény éveit és nem haltak bele valami 

véletlen mágikus balesetbe vagy testi 

deformációba. Eddigre jellemük rend-

halálra vált és a felavatási szertartás után 

hűségük a rendjük iránt megtörhetetlen 

lesz, ezért renegát sziklamesterről nem 

lehet beszélni. Sőt, más a rendbe tartozó 

sziklamestereket is maguk közül 

valónak tekintik, azok elleni támadásra 

nem lehet őket rávenni. Ha egy 

sziklamester egy másiknak árt, ugyan 

azt szenvedi el, mint amit ő okozott a 

társának. Mivel minél nagyobb hatalmat 

bírnak, annál lassabban öregszenek, a 

rendek legmagasabb szintű tagjai pedig 

gyakorlatilag örök életűek, ha egy 

erődben túl sokan lesznek, akkor 

sorshúzással döntve a fele társaság új 

otthon alapítására elvonul.  

  Minden rendjük Magnamar del 

Annabis ősalapítótól eredezteti a 

mágiáját, aki 2500 éve nyerte el 

Rayvanhur bizalmát és a támogatásával 

megalapította Zamonton nevű rendjét a 

belső tartományok valamelyikében. 500 

évvel később viszont kegyvesztett lett, 

majd titokzatos körülmények között 

eltűnt. A sziklamesterek úgy hiszik, hogy meghalt, amit az általa vezetett rend sem élhetett 

túl. Néhány tanítványa a történetek szerint viszont átjutott a középső-tartományokba, 

megalapították saját rendjeiket, és rövid idő alatt meghatározó tényezővé váltak. Mivel 

általában mások számára megközelíthetetlen hegycsúcsokon vannak az erődjeik, ezért 

kevesen vannak, akik maguknak akarnák őket, így a következő 2000 év alatt rendjeik 

behálózzák Krán hegyvidékeit. A Sziklamester Rendek vezetőinek a legféltettebb titka, hogy 

Magnamar nem halt meg, hanem teljesen elszívta túlvilági patrónusának erejét, átvette a 

helyét valamelyik belső földsíkon, leszármazott tanítványai manapság a tudtukon kívül tőle 

kapják földön túli képességeiket és ő manifesztálódik időnként a rendek vezetőiben. 

 

Képességeik kidobása: a tűzvarázslók szerint 

 

Harc és egyéb alapértékek, és módosítók: a tűzvarázslók szerint 

 

 

Induló képzettségek:  Ökölharc   af 

   Írás/olvasás   af 

   Ásványtan   mf 

   Építészet   af 



Csörgő Iván: Krán                                            148                                        Kasztok könyve 

  

   Pszi (kráni)   mf 

   Hegyek ismerete  mf 

   Élettan    af 

   Alkímia   af 

   Vallás ismeret   af 

   Ősi nyelv ismerete  af 

   Bányászat   af 

 

 

 

További képzettségek: 2. tsz.: Ökölharc  mf 

    4. tsz.: Bányászat  mf 

    6. tsz.: Építészet  mf 

 

Fegyverzetük: Semmilyen fegyvert sem használnak, ha harcolniuk kell, azt az öklükkel 

teszik, amit acélos keménységűvé tesznek. Vértezetekre sincs igazán szükségük.  

 

Különleges képességeik: Elsődleges különleges képességük a Földmágia mesterfokú 

használata. Szintenként 7 Mp-ot kapnak, amit folyamatosan nyernek vissza, ha meztelen 

talpuk földhöz ér szintenként 2Mp/1óra 

 

A szeráfi mágiaforma használatának hatásai: 

2. tsz..:  A bőr kiszárad, ráncos lesz(-1 Szépség), a hang 1 oktávot mélyül, a körmök                                                                         

acél keménységűek lesznek(+1 Sp) 

4. tsz.: A  bőr megkeményedik (SFÉ:2) és újjnyi vastag repedések futnak vérig erek 

gyanánt a felszínén(-2 Szépség), infralátás 20m-ig 

6. tsz.: A bőr felszíne kőszerű állagot vesz fel, ami egy kicsit hasonlít egy 

páncélra(SFÉ: 4, Gyorsaság –2, Erő +2), impotencia, az érzelmek feletti 

hatalom csökkenése (Asztál –2), ettől kezdve csak köveket esznek 

8. tsz.: Inteligencia –2, immunisak lesznek a természetes mérgekre 

10. tsz.: Bőrük acél kemény lesz(SFÉ: 8, Gyorsaság –2, Erő +2),  

12. tsz.: Elkezdenek szikla gólemeket növeszteni a hátukon(hetente 1), az asztráltestük 

teljesen elsorvad(immunisak lesznek az aztrálmágiára), tanulási képességeik 

teljesen lecsökken, szintenként csak 1 Kp-t kapnak 

14. tsz.:  Amíg a talpuk a földhöz ér, körönként 5 Mp-ot kapnak vissza, testük tovább 

keményedik(SFÉ: 10, Ügyesség, Gyorsaság –2, Erő, Állóképesség +2) 

16. tsz.: Képessé válnak a vágtató ló sebességével bármikor bármennyi ideig a földben 

haladni 

18. tsz.: Szikla gyökeret ereszt a lábaiból, és attól kezdve már nem tud elmozdulni a 

mágiája nélkül arról a helyről 

20. tsz.: Magnamar del Annabis Avatárjává válik az illető(ez még csak egyszer történt 

meg, de a legtöbb rend vezetője Mozdíthatatlan állapotba jutott) 

 

 

 



Egy gondom van csak: a boszorkányok ki-kijönnek,
gyűjtik a mérgeket és a varázsdalokat gyakorolják.
Ők bosszantanak, azt se tudom, hogy ijesszem el őket.
Mert ha a bolygó Hold letekint csodaszép mosolyával,
csontokat itt szednek, s ártó füveket csipegetnek.
Canidiát magam is láttam, feketéllt köpenyében,
meztélláb totyogott, csapzott hajjal, dudolászva,meztélláb totyogott, csapzott hajjal, dudolászva,
s vén Saganát hallottam üvölteni. Sárga az arcuk,
rettentő jelenés! Vájják körmükkel a földet,
és fiatal bárányt marcangolnak fogaikkal
vérét ásott mély árokba folyatva, idéznek

Manest – holt lelket –, hogy megtudják a jövendőt.

                                                                                                                                 (Saturae I/8.)
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Varázslatok könyve 
 

Kráni Pszi 
 

Pszi Kráni Metódus 

Magába foglalja a Pyarroni módszer alap és mesterfokú, valamint a Kyr metódus 

diszciplínáinak tudását, azonban ezt a változatot speciálisan a kráni mágiahasználók, illetve 

magas mentális képességű pszi használók számára fejlesztették ki. Elsajátítani csak Kránban 

lehet, itt is 6 év fáradságos munka vár az arra megfelelőkre. A tudást gondosan őrzik, egyik 

erénye, hogy hasonlóan a Kyr metódushoz lehet vele Pszi-pontokat Mana-pontokká alakítani. 

Azonban ez a tudás sokkal ősibb, mint a kyr és hatalmasabb is, használói kezében igen 

szakavatott fegyver, amivel akár ölni is lehet. A pszi alkalmazások, amiket a Kráni 

Metódussal elsajátít a tanuló, erősíthetőek, méghozzá a Pszi-pontok duplázásával az Erősség 

is a duplájára nő. 

 

A Pszi-pontok számítása: 

 Első szinten: 8 

 Minden páros szinten: +6 

 Minden páratlan szinten:  +7 

 

 

 

Kráni Metódus Diszciplínái 

 

 Uralkodás 

 

 Pszi-pont: 15 

 ME: Mentális 

 Erőssége: 10 

 Meditáció ideje: 5 szegmens 

 Időtartam: 2 kör 

 

 A diszciplína hatására a célszemély asztrális ellenállását leküzdve az alkalmazó 2 

körig átveszi az irányítást a célpont teste felett. Ezalatt azonban maximum mozgatni lehet a 

célszemélyt (esetleg beszélni a szájával) de támadni nem (egy szakadékba beleléphet) és 

varázsolni sem. Ezalatt a célszemély teljesen tudatánál van és érzékeli, mi történik körülötte, 

tehát ha beszélnek a szájával, ő tudni fogja azt. A hatóidő lejártával a célszemélyre 1k4 körig 

a harc kábultan módosítói lesznek érvényesek. 
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 Tömeg befolyásolása 
 

 Pszi-pont: 30 

 ME: Mentális 

 Erőssége: 10 

 Meditáció ideje: 4 kör 

 Időtartam: 6 kör/Tsz 

 

 A diszciplína hatása hasonló az előzőjéhez, csak itt egy minimum 100 főből álló 

tömeg 10%-ára - véletlenszerűen kiválasztva - hat a varázslat. Egyébiránt a diszciplína 

egyezik az előzővel, csak a célpont meg lesz győződve róla, hogy ő akarta azt mondani, vagy 

tenni, amit mondott, vagy tett. 

 

 Elmezúzás 
 

 Pszi-pont: 10/k6 Fp 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 1 szegmens 

 Időtartam: egyszeri 

 

 A diszciplína a telepátia továbbfejlesztett változata, éppen ezért a pajzsok sem állják 

útját. Lényege abban rejlik, hogy az alkalmazó elmeromboló gondolatokat és képeket továbbít 

gyors egymásutánban (a lényege a gyors adatfeldolgozás blokkolása és ezzel a fájdalom 

okozása, vagyis a célpont sokkolása) a célpont felé aki, ha nem dobja meg Intelligencia 

próbáját (nem tudja a sokkot feldolgozni) 1k6 Fp-t veszít. Ha a célpont megdobta a próbát, 

nem történik semmi, csak furcsa képek egymásutánja éri el az elméjét, ami zavaró - nem tud 

koncentrálni - de, ha több mint 7-el van meg a próbája, akkor rájön ki az alkalmazó. Ha a 

próba nem sikeres a célpont 1k6 körre elájul, majd eszmélése után még 3k10 körig kábult 

lesz. 

 

 Elmeblokk 
 

 Pszi-pont: 20 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 1 kör 

 Időtartam: 2kör/Tsz 

 

 Hatására az időtartam lejártáig semmilyen Pszi-alkalmazás nem hat az alkalmazóra - 

kivéve a Telepátia. A pszi-pontok duplázásáért az időtartam duplázódik. Nem hat a Pszi-

ostrom diszciplína sem. 

 

 Szinaptika 
 

 Pszi-pont: 2 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: - 

 Időtartam: - 
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 A diszciplína közreműködésével össze lehet fűzni két Pszi-alkalmazást mint a 

varázslói mozaikok esetében. A diszciplína nem erősíthető és legfeljebb csak kettő diszciplína 

fűzhető össze ily módon. 

 

 Vadállatiasodás 
 

 Pszi-pont: 12 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 1 kör 

 Időtartam: 1 kör/Tsz 

 

 A diszciplína hatására az alkalmazó hasonló lesz valamely vadállathoz, legalábbis 

annak valamely természetes fegyverével fog rendelkezni (pl. agyar, karom stb.) de ez a 

fegyver legfeljebb 1k10 sebzést lehet okozni. A diszciplína erősítésével csak az időtartam 

növelhető. 

 

 Energiabázis 

 

 Pszi-pont: 10 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 2 kör 

 Időtartam: 1 kör/Tsz 

 

 A diszciplína hatására az alkalmazó bizonyos fokú védettséget fog szerezni az 

energiabázisú támadásokkal szemben. Ezek a következők: elektromosság, hideg, tűz, meleg, 

stb. Alaperősítésben a diszciplína vagy 1k6-ot (villámnál 1k10-et) semlegesít a támadásból 

(tűznyíl stb.) vagy +2-t ad a mentődobáshoz. A diszciplína erősítésével a semlegesítés illetve 

a mentődobás bonusz duplázható, de az időtartam nem növelhető. 

 

 Adrenalin 
 

 Pszi-pont: 5 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 2 szegmens 

 Időtartam: 6 kör 

 

 Hatására az alkalmazó kontrollálja a testében az adrenalin elosztását és termelését. 

Ennek hatására az alkalmazó ereje és állóképessége 1k6-al nő - nem nőhet a faji maximum 

fölé. A hatóidő lejárta után az alkalmazónak állóképesség próbát kell tennie - negatív 

módosító lehet a fáradság, stb. -, és ha nem dobja meg, elájul 2k10 körre. 

 

 Irha 
 

 Pszi-pont: 15 

 ME: - 

 Erőssége: 6 
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 Meditáció ideje: 3 kör 

 Időtartam: Harc idejére 

 

A diszciplína hatására az alkalmazó bőre megkeményedik, és ellenállóvá válik - hasonlóan az 

Aranyharang Slan diszciplínához -, mégpedig a következő módon: az alkalmazó bőre 

szintenként egyes SFÉ-vel fog rendelkezni, valamint a Védő Értékét az alkalmazónak 5-el 

növeli. A diszciplína erősítésével a VÉ bonusz duplázható. 

 

 Olvadt fegyver 
 

 Pszi-pont: 8 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 6 szegmens 

 Időtartam: 20 kör 

A diszciplína hatására az alkalmazó jobb (a jobbik) kézben forgatott fegyvere 

egybeolvad a karjával. Ennek pozitív hatásai: a fegyvert nem lehet eltörni - az alkalmazó 

karját sem, és azt csonkolni sem lehet - persze a Hatalomszavak használata kivételt képez, a 

használó kap +15 TÉ bonuszt, a fegyvert nem ejtheti el, 01-es dobásnál nem lehet balsiker, a 

fegyver sebzése +2-vel javul. Kikötés, hogy a fegyver nem lehet 100 cm-nél hosszabb. A 

diszciplína erősítésével csak az időtartam duplázható. 

 

 Életerő megosztás 
 

 Pszi-pont: 5 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 1 kör 

 Időtartama: Egyszeri 

 

 Hatására az alkalmazó átadhatja életereje egy részét - akár az összest is - a célpontnak. 

Az alkalmazó Ép-t és Fp-t adhat át korlátozás nélkül, azonban 10 Ép vagy 20 Fp transzportja 

1 körig tart - és 10 Ép átadása nem jár automatikusan 20 Fp átadásával. A varázslat nem 

erősíthető. 

 

 Erő megosztása 
 

 Pszi-pont: 7 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 5 szegmens 

 Időtartam: 10 kör 

 

 A diszciplína hatására az alkalmazó ereje egy részét - legfeljebb harmadáig 

csökkentheti - átadhatja a célpontnak, azonban annak erejét ily módon nem növelheti annak 

faji maximuma fölé. Az időtartam lejártával az ily módon átadott erő-pontokat visszakapja. A 

diszciplína erősítésével az időtartam duplázható. 
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 Mana-háló detekció 

 

 Pszi-pont: 20 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 10 kör 

 Időtartam: 5 kör 

 

 A diszciplína hatására az alkalmazó feltérképezi a Mana-hálót bizonyos távolságon 

belül - ez 5 kör alatt 20 sugarú kör de a Pszi-pontok duplázásával az időtartam és a távolság 

duplázható. Ekkor érzékelni fogja a mágikus gócpontokat - itt összpontosul a mágia, ezen a 

ponton dupla gyorsan lehet feltöltődni Mana-pontokkal - ám az ilyen helyek igen ritkák, a 

mágiát használó személyeket, a mágikus tárgyakat képes érzékelni, de nem tudja a forrást. 

Azokat a személyeket is felismeri, akiket leplezés fed  és a diszciplína ellen mentődobás nem 

tehető. 

 

 Mágiaismeret 
 

 Pszi-pont: 8 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: 2 szegmens 

 Időtartam: Egyszeri 

 

 Hatására az alkalmazó képes lesz eldönteni, hogy az általa észlelt mágiaforma milyen 

típusú; szakrális, varázslói, stb., azonban fontos, hogy lássa a mágia valamely 

megnyilvánulását - pl. egy mágikus fegyvert, a varázsló kézmozdulatait, stb. A diszciplína 

nem erősíthető és mentődobás sem tehető ellene. 

 

 

 

 

 Energiaszerzés 
 

 Pszi-pont: lásd a leírásban! 

 ME: - 

 Erőssége: 6 

 Meditáció ideje: lásd a leírásban! 

 Időtartam: - 

 

A kráni metódust használó karakter tudja a Kivonást és a Kisajtolást úgy, ahogy az-az 

alapkönyvben le van írva plusz még a Pusztítást is. Pusztítás: (1 Pszi-pont=7 Mp) 

természetéből adódóan ez is fekete mágia, azonban jóval gyorsabb és hatékonyabb a 

Kisajtolásnál. A varázsló teljesen elpusztítja a környezetet, miközben a Mana-pontjait nyeri 

vissza, nincs tekintettel semmire és senkire. A folyamat hatására a varázsló Zónájában a 

növények elszenesednek, megfeketülnek (10 Mp felett) és az élőlények csontig hatoló 

fájdalmat éreznek. A fájdalom nem jár sebbel, de halált okozhat. A veszteség minden 

megkezdett 10 Mp után k6 Fp, tehát 38 Mp-nél 4k6 Fp, hatására a csak túlütéssel sebezhető 

lények csak a veszteség 1/3-át szenvedik el. A Pusztítás hatására a Mana-háló is sérülhet 
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mégpedig ha a karakter 80 Mp-nél többet nyer vissza ezen módon, minden megkezdett 5 Mp 

után 5% esélye van, hogy a Mana-háló 5 km-es körzetben 1 napig nem fog működni. 

 

 

          

Titkos Pszi diszciplínák 
 

Tiszta elme: 

 

Ψ pont: lásd leírás! 

 ME: - 

Meditáció ideje: amíg a litánia tart 

Időtartam: amíg a litánia tart 

 

Mindannyian tudjuk milyen nehéz is tökéletesen kiüríteni az emberi elmét: megtisztítani 

minden gondolat foszlánytól s átengedni a semminek. Azok, akik számára a meditáció 

mindennapos gyakorlat persze könnyen elérik, hiszen ez az átlényegülés a transz vagy 

egyszerűen csak a maradéktalan pihenés első, legfontosabb lépése. Varázslók, slanek éppen 

ezért nem igen folyamodnak ehhez a pszi trükkhöz; semmi szükségük rá s bizony tán még az 

értékét is kétségbe vonják. Ám a többi ember számára ugyancsak hasznos tudomány. 

Felejtsük most el mindazt a magasztos eredményt, melyhez a tiszta elmén át vezet az út s 

nézzük, milyen gyakorlati hasznot jelenthet ez a diszciplína az átlagos pszi használónak. 

A varázslatok egy része az emberi elmékben örvénylő gondolatok között fejti ki hatását. Ha 

az áldozat tudata üres, a mágia nyilvánvalóan nem képes utat találni a gondolataihoz. Ezt a 

tényt használták ki e diszciplína megalkotói. Az elv rendkívül egyszerű: az alkalmazó semmi 

másra nem koncentrál csak egy rövidke litániára (nem azonos a papok tudományával), amit 

folyamatosan ismételget. Nem kell persze valóban megformálnia a szavakat, azoknak pusztán 

az elméjében kell megjelenniük.  

A litánián kívül minden egyebet száműz tudata legeldugottabb zugába, minél erősebb a 

koncentráció, annál hatékonyabb az elmét kitöltő litánia, annál nehezebb az alkalmazó 

mentáltestét befolyásolni. A szüntelenül zsolozsmázott szöveg bármi lehet, a hatás 

szempontjából ez nem bír jelentőséggel. Általában, valami rövidke mondat, amihez az 

alkalmazó kötődik. Játékrendszer szempontjából, minél erősebb a koncentráció- minél több 

pszi pontot használ fel az alkalmazó-annál hatékonyabb a védelem. 1pszi pont  +5 pontot ad 

az MME-hez, 2pszi pont +10-et és így tovább. Ezek az értékek körönként értendők. Azaz ha 

valaki 1 percig, 6 körig, + 30-cal akarja növelni mentális védelmét, az 36 pszi pontba kerül. 

Fontos megemlíteni, hogy a diszciplína hátránya a folyamatos koncentráció, így emellett 

semmi más koncentrációt igénylő cselekedet nem végezhető. Nem lehet közben sem 

varázsolni, sem egyéb diszciplínát használni, dinamikus pajzsot sem. Lehet viszont harcolni, 

menekülni, lovagolni, stb. Amennyiben ez az alkalmazónak automatikus cselekedete. 

 

Tudatnyitás: 

Ψ pont:1 

ME: mentál 

Meditáció ideje: 2s 

Időtartam: 1s 
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E diszciplína segítségével az alkalmazó képes megnyitni tudatát valaki felé, s befogadni 

annak kivetülését, az asztrál ill. mentál síkon. Akik járatosak az elme hatalmának 

felhasználásában hajlamosak ezt az érzést látványként leírni, noha az nem így jellemezhető a 

legkönnyebben. A diszciplína segítségével az alkalmazó képet alkothat a kiszemelt célpont 

asztrál és mentál testéről, annak védettségéről és felépítéséről. Segítségével egyértelműen 

meghatározható, ha valaki nincs jelen valamelyik síkon, vagy lelke valamelyik része fejletlen. 

Megállapítható továbbá az illető elméjét védik e különböző pajzsok a mágikus behatások 

ellen. Azt azonban, hogy a pajzsok statikusak vagy dinamikusak képtelenség elkülöníteni, 

ahogyan erősségük is rejtve marad. A hatásnak az áldozat nem képes ellenszegülni. Mester 

fokon a diszciplína többet enged látni a célpontból, fény derül elméjének felkészültségére is, 

azaz megállapítható képes-e a pszi használatára vagy sem. Ez azonban csak akkor derül ki, ha 

az áldozat elvéti a ME –t. A pajzsok minőségéről valamint a pszi alkalmazás szintjéről mester 

fokon sem szerez tudomást az alkalmazó. E diszciplína fejlettebb változata a kyr metódus 

aura érzékelése. 

 

 

Érzéketlenség: 

 

Ψ pont:1/kör 

ME:- 

Meditáció ideje: 5s 

Időtartam: leírásban! 

 

A tan hasonló alapokon nyugszik, mint a fájdalomcsillapítás, alkalmazása azonban 

lényegesen eltérő. Az érzéketlenség diszciplína segítségével is a test fájdalom érzete 

szüntethető meg – ám ebben az esetben már előzetesen, tehát az alkalmazó következőkben 

elszenvedett fájdalmat nem fogja érezni, így minden megkötés nélkül harcolhat, nem zavarják 

a sajgó sebek. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem veszít az Fp-iből: a veszteséget ellenben 

nem észleli, s 0 Fp elérésekor nem ájul el. Ekkor már az Ép-iből veszít, ha megsebesül. Az Ép 

veszteségből adódó levonások és módosítók csak 50%-ban hatnak a karakterre, azaz csak 2 

Ép elérésekor kell állóképesség próbát tennie. Ha eléri a 0 Ép-t, holtan bukik fel, a morális 

szabály persze itt is él. A diszciplína nagy hátulütője, hogy az alkalmazó nem érzi, meddig 

bírja még, azaz nem tudja megmondani, hogy mikor lenne tanácsos menekülnie. Ez játékban 

úgy oldható meg, ha ilyenkor a KM vezeti a karakter Fp és Ép veszteségeit, a játékosnak 

pedig csak annyit mond el, hogy eltalálták -e vagy sem. A diszciplína alkalmazásához 

folyamatos, enyhe koncentráció szükséges, de emellett a karakter képes varázsolni, sőt más 

diszciplínákat is alkalmazhat. Ha úgy dönt, menekülhet s megszüntetheti a koncentrációt, ez 

egy teljes körét veszi igénybe. Ha ennél gyorsabban szűnik meg a diszciplína hatása az 

alkalmazó egyetlen hullámban éli át a fájdalmat, amit eddig nem érzett. Ilyenkor köteles 

állóképesség próbát tenni, amit ha elvét elájul, akármennyi Fp-je maradt is. Siker esetén 

átvészelte a sokkot. Természetesen, ha közben elfogytak Fp-i mindenképpen elájul. 

 

 

Kitartás: 

 

Ψ pont:1/1 óra 

ME: - 

Meditáció ideje: 6kör 

Időtartam: leírás 

 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve 

 

- 7 - 

A metódus az alkalmazó kitartását, tűrőképességét nyújtja meg. Rövid 1 perces meditáció 

után képes lesz órákat futni, megállás, pihenés híján, vagy ébren maradhat a fáradság 

legkisebb jele nélkül. Bármiféle cselekvést annyi órán át folytathat, ahány pszi pontot a 

létrehozásba fektet. Ez minden órában 1 pszi pontjába kerül, tehát összesen annyi ideig képes 

fenntartani az állapotot, ahány pszi pontja van. A folyamat során nincs mód a pszi pontok 

visszaszerzésére, ettől eltekintve az alkalmazó bármit tehet. Harcolhat, futhat, akár 

varázsolhat, vagy egyéb diszciplínát is használhat. A metódusra értelemszerűen csak akkor 

van szükség, amikor a természetes tartalékok már kimerültek. Ne feledkezzünk meg azonban 

az érem másik oldaláról, a kitartás nem helyettesíti a pihenést, csak mozgósítja a szervezet 

tartalékait és elodázza az alvás szükségességét. Amint vége szakad a diszciplínának az 

alkalmazót ólmos fáradtság keríti hatalmába 1K6 percen belül elalszik és nem ébred fel annyi 

órán át, amennyit a diszciplína hatása alatt töltött. Az álom olyan mély, hogy a karaktert 

semmiféle módszerrel nem lehet felébreszteni, még pszivel sem. Alvás után frissen és 

kipihenten ébred, pszi pontjai teljesen visszatérnek. 

 

 

Energia felszabadítás: 

 

Ψ pont: 8 

ME:- 

Meditáció ideje: 1s 

Időtartam: 1s 

 

E kevesek által ismert diszciplína átmenetet képez a pszi roham és a képességjavítás között. 

Lényege, hogy egy igen rövid med. formula – általában az alkalmazó által előre kondicionált 

kulcs szó – egyetlen lökéshullámban felszabadítja a rejtett energia tartalékot. (ez leginkább az 

alkalmazó erejének hirtelen megnövekedéséből észlelhető) A hatás csak egy pillanatig tart, 

amilyen gyorsan jött el is múlik, a rövidke idő azonban gyakran elegendő egy előre eltervezett 

manőverhez. Ez sok minden lehet, pl. egy hatalmas ugrás, egy ajtót bezúzó rúgás, vagy akár 

támadás is. Fegyvertelen manőverek esetében az alkalmazó hozzávetőleg a megszokott 

dolgok két –háromszorosát képes teljesíteni, azaz ha vki eddig 2 m tudott ugrani, most jó öt 

métert ugrik. Támadásnál a karakter TÉje +10zel, sebzése +2 vel nő. Ez csak a közelharci 

fegyverekre érvényes. A hatás sokszorozható, azaz 16 pszi pont befektetésével, a megfelelő 

harcértékek 2x nőnek. Az ugrás és egyéb manőverek nem nőnek ilyen látványosan, ezekben 

az esetekben a KM-nek kell dönteni. 

 

 

Megfélemlítés: 

 

Ψ pont: 12 

ME: Mentális 

Meditáció ideje: 2s 

Időtartam: 1 kör 

 

A metódus leginkább a gyenge akaratúak ellen hasznos, az alkalmazó a rövid meditációs 

formula után az áldozata szemébe néz, közben pedig elméjével az övének feszül, ezzel 

gyakorlatilag szavak nélkül érezteti saját akaratának súlyát, az ellenfél a hatással szemben ME 

re jogosult, mégpedig a kettejük akarat ereje közötti, különbségnek megfelelő módosítóval. 

Azaz, ha az áldozat tulajdonsága kisebb, a módosító negatív. Sikeres ellenállás esetén az 

áldozattal semmi sem történik, sikertelenségnél azonban kisebb fajta kétségbe esés lesz úrrá 
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rajta. Az Njk-k bátorsága k6-tal csökken és tartani fognak a karaktertől. Harcban az áldozat 

automatikusan elveszti a kezdeményezést. Bár az 1 körök időtartam lejárta után a 

diszciplínának nincs közvetlen hatása, emléke megmarad. Az áldozat nem szívesen 

bocsátkozik harcba az alkalmazóval sőt, ha teheti, kerüli. Hasznos ez a diszciplína akkor is, ha 

egy fogolyból kell egy fontos információt kihúzni. A hatás 1 pszi pontért 1 E-vel erősíthető. 

 

 

Lélegzet visszatartása: 

 

Ψ pont:7+3 /kör 

ME:- 

Meditáció ideje: 1kör 

Időtartam: leírás 

 

Alapesetben, ha egy karakter visszaakarja, tartani a lélegzetét annyi körig teheti, amennyi az 

állóképessége, ezzel a diszciplínával az időtartam megnövelhető. Minden egyes levegővétel 

nélküli kör 3 pszi pontot igényel az alap 7 pszi ponton túl. A karakter mielőtt használná a 

diszciplínát, el kell döntse hány körre akarja visszatartani lélegzetét. Az időtartam ugyan 

meghosszabbítható, de ez már 5 pszi pontot jelent körönként. Használható víz alatti hosszabb 

tartózkodásra, vagy mérges gázzal megtelt helységekben. Természetesen nem hatásos 

kontaktmérgekkel vagy bőrön keresztül is felszívódó mérgekkel szemben. Ezek ugyan úgy 

kifejtik hatásukat. Hátránya a diszciplínának, hogy ha erős fizikai hatás éri az alkalmazót, a 

lélegzet visszatartása azonnal megszűnik. Ezután levegőt kell vennie, különben 1 körön belül 

elájul Fp-je nullára csökken. Ha ezután sem lélegezhet 1 percen belül megfullad.  

 

 

A vágy kioltása:    

 

Ψ pont: 25 

ME: asztrális 

Meditáció ideje: 5 kör 

Időtartam: leírás 

 

Ősi eredetű vegyes megítélésű metódus, melyet a felvilágosulatlanabb államokba csak 

férfiaknak tanítanak. Mondják kezdetben az aszkétikus elmélyülés eszköze volt. Utóbb vált a 

kalandozók fegyvertárának részévé. Az asztrális támadások legveszedelmesebbikének 

semlegesítésére szolgál, képessé teszi a karaktert arra, hogy megszabaduljon a testi, lelki 

vonzódás okozta hátrányoktól. Ahhoz, hogy a karakter alkalmazhassa a diszciplínát, 

mindenek előtt tisztában kell lennie azzal, hogy gondolatait és cselekedeteit a vágy motiválja. 

A felismerésig magának kell eljutnia, társai azonban segíthetnek ebben. A vonzalom elfojtása 

egyszeri cselekedet, hatása addig tart, amíg valamely benyomás, pl. a vágyat felkorbácsoló 

személy újbóli megpillantása tápot nem ad neki. Af esetén az asztrális ME-vel számolni nem 

kell, ha azonban egy Mf –ú pszi alkalmazó máson óhajtja alkalmazni tudományát, az illető 

asztrális ME-re jogosult.  

 

 

Kaméleon: 

 

Ψ pont: 12 

ME:- 
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Meditáció ideje: 3kör 

Időtartam: leírás szerint (max az alkalmazó Tsz-e) 

 

Ez a sajátos diszciplína a Slan út, érzékelhetetlenség nevű diszciplínájával rokon, noha 

hatékonyság tekintetében nem veheti fel a versenyt amazzal. Általánosan elterjedt nézet 

szerint, a pyarron hű államok titkos ügynökei számára dolgozták ki a lelki gyakorlatok 

mesterei, ám jó ezer éven át, hogy egyes nagy tudású kalandozók is használják. A diszciplína 

alkalmazója amennyiben teljes nyugalomban mozdulatlanságba dermed, érzékelhetetlenné 

válik ellenfelei számára. A gyakorlat csupán a látószerveket befolyásolja a zaj és 

szagingereknek nem szab gátat. A karakter alkalmazási foktól függetlenül, csak magára 

használhatja a diszciplínát, melynek időtartamát +2 pszi pont ráfordításával saját Tsz-ének 

megfelelő számú körig növelheti. 

 

 

Felejtés: 

 

Ψ pont: 5 

ME: Mentál 

Meditáció ideje: 3kör 

Időtartam: végleges v. leírás szerint 

 

A diszciplína alkalmazója képes bármilyen emléket semmissé tenni. Mindez az esemény 

szöveg v. helyszín melyet valamilyen okból nem kíván többé felidézni, megszűnik számára. 

Lehet ez valami kellemetlen történés, vagy bármi, ami hátrányos, áruló, terhelő lehet ránézve, 

amennyiben tudomása van róla. A saját maga számára kijelölt emlékeket 3 körig tartó 

koncentrációval tudja törölni. Nem képes arra, hogy később az ilyen módon törölt emlékeket 

újra felidézze, de hagyhat nyomokat, ami alapján olyan támpontokhoz juthat, melyek 

segítségére lehetnek, az emlék újbóli felidézéséhez.  Ezek lehetnek önmagának készített 

feljegyzések vagy utalások, melyek alapján találkozhat olyanokkal, akik jelen voltak a 

feledésre ítéltek megtörténte kor. Ha olyan emléket kíván megsemmisíteni, amelyet előtte az 

emlékfelidézés diszciplína segítségével erősített meg, Abban az esetben mind a meditáció 

ideje, mind a pszi pont igénye a duplájára nő. Mf-ú alkalmazás esetén az áldozat beleegyezik 

az emlék semmissé tételébe, a fenti szabályok vonatkoznak rá is, avval a különbséggel, hogy a 

törlendő tényeket ő maga határozza meg s nem képes nyomokat hagyni az újbóli felidézéshez.  

Ha nem egyezik bele, nem csak mentő dobásra jogosult, de a diszciplína hatása sem lesz 

végleges. Az alkalmazó nem képes meghatározni a törlendő emlékeket, valamiképpen az 

áldozata eszébe kell juttatnia, amit vele elfeledtetni kíván. Nem ritka, hogy ezzel a módszerrel 

nem ér célt, és más dolgokat tüntet el, mint amit akart. Ha valaki Mf-on használja a 

diszciplínát, az időtartam annyiszor 10 perc lesz, amennyi az alkalmazó szintje. Utána az 

emlékek fokozatosan térnek vissza ilyen módon lehetetlen képzettségeket törölni az áldozat 

memóriájából.  

 

 

Egyensúly: 

 

Ψ pont: 10 

ME: mentál 

Meditáció ideje: 1kör 

Időtartam: 3 kör 
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Az egyensúly érzék időleges növelésére szolgáló eljárás. Nem csak olyan esetekben jöhet jól, 

amikor különleges feladatott kell végrehajtani, pl. kötéltánc, de bizonyos harci helyzetekben 

is. A karakter kötéltánc képzettségéhez a diszciplína +30 módosítót ad, és ugyanennyit 

minden más egyensúlyt igénylő manőverhez, enyhíti a szédülést és émelygés hatásait is, akár 

méregtől, akár betegségből, akár mágiától származnak. Az ilyen jellegű negatív módosítókat, 

az alkalmazó felezheti.  

 

 

 

A Harcos szellemek 
(Raorim Kobha) 

 

Pszi taktikái 

A Harcos szellemek mindannyian a pszi mesterei, de a 

slanekhez semmi közük sincs, így azok pszi technikáit is 

elutasítják a Raorimok. A harcosok az általános 

diszciplínákon kívül a kráni pszihez és a kyr pszihez is 

értenek. Ám pszi pontjaikat a kráni metódus alapján 

számítjuk ki! 

A Raorim Kobhák szellem taktikáikat ugyancsak pszi 

pontjaikkal aktiválják. Noha azokkal mesterfokon is csak 

magukra képesek hatni (vagy az ellenfélre). 

Minden Szellem harcmodor elsajátítása újabb és újabb 10 

Kp-ba kerül. Bár nem minden magányos mester 

rendelkezik az összes taktikával, ha a Km úgy érzi 

helyesnek a JK-tól meg is tagadhat egy-két technikát. 

 

Harci transz: 

Ψp: 1 

ME: - 

A meditáció ideje: 1s 

Időtartam: lásd a leírásban! 

 

A diszciplína segítségével a végrehajtó harci 

transzállapotba kerül. Hogy ez megtörténjék, Raorim 

Kobha szellemét hívja a harcos segítségül. Ez alatt nem 

indíthat, és nem használhat más pszi műveletet, de a 

harcművészekkel ellentétben ő képes transzban 

fegyverével harcolni. Megemelkedik, pár centire a föld 

felett siklik, mozgása vízszerűen folyékonnyá válik, 

dinamikus, robbanékony és gyors lesz, mint a szél. 

Csapásai pedig villámokként cikáznak az ellenfél testén. 

A transzból az alkalmazó bármikor kiléphet, ám külsős 

semmilyen hatásra nem képes abból kizökkenteni. A transz lejártával a harcos éhesen és 

zihálva lép ki belőle. Ha nem tud erőhöz jutni (evés, pihenés) a gyengeség módosítói hatnak 

rá, míg el nem tudja magát látni. A diszciplína hatodik szinten éri el maximumát, ezt tovább 

erősíteni semmilyen módon nem lehet. 
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Tsz. Tám/kör Időtartam KÉ TÉ,VÉ Sp 

1 2 2 kör +4 +15 +5 

2 3 3 kör +6 +20 +7 

3 4 4 kör +8 +25 +9 

4 5 5 kör +10 +30 +11 

5 6 6 kör +12 +35 +13 

6 6 6 kör +16 +45 +17 

 

 

A végzet köre: 

Ψp: 5 

ME: - 

A meditáció ideje: 1s 

Időtartam: a harc végéig 

 

A Harcos szellem kardjával egy területet 

jelöl ki maga körül, mely ellenfele belépése 

után tűzfalként emelkedik köréjük. Ez a fal 

egy tökéletes elme védműve, mely 

megakadályozza az ellenfél elmenekülését, 

vagy el teleportálását (hatása megegyezik a 

tércsapda jelével, a menekülőt visszarántja a 

meghasított térből). Sebzéssel sosem jár, de 

áthatolhatatlan lángfalat emel a párbajozók 

köré. A fal magassága változó szokott lenni, 

de a 3 métert csak ritkán éri el. A Raorim 

Kobha vagy ellenfele vereségével, halálával 

a fal eltűnik, a lángok kihunynak. 

 

 

 

 

 

 

 

Tükör: 

Ψp: 10 

ME: - 

A meditáció ideje: 3s 

Időtartam: a harc végéig 

 

A Harcos szellem rövid koncentrálás után összehangolja két agyféltekéjét, így két keze 

tökéletes szinkronba kerül egymással. Az alkalmazó ezáltal képessé válik két fegyver együttes 

használatára, s a képzetlen fegyver forgatásának mínuszai sem érintik. Sőt: eldöntheti, hogy 

támadó vagy védő taktikát folytat, s így a fegyverek támadóit, vagy épp védőértékeit 

összeadhatja. A fegyverek együttes sebzésére csak minden harmadik, sikeres támadása során 

képes. 
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Kardrántás:  

Ψp: 8 

ME: - 

A meditáció ideje: 1s 

Időtartam: azonnali 

 

Az alkalmazó mozdulatlanul és 

fegyverét hüvelyében tartva várja 

ellenfele első csapását. Összpontosít, 

készül, olyan erősen, hogy szinte az idő 

is lelassul körülötte, hirtelen mozdul, 

ezerszer gyakorolt rutinnal kap 

fegyveréhez, rántja ki és ugyanazzal a 

mozdulattal egy apró darabot metsz ki 

ellenfele nyakából. A lüktetve spriccelő 

nyaki verőér hamar végez az áldozattal, 

vagy legalábbis legyengíti, annyira, 

hogy képtelen legyen harcolni. 

Számokban kifejezve ez annyit tesz, 

hogy a JK kezdeményezőjéhez, még (a 

K10-en, az KÉ-n és a fegyver KÉ-n 

kívül) további +8-at adhat. Ha 

kezdeményezése sikeres volt, úgy 

véghezvitte a villámgyors vágást (nincs 

szükség támadó dobására). Az áldozat 

K6 Ép-t, valamint a fegyver (Fp) 

sebzését szenvedi el. Ha a célszemély 

életben marad, akkor körönként 1 Ép-t veszít, míg el nem látja valaki a sebét. Ezt a 

diszciplínát nem lehet egymásután többször alkalmazni, mivel a kardot már az első 

alkalommal kirántja a harcos, meg az ellenfél is az első csapás után már sokkal óvatosabb 

lesz. 

 

 

Asztrális exitáció: 

Ψp: 18 

ME: - 

A meditáció ideje: 5 perc 

Időtartam: 1 óra 

 

A Raorim Kobha leküzdve a test határait képes a testelhagyásra, és természetesen a harcra az 

asztrális másával. Elmélyült meditációval megszabadul teste bilincsétől és kilép abból, az 

avatatlanok számára is látható szellemszerű alakban. Bárhol megjelenhet, ahol már járt 

életében. Ám fizikai dolgokat csak nagy nehézség árán tud ebben az állapotban használni 

(Tsz/ 4g) 

Asztrálisan képes harcolni fizikai és szellemi létezőkkel is. Fegyverzete a legkedveltebb 

fegyverének fényes füstre emlékeztető asztrális mása lesz. Ebben az alakban immúnissá válik 

minden nemű mérgezésre, és csak mágikus fegyverrel sebezhető. Amíg asztrális testében 

tevékenykedik, addig csak az asztrál síkon lát, ám ott teljes látóhatárig. Ha az asztrális 
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testében megölik, akkor testében tér magához, ám a sebek arra is átütnek, így csak 1Ép-vel és 

1 Fp-vel gazdálkodhat gyógyulásáig, valamint permanensen veszít AME-jéből 10-et. Ha 

otthagyott testéhez bárki (a fizikai síkról) hozzáér, őt azonnal visszarántja a lélekfonal a 

testéhez.  

 

 

Hősi lélek: 

Ψp: 21 

ME: - 

A meditáció ideje: 10 perc 

Időtartam: 1 óra 

 

A Harcos szellem ősei erejét 

idézi meg, hogy harcában 

erősítsék meg. Ezen idő alatt 

szemében vad fények 

villognak, ellenállóvá válik a 

fájdalomra, Raorim Kobhától 

némi Op gátat is kap, harci 

ereje, pedig kivételesen 

pusztítóvá válik. A játék 

nyelvére lefordítva ez a 

következőket jelenti: Az 

időtartam végéig a végrehajtó 

immúnissá válik a fájdalomra, 

tehát csak túlütéssel sebezhető; 

4-es Op gáttal rendelkezik, 

valamint támadóértékéhez +55 

TÉ adódik, sebzése pedig 

duplázódik. Az időtartam 

lejártával a harcos ájultan 

elterül, s csak K10 óra alvás 

után tér magához.  

 

 

 

  

 

A jelen pillanata: 

Ψp: 15 

ME: - 

A meditáció ideje: 5 kör 

Időtartam: 1 nap 

 

Ez a diszciplína tulajdonképpen a Harcos szellemek elméjének beállítása a jelen pillanatra. 

Ezt reggel elvégezve egésznapra enyhe koncentrációban tartja elméjét, melynek lényege, 

hogy megélje az élet pillanatait. Hogy ez miért fontos Kránban? Nos, azért mert ezzel a 

diszciplínával könnyedén hárítja a belsőidős és pillanathatalmán alapuló támadásokat. Elméje 

megragadja a pillanatot és nem engedi szorításából, így a felgyorsult időben lévőkhöz 

gyorsítja a Raorimot. Az alkalmazó nem képes olyan gyorsan felfogni, látni a dolgokat, mint a 
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felgyorsítottak, de ösztönösen hajlik el, lép félre azok minden támadása elől. Tehát képtelen 

azokat megtámadni, ám azok őt sem képesek komolyan megsebesíteni. A jelen pillanata 

diszciplína azonnal megszakad, ha a Raorim Kabha a harci transzot elindítja. Ha a transz után 

újra ki akarja élezni elméjét a pillanatra a harcos, akkor újabb 15 Ψ pontjába és 5 körös 

meditációjába kerül. 

 

 

Kyr diszciplínák: 
 

 

Regeneráció I.: 

Pszi pont:2/Ép 

E: 1 

ME: mentális 

Med.id: 1 kör 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: test 

 

Regeneráció II.: 

Pszi pont:40 

E: 10 

ME: mentális 

Med.id: 2 kör 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: test 

 

Leírás: a teljes test regenerációja sértetlen állapotra. A folyamat 10 kör alatt megy végbe. 

 

Pszi korbács: 

Pszi pont:10 

E: 10 

ME: mentális 

Med.id: 2 s 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: 20m 

Leírás: az alkalmazó Pszi energiából készített korbáccsal végig tud vágni az ellenfél auráján. 

A csapás mindig talál, kivéve érzékelhetetlenség esetén! Sikeres ME-nél: 2K6 Fp, 

sikertelennél: a görcs negatív módosítói érvényesülnek (Erő -8, gyorsaság -8, ügyesség -8, 

KÉ: -30, TÉ:-40, VÉ: -35, varázsolni, pszit használni lehetetlen) A hatás K6 óráig tart. 1  Pszi 

pont/ 2 E! A korbács csapás -1 IQ és Asztrál pontot éget ki az ellenfél agyából K6 napig. 

 

Elmeszipoly: 

Pszi pont:8 

E: 1 

ME: mentális 

Med. id: 1 s 

Időtartam: 1 kör 

Hatótáv: 20m 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 15 - 

Leírás: Sikertelen ME-nél, az alkalmazó ellenfele elméjét mentális csápokkal támadja meg, 

melyek felszívják és a kyr fejébe gyűjtik az ellenfél dinamikus pajzsait.               1 Pszi pont /2 

E 

 

Agygörcs: 

Pszi pont:4 

E: 2 

ME: spec. 

Med.id: 1 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: 2m 

Leírás: 2 Pszi pont /E/kör/méter. Sikeres Akaraterő próbánál enyhébb változat: 10 Fp/kör + 

kábulatmódosító. Sikertelen Akaraterő próbánál: 15 Fp/kör + görcs módosítók. Az Fp 

veszteség nem mehet át Ép-re! 

 

Időmassza:                       
Pszi pont:15                                     

E: 5                                      

ME: -                                      

Med.id: 1 s 

Időtartam: 1 perc/szint 

Hatótáv: 20 m 

Leírás: Szinkronidő hoz létre; minden idő a diszciplína használójához igazodik. A harci idők, 

mint Belső idő, vagy a Pillanat hatalma is! Minden időt kiegyenlít. Ez a diszciplína nem 

működik zuhanásnál. 

 

 

Hipnózis:                            
Pszi pont:3                                        

E: 1+ mágikus tekintet      

ME: mentális 

Med.id: 2 s 

Időtartam: Tsz/óra 

Hatótáv: 10 m 

Leírás: Sikertelen ME esetén az áldozat hipnotikus állapotba kerül. Személyiségével 

ellentétes dolog véghezvitele előtt Akaraterő próbára jogosult. 

 

Repesztés I.:                     
Pszi pont:33                                    

E: 15                                    

ME: AME, MME                 

Med.id: 3 s 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: 5 m 

Leírás: Sikertelen ME esetén az ellenfél végtagjai és a törzse felhasadnak. 2 K10 Ép-t veszít 

és K6 körön belül meghal, kivéve mágikus gyógyítás esetén. A páncélok SFÉ- je itt nem 

érvényesül. 1 Pszi pont / 2E 

 

Repesztés II.:                    
Pszi pont:5                                       
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E: 1 (E/-1SFÉ)                    

ME:-                                      

Med.id: 1 s                           

Időtartam: végleges 

Hatótáv: 20 m 

Leírás: réseket szakít a kyr elméje erejével a különböző minőségű anyagokon. I. 

anyagcsoport: E/30cm hosszú és 20cm széles II. anyagcsoport: E/15cm hosszú és 7cm széles 

III. anyagcsoport: E/2cm hosszú és 1cm széles 

 

Telepátia- Gondolatolvasás:             
Pszi pont:2/E 

E: 1 

ME: mentális 

Med.id: 1 s 

Időtartam: 1 perc/szint 

Hatótáv: 20 m  

Leírás: lásd varázslói mentál mozaik. 

 

Bizalom:                   
Pszi pont:4                            

E: 1                            

ME: AME, MME 

Med.id: 1 s 

Időtartam: 10 perc/Tsz 

Hatótáv: érintés 

Leírás: 2Pszi pont /3E, lásd varázslói mozaikok. 

 

Agymosás:                                                                          

Pszi pont:3                                                                                           

E: 1                                                                                            

ME: mentális                                                                            

Med.id: 3 s                                                                                

Időtartam: 2 hét                                                                      

Hatótáv: 5m                                                                             

Leírás: lásd Teljes amnézia;     

2Pszi pont /E   

 

Teleport I.:      
Pszi pont:1/10 kg                          

ME: - /érintés/       

E: 20    

Med.id: 1 s    

Időtartam: végleges 

Hatótáv: látótávolság 

 

Láthatatlanság:           
Pszi pont:15                                 

E: -                                  

ME: -                                 

Med.id: 3 s                       
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Időtartam: 10 perc  

Leírás: hatására alkalmazója egyszerűen elhalványul, kifakul. A test és viselt ruházat 

áttetszővé válik. Az elhalványodás kiterjed az illető által kibocsátott szaganyagra is, így csak 

pszivel és mágikusan észlelhető. Érzékszerv, bármilyen éles is legyen nem képes felfedezni. 

Ha a láthatatlan mozog 30% eséllyel fedezhetik fel. Ha elvétik, csak szemkáprázásnak vélik. 

Ha a láthatatlanba botlanak, rájönnek, hogy van ott valami, de a láthatatlanság nem foszlik le 

róla. 

 

Testhőmérséklet              

Szabályozás:                      
Pszi pont:5/ óra                               

E: -                                           

ME: - 

Med.id: folyamatos,  

enyhe koncentráció 

Időtartam: a leírásban 

Leírás: folyamatos enyhe koncentrációval képes a kyr szabályozni testhőmérsékletét. 

Ilyenkor a hőmérsékletük mindig úgy alakul, ahogy szervezetüknek leginkább megfelelő. 

 

Tudatérzékelés:               
Pszi pont:5                                        

E: 1                                         

ME: -                                       

Med. id: 1 kör                        

Időtartam: 1 óra 

Hatótáv: leírásban 

Leírás: az értelmes lények tudati kisugárzásait képesek érzékelni.  Képes azt is megmondani, 

hogy a lény öntudatánál van-e. Minden tudatot külön észlel. Hatósugara és időtartama az 

erősítéstől függ, alapban 20 m sugarú körben 1 óráig terjed az érzékelés, de 2Pszi pont /20 

m/1óra. 

 

Csapás:                            
Pszi pont:1/ 2 kg                          

E: 3                                    

ME: mentális (vagy -)      

Med.id: 1 s                         

Időtartam: leírásban       

Hatótáv: 20m 

Leírás: egyfajta mentális pörölyként is hat, ami ellen érvényesül az illető MME-je. Ha elvéti 

ellenállását térdre rogy, majd K10 körig a kábulat módosítói érvényesek esetében. Ha ellenáll 

bizonyos mértékű mentális sokkot akkor is elszenved, s K10/2 körig a kábulat módosítóinak 

fele érvényesül nála. Erősítés: 1Pszi pont /3E/2kg 

 

Súlytalanság/ nehezítés: 

Pszi pont:1/5kg 

E: - 

ME:- 

Med.id: 1 kör 

Időtartam: 1 perc (5 percenként 1Pszi pont -ot igényel) 
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Irányított levitáció:            
Pszi pont:5                                            

E:-                                                

ME:-                                            

Med.id: 1 kör                             

Időtartam: 10 perc/5Pszi pont 

Leírás: az alkalmazó gyakorlatilag képes repülni. Alapból 1 m-re lebeg a talajtól, de képes 

max. 6m magasra, min. 1 cm-re függőlegesen mozogni. Vízszintesen körönként 50m-it képes 

haladni. Az időtartam növelhető, akár a diszciplína közben is. 

 

Teleport II.:                      
Pszi pont:25                                    

E: 10                                     

ME:-                                       

Med.id: 3 s                            

Időtartam: végleges 

Hatótáv: önmaga 

Leírás: egy már látott, korlátlan távolságú területre képes a karakter teleportálni úgy, hogy a 

hely képét megjeleníti az agyában. A megterheléstől K6/2 állóképességet veszít el 

ideiglenesen, melyet csak hosszú pihenéssel (3nap) tud visszaszerezni. 

 

Tűzgyújtás:                       
Pszi pont:8                                       

E: 1                                         

ME:-                                       

Med.id: 1 kör                        

Időtartam: 1 kör/Tsz 

Hatótáv: 20m 

Leírás: szükséges hozzá valami éghető anyag, de ez akár nedves is lehet. Ez a diszciplína 

nem alkalmazható olvasztásra. Ha az ellenfél ruháit gyújtjuk fel, az K6 Fp sebződik körönként 

és csak az oltással foglalatoskodik, azaz nem harcol… 
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Necromanta – Varázslatok 
 

Holtak életrekeltése:   Leírás:                súly(kg)   Ép        Mp         

Mp: lásd leírást!         0,5           2 1 

E: 15              1           5 2 

Időtartam: Tsz/nap            5          10 4 

Varázslás ideje: 1 kör                     10          15 8 

Hatótáv: 20 m                      50          17 10 

Me: -          100          20 25 

          150          22 30 

              200          30 45 

            400          50            60 

       400 fölött         70 100 

A varázslat értelemmel felruházott zombikat hoz létre, melyek képesek párszavas 

parancsok megértésére, felfogására. Az így feltámasztott lény minden esetben hűséges a 

necromantához, ami abban merül ki, hogy csak az Ő parancsait teljesíti. 

 

Árnyékmarok:   Leírás: a varázslat célpontja a torkához kap és fuldokolni  

Mp: 6    kezd. Az időtartam lejártáig harcolni, pszit használni és 

E: 5    varázsolni képtelen. A necromanta bármikor megszakít- 

Időtartam: Tsz/kör  hatja a varázslatot. Ha a sebzés nagyobb, mint az ellenfél 

Varázslás ideje: 2 s  állóképességének 10 fölötti része, akkor elájul. 4 Mp/E 

Sp: K10 Fp(!)/kör 

Hatótáv: 20m 

Me: mentális 

 

 

Rohasztás:    Leírás: sikeres támadás után a necromanta megérinti áldo- 

Mp: 10              zatát, akiről azonnal foszlani kezd a hús és a bőr. A  

E: 5    zombik érzékenyek erre a támadási formára, ezért az ő e- 

Időtartam: végleges  setükben a sebzés duplázódik. Akik nem rendelkeznek  

Varázslás ideje: 1 kör             anyagi testtel azokra a varázslat hatástalan. 

Hatótáv: érintés 

Me: - 

Sebzés: 2 K10 sp 

 

 

Bénító nyíl:    Leírás: a színtelen sugár egy testrészt az időtartam lejártá- 

Mp: 11               ig megbénít. Ha a megbénított testrész a fej, akkor az az  

E: 5    áldozat ájulásával jár. Az ujjhegyből lőtt nyíl 30 CÉ-vel  

Időtartam: Tsz/kör  rendelkezik. 

Varázslás ideje: 1 s 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

 

 

 

 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 20 - 

Fekete láng:    Leírás: ezt a varázslatot a Holtak lángjának is szokták ne- 

Formázható!   vezni, mivel ez a tűz csak az élőket sebzi, a holtakon  

Mp: 8/E   egyszerűen akadálytalanul áthatol. 8 Mp/E 

E: 1 

Időtartam: 5kör; változó 

Varázslás ideje: 2 s 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

Sp: k6+3/E 

 

 

Életerőszívás:   Leírás: a sikeres támadás után a necromanta, minden fel- 

Mp: 4 Mp/ 1 Ép  használt 4 Mp után 1 Ép veszteséget okoz ellenfelének és 

E: 15    ugyanakkor 1 Ép-t gyógyul, de így sem lépheti túl max 

Időtartam: végleges  Ép-inek számát. 

Varázslás ideje: 1 s    

Hatótáv: érintés    

Me: -      

     

 

 

Holt hús:   Leírás: az alkalmazó megkeményíti, és érzéketlenné teszi 

Mp: 10/1 SFÉ              saját húsát, mely így ellenállóvá válik a fizikai sérülésekre. 

E: 15    A necromanta a varázslat hatása alatt lelassul és csak  

Időtartam: Tsz/kör   korlátozott mértékben tud mozogni. KÉ -40 TÉ-50 VÉ-35 

Varázslás ideje: 5 s 

Hatótáv: test 

Me: - 

 

 

Halottak nyelve:  Leírás: az alkalmazó a léleknélküli holtakkal képes ezen a  

Mp: 3     nyelven beszélni, melyet élő sosem sajátíthat el. Az  

E: 1     értelemmel és főképp a tudattal felruházott halottakkal  

Varázslás ideje: 1 s   képes tárgyalni, annak érdekében –legtöbbször-, hogy áll- 

Hatótáv: önmaga  janak szolgálatába. 

Időtartam: 1 perc/Tsz 

Me:- 

 

 

Balzsam:   Leírás: e varázs hatására, a halott az időtartam lejártáig 

Mp: 6    nem rohad tovább. 

E: 3 

Varázslás: 3 perc 

Hatótáv: 2m 

Időtartam: Tsz/ hét 

Me: - 
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Szépség:   Leírás: a varázslat minden E-je 1-gyel növeli a célszemély Mp: 

6/E               Szépség tulajdonságát. A varázslat alanya egyaránt lehet 

E: 1    élő és holt. Ördögi szépséget teremt a necromanta. 

Varázslás ideje: 1 s 

Hatótáv: 2 m 

Időtartam: k10+Tsz nap 

Me: - 

 

 

Rútság:      Leírás: lásd Szépségnél! 

Mp: 6/E 

E: 1 

Varázslás: 1 s 

Hatótáv: 2m    

Időtartam: k10+Tsz nap 

Me: - 

 

 

Öregítés/Fiatalítás:  Leírás: a célszemélyen keresztülszáguld az időkígyó, 

Mp: 1/1 év   melytől az minden esetben sokkot kap és elájul k6 x 10  

E: 15     percre. A harci tudása és egyéb ismerete megmarad, 

Varázslás: 6 kör   csupán csak a korváltás módosítóit kell elszenvednie. 

Hatótáv: érintés 

Időtartam: végleges 

Me: - 

 

 

Animáció:    Leírás: az alkalmazó üldözői elől egy temetőbe  

Mp: 45     menekül, majd ott eldörgi szörnyű szavait és  

E: 20      megmozdulnak a horpadt sírok. A varázs 3k10+ 

Varázslás: 1 kör   10 holtat képes egyszerre élőholttá változtatni. A 

Hatótáv: 40m átmérőjű  halottak minimális értelemmel bírnak csak és a 

gömbben    necromantán kívül mindenkire rátámadnak. Az 

Időtartam: 5 kör+Tsz/ kör  időtartam lejártával összeesnek, és nem mozdulnak. 

Me: - 

  

 

Holtak szórabírása:  Leírás: a varázslattal még a legvénebb csontok története is 

Mp: 40              kifürkészhető. A necromanta egyetlen holttestet vagy  

E: 8     annak valamely maradványát vizsgálhatja meg. Rövid  

Varázslás: k6 kör  koncentrálás után (k6 kör) összeáll benne a kép: megis- 

Hatótáv: érintés  merheti az elhunyt élettörténetét, származását. Ezáltal  

Időtartam: egyszeri  akár történelmi eseményekről is gyűjthet információkat. 

Me: - 

 

 

Érzékelés holtakon keresztül: 

Mp: 13                Leírás: a necromanta által teremtett, értelem-  

E: 1     mel, tudattal, vagy személyiséggel felruházott élő- 

Varázslás: 6 kör   holtak érzékszervein keresztül képes látni, és hallani 
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Hatótáv: érintés   feltéve, ha az élőhalott még rendelkezik látó és  

Időtartam: k10+szint óra  hallószervekkel; továbbá még egyazon létsíkon 

tartózkodnak. Az érzékelés erőssége pusztán fele egy 

átlagember képességeinek. A varázslat végrehajtása után 

az élőhalott bármilyen távolságra eltávolodhat, urának 

csak koncentrálnia kell, ha kedve támad az érzékszervek 

felidézésére. 

 

 

Beszéd holtakon keresztül: Leírás: az élőhalott azt mondja, amit az ura kíván.  

Mp: 15 Feltéve, ha hangképző szervei még minimális 

E: 1 károsodáson mentek csak keresztül. Minden 

Varázslás: 6 kör másban lásd fenn. 

Hatótáv: érintés 

Időtartam: k10-szint óra 

Me: -  

 

 

Holtak sikolya: Leírás: az alkalmazó a mágia segítségével a lelkek  

Mp: 64 sikolyát hallatja, mely olyan szörnyű, hogy minden 

E: 15 élő azonnal meghal a rátelepedő rettenettől és 

Varázslás: 1 s borzalomtól. Ez ellen a sikoly ellen a süketség sem 

Hatótáv: 20m véd! S a 20m-es gömbön belül, a necromantán 

Időtartam: egyszeri kívül mindenkire hat. 6 Mp/E 

Me: asztrális 

 

 

Méreg semlegesítése: Méreg átadása: 

Mp: 10/méreg szintje Mp: 8/méreg szintje 

E: 8 E: 6 

Időtartam: végleges Időtartam: végleges 

Varázslás:  3 s Varázslás: 3 s 

Hatótáv: test Hatótáv: érintés 

Me: - Me: mentális 

 Leírás: 5 Mp/E 

 

Csonttörő: Leírás: a necromanta rövid időre megnöveli testi  

Mp: 12/ erő pont erejét. Minden felhasznált 12 Mp után növekszik 

E: 20 1-gyel Erő tulajdonsága (akár a faji max. fölé is). 

Időtartam: 2 óra A varázslat annyira igénybe veszi a testet, hogy 

Varázslás: 2 kör az időtartam lejártával az alkalmazó minden eset- 

Hatótáv: test ben elájul k6 órára. 

Me: - 
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Mana lopás: Leírás: 6 Mp/E;  4 Fp=1 Mp, 1 Ép=3 Mp 

Mp: 11 

E: 1 

Időtartam: azonnali 

Varázslás ideje: 1 s 

Hatótáv: érintés 

Me: - 

Sp: 2k10 Fp/E 

 

 

Életerő átadása: Leírás: a necromanta mutatóujjának érintésével je- 

Mp: 16 löli ki azt a személyt, akinek 48 óra alatt bármikor 

E: 1 képes juttatni saját életerejéből. Minden 4 Fp után 

Időtartam: 48 órán belül 1 Ép is átvándorol a kijelölt személybe. 10 Mp/E 

Varázslás: 2 s 

Hatótáv: érintés 

Me: - 

Sp: 2k10 Fp/E 

 

 

Életerő raktározása: Leírás: a célszemély megérintésével annak életereje 

Mp: 22 a raktározásra kijelölt drágakőbe, tetoválásba, vagy  

E: 1 mágikus szimbólumba vándorol. 4 Fp= 1 Ép! A  

Időtartam: végleges necromanta ismeri a formulát, amivel felszabadít- 

Varázslás: 1 kör hatja az életerőt. Ez a formula átadható!  

Hatótáv: érintés Játéktechnikailag nézve a „foglalat” CSAK Ép-t 

Me: mentális képes magába fogadni. 11 Mp/E 

Sp: 2k10 sp/E 

 

 

A sír üzenete: Leírás: az alkalmazó egy levágott fejbe ültethet egy  

Mp: 30 max. 5 perces szöveget, melyet egy bizonyos sze- 

E: 10 mélynek szán. A célszemély nevét a fej homlokába  

Időtartam: egyszeri kell vésnie, így az üzenet csak akkor hangzik el, ha 

Varázslás: 50 perc a név gazdája magára ismer. A fej a necromanta  

Hatótáv: 2m hangján és nyelvén fog megszólalni, sőt annak arc- 

Me: - játékát is képes visszaadni. A varázs lejártával a fej 

egyszerű csonk marad. 

 

 

 

Életerővel felruházás: Leírás: a necromanta az általa teremtett, életre 

Mp: 45 hívott holtakban képes megerősíteni az életet s így 

E: 15 Ép-iket növelni 2k10+4 Ép-vel. Ezt a varázst csak 

Időtartam: egyszeri holtakra mondhatja, s a személyiséggel rendelkező 

Varázslás: 2 óra élőhalottak még ellen is állhatnak hatásának. 

Hatótáv: 20m 

Me: -/AME, MME 
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Gyilkos sugár: Leírás: Formázható! A kráni necromanták egyik  

Mp: 60 legrettegettebb varázslata. Két felhasználási módja 

E: 22 ismeretes: 1. az önálló személyiséggel nem  

Varázslás ideje: 1 s rendelkező élőholtakat az üvegzöld sugár újra,   

Hatótáv: 20m egyszerű halottá változtatja, melyben sem lélek,  

Időtartam: változó sem mágia nem marad. 2. ha élőlényeket talál el a  

Me: - sugár, akkor rajtuk 2k6+2 Ép-t sebez (az SFÉ itt is 

 érvényesül) minden esetben. 

 

 

Méregköd:  Leírás: az alkalmazó egy sárgás színű ködöt idéz  

Mp: 44 fel, mely nem más, mint egy 7. szintű légi ideg  

E: 10 méreg. Egy percen belül kifejti hatását és a  

Varázslás: 3 kör létrehozóján kívül mindenkire hat, aki a 20m-en  

Hatótáv: 20m belül tartózkodik. Ha sikeres méregellenállást dob  

Időtartam: Tsz/15 perc az áldozat, akkor szörnyű görcs lesz rajta úrrá 

Me:- (KÉ-30 TÉ-40 VÉ-35 CÉ-15, varázslás Nem), viszont 

 ha elvéti, akkor belehal a méregbe. A ködöt egy erősebb 

szél szétzilálhatja. 

 

 

Halál szava: Leírás: a necromanta e varázslattal megsürgeti a halált, így  

Mp: 40 az áldozat Ép-i (aktuális) feleződnek –lefelé kerekítve- a  

E: 15 harc végéig. A varázslat egyszerre csak egy személyre,  

Varázslás: 1 s lényre hat. 6 Mp/E 

Hatótáv: 7 m 

Időtartam: egyszeri 

Me: asztrális 

 

 

Roncsolás: Leírás: a necromanta dühe élőkre és holtakra is veszélyes  

Mp: 100 egyaránt, így csak kevesen mernek velük packázni. Ez a 

E: 60 varázslat mindenkit véres morzsalékká változtat, ha nem 

Varázslás: 2 s tud annak ellenállni. 2Mp/E 

Hatótáv: 20m 

Időtartam: maradandó 

Me: mentális 

 

 

Az új varázslói varázslatok: 

 

Halálkéz 

Típus: Nekromancia 

Mana-pont: 20 

Erősség: 10 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Hatótáv: Érintés 

Időtartam: Végleges 

Mágiaellenállás: Egészségpróba 
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 A varázslat célja az célszemély megölése. Ehhez a varázslónak sikeresen meg kell 

érintenie a célpontot (vagyis sikeres támadódobást kell tennie), ezután a célpontnak 

egészségpróbát kell tennie halál ellen -2-es módosítóval. Amennyiben ez nem sikerül az 

alábbi táblázat szerint történik vele valami: 

    A varázslat 

Erőssége 

Hatása 

10 (-2 

Egészségpróbára)  

A célpont elveszít k10 

Fp-t és 2 órára elájul . 

20 (-2 

Egészségpróbára) 

A célpont elveszít 

2k10 Fp-t és 1 napra 

elájul. 

30 (-3 

Egészségpróbára) 

A célpont elveszít 

3k10 Fp-t és 1k6 Ép-t 

és 1 hétre kómába 

esik. 

40 (-3 

Egészségpróbára) 

A célpont elveszít 

4k10 Fp-t és 1k8 Ép-t 

és 1k6 hónapra 

kómába esik. 

50 (-4 

Egészségpróbára) 

A célpont meghal. 

 Az ily módon elvesztett Fp illetve Ép 4-szer olyan lassan tér vissza és mielőtt 

gyógyítanának a sebesülésen a papnak meg kell gyógyítania a célponton egy Biztosan Halálos 

méretű betegséget (90 Mp, de természetesen nem beteg csak ily módon kell leküzdenie a 

Nekromancia hatását). A varázslat a Mana-pontok duplázásával erősítheto (igy az Erőssége is 

duplázódik). Ahol a varázsló megérinti a célpontot a bőr fekete lesz és ez már nem múlik el 

soha. Ha a célpont megdobja a próbát csak égető fájdalmat érez ami 1k10 Fp veszteségként 

jelentkezik (és normálisan gyógyúl). 

 

Az élőhalott átka 

Típus: Nekromancia 

Mana-pont: 20 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 2kör 

Hatótáv: Érintés 

Időtartam: Végleges 

Mágia ellenállás: - 

 A varázslat hatására a célpont elátkozódik és halála után élőhalott lesz, hogy milyen 

típusú azt a KM dönti el. A célpont nem lesz tudatában ennek, de ha belép egy templomba, az 

összes bent tartózkodó és oda tartozó pap, tudni fogja ezt róla. Ezek után a varázslat 

semlegesíthető egy 90 Mp-s gyógyítással majd a célpont megáldásával. 

 

A halál szele 

Típus: Nekromancia 

Mana-pont: 15 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Hatótáv: A zónán belül bárhol 

Időtartam: 2 kör 

Mágia ellenállás: - 
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 A varázslat hatására egy kb. 3 méter magas felül 3 méter átmérőjű forgószélörvény 

jelenik meg ahol a varázsló akarja (de a zónáján belül). A forgószél fekete és ahol elhalad, ott 

kiég a fű, elszárad a növényzet, elpusztulnak az állatok. A forgószél megjelenése után a 

varázsló ellenfeleit (akik nyíltan kimutatják) fogja pusztítani addig míg  a varázslat ideje le 

nem jár. A forgószél sebzése 3k6 Fp és minden 10 Fp után 1 Ép, ha valaki 1 körön át bennáll 

a forgószélben ezt a sebzést 4 -szer szenvedi el. A varázslat ellen mentődobás nem tehető, 

támadni nem lehet. Fontos, hogy felszentelt területen a varázslat nem hozható létre, és a 

varázslat csak élőkre sebez. A forgószél sebessége 200 (L). A varázslat sebzése 10 Mp-nként 

1k6 Fp -vel nő. 

 

Energiamágia - bármilyen fajta energiamágia használata előtt fel kell térképezni a Mana - 

hálót (meg kell csinálni a Mana - háló detekció nevű kráni diszciplínát). 

 

Mana – háló zavarása 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 10 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 2 szegmens 

Hatótáv: 20 méter sugarú kör 

Időtartam: 1 óra 

Mágia ellenállás: - 

 A varázsló ezzel a varázslattal megpróbálja a Mana-háló szálait összebogozni. Ez 

egyes erősítés esetén azt jelenti, hogy 5%-a lesz arra, hogy senkinek a varázslata nem jön létre 

(csak egyszer kell dobni, ezután senki nem varázsolhat az Időtartam lejártáig, még a varázsló 

sem). A varázslat 10 Mp-onként erősíthető, így +5% -al javul a tönkretétel esélye. 

 

Mana-háló összpontosítása 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 12 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 5 szegmens 

Hatótáv: A varázsló maga 

Időtartam: 5 kör 

Mágia ellenállás: - 

 Segítségével a varázsló szorosabbra fonja maga körül a Mana-hálót ennek hatására 

jóval könnyebben fog varázsolni, ámde sebezhetőbbé válik a mágiától. Vagyis 1-es 

Erősségnél a varázsló varázslatai 5 kör ideig 1-el nagyobb Erősséggel jönnek létre ámde 

ezalatt minden rá irányuló varázslat is 1-el erősebben hat. A varázslat Erőssége 6 Mp -onként 

1-el nő. 

 

 

Támadás a Mana - hálón keresztül 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 6 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Hatótáv: 20 méter sugarú kör 

Időtartam: Egyszeri 

Mágia ellenállás: - 
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 A varázslat egy támadás a Mana-hálón keresztül és célja a célpont begyűjtött Mana-

készletének felszabadítása, és a hálóba ürítése. A varázslat 1-es erősítéssel 1k8 Mana-pontot 

rabol el a célponttól. A varázslat által elvett Mana mennyisége 6 Mana- pontért 1k8 -al 

növelhető. 

 

Védekezés a Mana - hálón keresztül 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 7 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Hatótáv: A varázsló maga 

Időtartam: 2 kör 

Mágia ellenállás: - 

 A varázslat módszere, hogy a védekező körül a Mana- háló szálait ritkábbra fonja és a 

ritkább szálakat lefoglalja (azokon csak a varázsló tud majd varázsolni, tehát az ő álltal 

létrehozott varázslatok nem gyengülnek), ennek hatására minden rá irányuló mágia (nem ártó 

szándékú is) 1 E-vel gyengébben jön létre, a varázslat 7 Mp-nként erősíthető. 

 

Mana zsákmányolása 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 8 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 8 szegmens 

Hatótáv: A varázsló zónája 

Időtartam: Egyszeri 

Mágia ellenállás: Akaraterő próba 

 A varázslat hatására a varázsló elrabolja a maga számára a célpont tárolt Mana-

pontjait. A varázsló így 2k6 Mana-pontot tud elvonni a célszemélytől, aki viszont Akaraterő 

próbával ellenállhat, de negatív módosító lesz a varázsló szintje. 

 

Védekezés az Ősi Tudás ellen 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 50 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Hatótáv: A varázsló zónája 

Időtartam: Egyszeri 

Mágia ellenállás: - 

 A kráni varázslók évezredekig tanulmányozták az aquir hatalomszavakat és 

felépítésüket mire egy hatásos ellenvarázslatot tudtak létrehozni. A varázslat képes 

semlegesíteni egy 1 E-s hatalomszót, a varázslat 10 Mp-nként 1 E-vel erősíthető. Azonban 

mert a mágia ősi formája sokkal erősebb ezért az ellen hatalomszó csak 75%-ban jön létre. 

 

Mana - háló építése 

Típus: Energiamágia 

Mana-pont: 30 

Erősség: 1 

Varázslás ideje: 5 kör 

Hatótáv: A varázsló zónája 

Időtartam: 20 kör 
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Mágia ellenállás: - 

 A kráni varázsló elég sokszor kerültek bajba amiatt, hogy egy hatalomszó tönkretette a 

Mana-hálót és ők nem tudták emiatt használni hatalmukat. Ezzel a varázslattal képesek egy 

rövid ideig a Mana-háló roncsaiból egy közel tökéleteset létrehozni. A varázslat 6 Mp -nként 

erősíthető 1 E -vel és ekkor az Időtartam 4 körrel nő. Azonban egy ilyen 1 E -s varázslat csak 

csekély mozgástartományt enged a varázslónak, mégpedig: csak a zónáján belül építi fel a 

Mana-hálót, és ez a hatótáv nem növelhető. A Mana-háló maximum 1 óráig lesz jelen (ez az 

erősítés felső határa), és csak a varázslat Erősségével megegyező Erősségű varázslatokat lehet 

majd létrehozni (tehát ha ez a varázslat 3 E -s akkor csak 3 E -ig lehet létrehozni 

varázslatokat), valamint a varázslatok csak 75% -ban jönnek létre. 

 

 

A NECROMANTÁK NAGYKÖNYVE 
 

Jackal, Master of all Time 

El Sahred után szabadon. 

 

A necromancia alapjairól: Általában véve azt nevezzük necromantiának, amely az élet utáni 

"élettel" foglalkozik, vagyis holtakkal és megelevenítésükkel. Az élet nem természetes 

megszüntetésével és létrehozásával, életerőn keresztüli manipulációval. A necromancia fekete 

mágia, mindazonáltal nem minden fekete mágia necromancia (csak nagy része). A 

necromanták úgy vélik, hogy maga az életerő, mint éltető energia is hordoz magában olyan 

összetevőket, amelyek egy speciális felhasználás során manává alakíthatók. Általában ezek a 

halálnak nem a legkegyesebb formái közé tartoznak, bár ez a necromantákat nem 

különösebben zavarja. Mindenesetre azt ki kell kötnünk, hogy egy necromanta nem feltétlenül 

gonosz, viszont sosem JÓ. Ami azt jelenti, hogy bár nem öldösi nyakló nélkül a 

teremtményeket, hogy élőhalott seregeket gyártson, de sosem lehet élet a jellemében. Ezeken 

kívül az alábbi fajok vagy alkalmatlanságuknál, vagy az életszeretetüknél fogva nem lesznek 

necromanták: khál, törpe, jenn, gnóm, elf (természetesen jellemtorzulással vagy a KM 

döntésével lehetnek). Van még egy fontos motívum a necromanták életében. Bár elveszik 

mások életét, vagy emberi ronccsá teszik őket, ezt soha nem kínzás útján történik. Ennek oka 

nem a necromanták emberszeretetében keresendő, hanem abban, hogy egy áldozat minél 

tovább kínlódik annál nehezebben, és kisebb mértékben távozik belőle az életenergia. Ezen 

kívül kínzás képzettséget soha, semmilyen körülmények között nem tanulnak. Ez magyarázza, 

hogy Doran, bár fekete mágia, befogadta a falai közé. 

 

Az élőhalottakról általában 

Az élőhalottakat Abdul al Sahred necrográfiája 10 osztályba sorolja. Ezek közül szorosan a 

necromancia tudományába sorolhatóak az alábbi osztályok: 

 tudattalan élőhalottak: Carnomak,Izar,Zombi 

 

 éji rémek: bosszúálló (Beid), Múmia, Õrzõ, Syvan 

 

 kóborló dögök: Kóbor lélek (Hekator), Rémlátó, Torz, Vérfarkas, Crantai kóborló 

 

 vérivó élőhalottak: Gahul, Seidal (Vámpírfa), Vámpír 

 

 lidércek: Árny (Arich), Fantom, Lánglidérc 
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 szellemek: Ragályhalál (Ruticulus), Tortor Spiritus 

 

 életerővel táplálkozó szellemek: Hatysa,Lesath 

 

 elhunytak lelkek 

 

Egyéb be nem sorolható élő halottak: Ansinatis, Fekete Láng, Homonkulusz, 

Megszállott, Testvérek 

 

Játéktechnikai megjegyzések: A legalapvetőbb, amit le kell szögezni, hogy az összes 

élőhalottból hiányzik az élet princípiuma, vagyis az az éltető erő, ami a testet a lélekkel 

összeköti. Tehát ha egy lelket beleidézünk egy testbe, attól még nem lesz meg ez élőhalottban 

az élet princípiuma, bár a lélek kiterjesztette a testre a személyes auráját. Mivel a lélekkel bíró 

élőhalottaknak van személyes aurája, ezért nem lehetnek alanyai a természetes anyagok 

mágiájának. Természetesen a kísérteteknél, lidérceknél, illetve bármilyen testtel nem bíró 

élőhalottaknál ez fel sem merül. Ezeket a lényeket csak mágikus fegyver sebzi. A megidézett 

teremtményeknek a teste mindig mágikus anyagból épül fel, éppen ezért ezeket is csak 

mágikus fegyver sebzi, és ők sem lehetnek alanyai a természetes anyagok mágiájának. Méreg 

az élőhalottakra teljesen hatástalan, mivel a legtöbbjüknek nincsen már működő 

szervrendszerük, de ha van is, az sem kötődik a testhez. Mentálisan általában annyira 

eltorzultak, hogy gyakorlatilag befolyásolhatatlanok, ezért legtöbbjük immúnis a mentál 

mágiára. Asztráljuk eltorzult, általában magas a mágia-ellenállásuk. Mivel a fájdalmat nem 

érzik ezért minden esetben túlütéssel sebezhetőek csak. FP- jük nincs. A tudattalan élőholtak 

mindig csak egy parancsot -amit a megidézőjük beléjük plántált- teljesítik, a cél érdekében 

bármit megtesznek. Gazdájuk iránt csak vak hűséget éreznek. Az eltorzult lelkek 

intelligenciájuknak megfelelően cselekednek, nehezen befolyásolhatóak mivel általában a vak 

gyűlölet hajtja őket. 

Az elhunytak lelke egy kicsit eltér az általánostól. Mivel őket általában homonkuluszba 

zárják, nem különösebben örülnek neki, és megidézőjük ellen fordulnak, vagy legalábbis 

önpusztító módon a saját homonkulusz testüket teszik tönkre, mivel ilyenkor a mágia 

megtörésével lelkük megnyugvást talál. Ezek a lelkek használhatják mentális képességeiket, 

mágiát, pszit mint életükben, illetve az asztrál, akaraterő, intelligencia, érzékelés 

képességüket. A fizikális értékek, tehát az egészség, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, 

szépség, erő igazából a homonkulusz testétől függ és az alany ezeket használja. 

Természetesen, ha a homonkulusz képes rá, akkor a lélek is használhatja életében gyakorolt 

képzettségeit, mesterségét. Azonban az életben elért harcértékeire -30 -at kap K6 héten 

keresztül, míg meg nem szokja az új testét. Utána a homonkulusz fizikai értékeivel ki kell 

számolni a harcértékeit, ami megközelítőleg annyi lesz, mint életében is volt. 

Az élőholtak és a háború: Képzeljük csak el, hogy harcászati szempontból milyen hasznos is 

lenne egy élőhalott sereg. Nincs szükségük élelemre és vízre, utánpótlásra, nem fáradnak el, 

gyakorlatilag minden terepen bevethetőek, a moráljuk szinte végtelen, nem futamodnak meg, 

immúnisak a mérgekre, átkokra, asztrál-mentál mágiára, nem éreznek fájdalmat, sőt igazából 

fegyverre sincs nagyon szükségük, hiszen saját karmaikat, fogaikat használhatják a harcban. 

És akkor még nem is beszéltünk túlvilági képességeikről. Azonban nézzük meg az ezzel járó 

hátrányokat: az élőholtak többsége meglehetősen buta, csak a vak gyűlölet hajtja, és 

nyugodtan belesétálnak egy szépen előállított kelepcébe bármiféle meggondolás nélkül. Az 

okosabbakkal meg az a baj hogy mivel mágia kényszeríti őket erre a síkra, ezért inkább 

ártanak megidézőjüknek, kiforgatják szavait, és minden úton, módon gátolják céljait, tegyük 

hozzá jogosan. Általában egy nagyhatalmú mágus irányítja őket, akinek halála a mágikus 

kötés felbomlását jelenti. A papok és necromanták viszonylag egyszerűen elűzik őket sokkal 
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kisebb energiaráfordítással, mint ahogy létrehozták őket. Specializált feladatokra is kevéssé 

alkalmasak, mint az élők; pl ki látott lesből támadó vagy lopakodó élőhalottat. Egy - két 

ország -név szerint Toron, Abaszisz, Doran, Krán és korlátozott mértékben Ordan (Fekete 

lángok) - képes lenne nagyobb méretű seregeket kiállítani élőhalottakból. Hogy mégis miért 

nem történik szinte minden háborúban? Nézzük meg az okokat. Krán számára a mai 

necromancia meglehetősen primitívnek tűnik, a régmúlt mágiákhoz képest, ennek ellenére 

Krán az "ismerd meg önmagad, és félig győztél, ismerd meg ellenséged és tied a győzelem" 

elv alapján ebbe a mágiaformába is beleártotta magát. Az, hogy eddig miért nem vetette be 

őket nagyon egyszerű: nem volt ki ellen. Eddig egyetlen egyszer avatkozott be az elmúlt 3000 

évben jelentősebben Ynev történelmébe: a Dúlás alatt. Azonban itt is csak egyetlen külső 

tartomány serege vonult fel. És Krán a változás törvénye alapján nem aprózza el belső erőit, 

hiszen vetélytársai rátörnének, és tönkre vernék őket. Mindazon által a Belső tartományokban 

jól kamatoztathatóak, ahol már az élők elpusztulnának, ott az élőhalottak még mindig 

megmaradnak. Abaszisz és Toron esetében igazából mondhatni, hogy nem áll akkora mágikus 

hatalom a háttérben hogy azt hatékonyan kamatoztathassák. Egyrészt messze nem olyan 

kifinomultak a módszereik, mint pl Dorannak másrészt túl sok boszorkánymestert kötne le az 

irányításuk és felügyeletük, ami ugye egy ilyen országban megengedhetetlen. Mégis ennek 

ellenére próbálkoznak vele - tegyük hozzá - eddig nem sok sikerrel. Ordan, a maga jelentős 

számú fekete lángjával nem igazán avatkozik bele Dél Ynev történelmébe, bár ennek ellenére 

erős, semleges politikai tényezőt képvisel. A dúlás alatt nem is sikerült elfoglalnia Kránnak és 

szövetségeseinek. Az Ordani ütközetben egyébként jelentős mennyiségű fekete láng is 

harcolt. Utoljára hagytam Dorant, mégpedig azért, mert Ynev kétpólusú varázslói 

berendezkedése közül ők azok, akik elfogadják a necromanciát és valljuk meg, magas szinten 

is gyakorolják. Azonban ők is inkább a külvilágtól elzárva, saját városukban űzik ezt a fajta 

mágiát. A történelemben még nem volt arra példa, hogy Doran élőhalott hadsereget állított 

volna ki. Ennek ellenére feltételezhetjük, hogy a város alatti kazamatarendszerben szép 

számmal találhatunk mindenféle élőhalottat, akiknek kirajzása, egy esetleges ostrom esetén 

döntő fontosságú lehet. Egyébiránt ugyanaz a probléma merül fel, mint Toronban, túl sok 

fontos és értékes varázslót vonna el a többi feladattól. Ezen kívül a varázsló halálakor 

elszabaduló élőhalottak nagyobb kavarodást okoznának a saját seregeikben, mint az 

ellenében. A történet homályába vesző Cranta űzte még rendkívül magas szinten az élőhalott 

mágiát -gondoljunk csak a crantai kóborlókra-, azonban őket a kyr hatalmasok söpörték el. 

Azóta Yneven nincs olyan ország, ahol a harcászatban kulcsszerepet játszana az élőhalottak 

megléte. 

 

Az élőhalottak és a feltámasztás: Egy meglehetősen sarkalatos pontja a necromanciának. 

Mivel egy halott lelket testi maradványának birtokában fel lehet támasztani. Nos, ha valaki 

meghal, és egy testbe börtönzik, mint élőhalott a dolog viszonylag egyszerű: meg kell 

semmisíteni a testet vagy azt a mágiát, ami a testben tartja a lelket és megkeresni eredeti 

porhüvelyét, majd egy olyan papot, aki feltámasztja. Természetesen a pap, ha nem tudja, hogy 

élőhalott volt az áldozat az útmutatás varázslat közben rögtön kiderül. Ebben az esetben csak 

akkor támasztja fel a halottat az isten, ha az annak a szolgálatában állt, és az istennek 

megfelelő ügy végzése közben vesztette életét. Természetesen egy lelket feltámasztással nem 

lehet visszakényszeríteni az anyagi síkra, ha ő nem akarja, az isten nem támasztja fel. A másik 

út komplikáltabb: ha szerencsétlen ember úgy hal meg, hogy kiszakítják testéből, majd 

visszabörtönzik abba, illetve ha 66 perccel a halála után feltámasztják. Nos, ilyenkor kérdéses, 

hogy vajon ha elűzzük az élőhalottat, akkor utána a saját testébe, ami már egyszer élőhalott 

volt vissza lehet-e húzni a lelket, feltámasztással. A válasz: nem. 
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Csontváz, Csontváz harcos 

Ké:30 50 

Té:80 145 

Vé:80 140 

Ép:30 60 

Ame:imm imm  

Mme:imm imm 

Sebz:K10 2K6+4 

osztály:tudattalan élõhalott ua. 

Int:nincs nincs 

Tp:200 3500 

 

Ez az élőhalott akkor keletkezik, ha egy halott embert 3 hónap után, de még egy éven belül 

feltámasztanak, és életében valamilyen ártó szándékú mágiát végzett, vagy abban segédkezett 

(nem feltétlenül mágiával). Maga a csontváz teljesen tudattalan, ezért mágia irányítása nélkül 

nem képes semmire. A csontváz, mivel már mágikusnak minősül, csak mágikus fegyverrel 

sebezhető és túlütéssel. Ezeken felül borzalmas, jeges félelmet kelt az emberek szívében. 

Ennek a félelem aurának a hatása 10E. Mivel a csontozat kb. a test felületének csak 1/3 -át 

tenné ki ezért a vágó fegyverek fele, a szúró fegyverek 1/4 -ed sebzést okoznak. A zúzó 

fegyverek azonban duplán sebeznek, mivel egy csont szétmorzsolása harcképtelenné teheti a 

csontvázat. Olykor -olykor megesik, hogy ha az alany, aki csontvázzá válik életében 

valamilyen harcos hivatást űzött, akkor tehetségét a csontváz (továbbiakban csontváz harcos) 

is "örökli". Ekkor az értéke a fentiek szerint módosulnak. Az ilyen csontvázak meglehetősen 

ritkának számítanak, kb. minden 20.(5%) -ból lesz csontváz harcos. 

 

 

Banshee 

Ké:40 

Té:85 

Vé:130 

Ép:35 

Ame:imm 

Mme:imm 

seb:k10x2 

osztály:lidérc 

Intelligencia:átlagos 

Tp:5000 

 

Banshee-vá válik az az elf nő, akit kegyetlenül, és rendkívül hosszú időn keresztül kínoztak 

halálra és ennek hatására kiszakadt a reinkarnáció körforgásából. Válogatás nélkül megtámad 

minden élőlényt, aki látómezejébe kerül. Célja, hogy éreztesse az élőkkel, hogy milyen kínt 

szenvedett el és ezt az érzést megpróbálja az áldozatnak is átadni, mégpedig úgy, hogy egy 

rendkívül éles sikolyt hallat, ami a sámánok halálsikoly varázslatának felel meg. Erőssége 

6K10 Sp és 36E. A sikoly 1 körön keresztül hallatszik, és 30 méteres körzetben minden üveg 

tárgyat szilánkokra robbant. Ezt a támadási formát 5 körönként tudja bevetni. Mivel teste 

légies csak mágikus fegyver sebzi. A banshee folyamatosan lebeg, és ha teheti, akkor feljebb 

száll, ha támadás éri és onnan sikolyával támad áldozataira. 

 

 

Leech 
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Ké:45  

Té:125 

Vé:140 

Ép:60 

Ame: imm 

Mme: imm 

Mp:100MP, papi /lélek/ kárhozat, intő jel, halál/időtlen álom, halál szava, mérgezés, vérzés, 

holtak megelevenítése. Varázslói necromancia; boszorkánymesteri rontások. necromancia 

Pszi:60,Kyr metódus 

seb:k10 v. fegyver szerint 

Osztály: éji rém 

Intelligencia: magas 

Tp: változó, de min.12000 

 

Leech olyan varázslókból válik, akik megszállottan kínozták az embereket, gyakorlatilag 

rajtuk kísérletezték ki a minél pusztítóbb kórságokat, varázslatokat. Magától értetődik, hogy 

ezek a varázslók magas szintűek voltak azonban haláluk után némileg megcsappant az erejük. 

Yneven a Leech rendkívül ritka, éppen ezért maximum a rontásszektáknál, az elátkozott 

vidéken és rég elfeledett katakombákban találhat rájuk a botor halandó. Kinézetre leginkább 

egy félig rohadt tetemre hasonlít és általában díszes ruhafoszlányok, ékszerek díszítik testét. 

Mivel maga a Leech is képes további élőhalottakat "előállítani" ezért 2K10 zombi, csontváz, 

gahul, izar, carnomak található meg körülötte vegyesen, akik természetesen minden parancsát 

teljesítik. Haláluk után életükben lángoló szadista hajlamaikat nem vesztik el, sőt mivel most 

már idejük jószerivel végtelen ezért újabb kórságokat fejlesztenek ki. Éppen ezért egy Leech 

eszköztárában mindig van K6/2 egyedi varázslat a felsoroltakon kívül. Ezeken felül életében 

elkészített varázstárgyait is magánál tartja. Ha fizikális támadását akarja használni, akkor 

ellenfelére teszi kezét, és elszív 1-10 Ép t. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha van az 

áldozatnak csupasz bõrfelülete, tehát pl. egy teljes vértezetű emberrel szemben nem. Teste 

fekete halált terjeszt, amelynek szintje 5. Aki megérinti, annak egészség próbát kell dobnia 

ellene. 

 

Wraith, a halál hírnöke 

Ké:50 

Té:100 

Vé:120 

Ép:45 

Ame: imm 

Mme: imm 

seb: k10+2 

Pszi:50P 

osztály: életerővel táplálkozó szellem 

Intelligencia: nagyon magas 

Tp:15000 

 

Kinézetre leginkább egy félbevágott, aszott, lebegő holttestre emlékeztet. Üres szemgödreiből 

a halál sötétsége árad, felsőtestét (legalábbis ami maradt belőle) szakadt papi vagy sámáni 

ruhadarab fedi, haja és körmei a halála után is tovább nőttek ezért hosszúak. 

Olyan varázshasználókból válik, akik valamilyen szertartásos halálmágiát végeztek életükben 

(pl papok temetési rituáléi, sámánok törzsi rituáléi), és hivatásuk közben ráébredtek, hogy a 

halál utáni élet egyetlen lehetséges módja, ha élőhalottként, életerővel táplálkozva folytatják 
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ténykedésüket, azonban már nem emberi lényként. Ez a gondolat annyira begyűrűzött 

tudatukba, hogy haláluk után wraith-tá váltak, azonban asztráljuk teljesen eltorzult, csak 

egyetlen motiváció élteti őket, minél több életerőhöz jutni. Ezt pedig úgy teszik meg, hogy 

megpróbálják kiszakítani a lélek egy darabját a testből, ezzel örökre kiszakítva a reinkarnáció 

körforgásából szerencsétlen áldozatukat. Támadásuk egy 60E-s asztrál-mentál csapás, amit ha 

az illető elbukik 6+K3 ÉP sebzést szenved el. Ha Ép-i 3 alá esnek, K6 hétre kómába esik, 

addig nem is gyógyul, utána is csak a szokott gyógyulás felével. A másik dolog, ami 

különlegesen veszélyessé teszi, rendkívül magas intelligenciája. A Wraith ugyanis ha 

veszélyben érzi magát képes megszállni egy testet, ha annak kisebb az akaraterő értéke 

(K6+14, érintenie kell az alanyt), ilyenkor a test elpusztulása után másik testet keres. Mivel a 

Wraith test nélküli formája 3. Fokon légies ezért csak mágikus fegyver sebzi, illetve csak 

ezzel védhető csapása. És ha ez még nem lenne elég 10 méteres környezetben 30E -s félelmet 

is kelt. Mondani is felesleges, hogy milyen kevés ember találkozik ezekkel a 

teremtményekkel és még kevesebb, aki túl is éli az affért. 

 

Necromanta varázstárgyak 

 

Vámpírok tőre 

Mp:120 

 

Leginkább a rúnában közzétett Sahred tőre nevű varázslatra hasonlít, azonban az a különbség 

a két tárgy között hogy alkalmazója a megérintés pillanatában tárgy-személy szimpátiába 

kerül. 

A mágia képessé teszi alkalmazóját arra, hogy a fegyverbe börtönzött tőr által sebzett áldozat 

életereje a forgatóhoz vándoroljon át. A fegyveren egyébként egy lélekcsapda varázsjelet 

helyez el a varázsló, majd megidéz egy életerővel táplálkozó szellemet, amit a jelbe börtönöz. 

Így a szellem éhsége megmarad, azonban szabadulni nem tud a tárgyból. Mivel a varázslók 

rövid fegyvereket forgatnak általában, tőr, kés vagy valamilyen rövid fegyverből készül efféle 

mágikus tárgy. Értékei az átlagostól az alábbiakban térnek el:+2KÉ,+5TÉ,+5VÉ,+1 Sebzés. 

 

A Feltámasztó 

Mp:69 

 

A Feltámasztó egy olyan tőr vagy rövid fegyver, amivel egy embert megölve az feltámad, és 

zombivá válik.A teremtmény mindig hűséges lesz gazdájához (nem a gyilkoshoz, hanem a 

készítőhöz, vagy akit a készítő megnevez) és a feltámadás pillanatában kiadott parancsot 

követi haláláig. A tőr nem konzerválja a halott testét. Ezért az K6 hét alatt szétrohad, de utána 

megáll és leginkább az ott lerajzolt zombira fog hasonlítani. Ez eddig nem lenne olyan 

nagydolog, azonban hiányzik az élőhalottaknál megszokott hűség és halott mozgatás bélyeg, 

tehát az élőhalottat csak elpusztítása árán lehet megállítani. A tőr értékei: KÉ:10,TÉ:12,VÉ:12 

Sebzése: K6+1. 

 

Átvitel botja 

MP:80 

 

A nekromanták ezzel a varázsjellel saját botjukat szokták felruházni, ami általában egy hosszú 

csavart (dorani), vagy valamilyen koponyás (egyéb) bot. Akit ezzel a bottal érint a varázsló 

arra képes varázsolni, mintha egy érintés varázslatot alkalmazott volna ellenfelén, azonban a 

mágia a boton keresztül hat a kiszemelt áldozatra. 
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Vértőr 

Mp:99 

Ezt a tőrt úgy alkotják meg a nekromanták, hogy a kiszemelt fegyvert (általában tőr) 

ogárvérbe mártják, majd a véres felületre karcolják a jelet. Hatására a tőrt forgató ereje megnő 

+2 vel, és akit megsebez a fegyver az vérzékeny lesz. Ennek az a hatása, hogy a seb a 

szokásosnál is jobban vérzik és a fegyver sebzésének a felét minden körben újra elszenvedi, 

míg valaki be nem kötözi (legalább 4. Fokú sebgyógyítás), vagy mágiával meg nem 

gyógyítja. Az áldozat akkor kerül nagy bajba, ha a tőr forgatója ÉP-t sebez. Ilyenkor ugyanis 

körönként az egész sebzést még egyszer elszenvedi. A fenti bonusz sebzések természetesen 

sebenként értendőek. 

 

Lélekzúzó 
Mp:130 

Sokban hasonlít a vámpírok tőrére, legalábbis a megalkotás mechanizmusában. Ebben az 

esetben azonban nem egy életerővel táplálkozó teremtményt, hanem egy lidércet börtönzünk a 

tárgyba. Akit a tárgy megüt, asztrális mágia ellenállást tesz 35E ellen. Ha ezt elvéti a lidérc 

rázúdítja halála emlékeit, az életében látott borzalmakat. Ettől az áldozat katatóniás állapotba 

kerül, a földön fetreng, vagy össze vissza csapkod fegyverével és a "lidérces" látomásokkal 

küzd K6 körön keresztül. Védője -50 -nel lecsökken pszit, mágiát nem használhat, támadni 

nem támadhat. Értékei az átlagostól az alábbiakban térnek el +4KÉ,+10TÉ,+10VÉ,+2 Sebzés 

 

Álomtõr 

MP: 139 

Akit ezzel a fegyverrel megsebeznek asztrális, majd mentális mágia ellenállásra jogosult 40E 

ellen. Ha mindkettőt elvéti a lelke elalszik, mint ha lélekaltatást és közömbösséget 

alkalmaztunk volna rajta. Az áldozat, ahogy elvéti mágia-ellenállásait mentem összeesik és 

K6 órán keresztül így is marad vagy addig, amíg legalább FP sérülést el nem szenved. A testet 

lehet mozgatni, illetve bármit csinálni vele, amit egy ájultal lehetne, de sebzés hatására 

visszazökken eredeti állapotába. 

A nekromanták mana nyeréséről: A nekromanták nem ismerik a kyr pszi kisajtolását. Ennek 

magyarázata az, hogy életük során alapvetően lassú manipulációkat, litániákat tanulnak, õk a 

"ráérős" típusok a varázslók közül. Ezért ha ismerik is a módszert, akkor is inkább a 

nekromanta mana gyűjtési módszereket részesítik előnyben. Ezekről tudni kell hogy mivel az 

életerő test-test kontaktuson keresztül áramlik a legjobban ezért effektive így lehet a 

leghatékonyabban begyűjteni. Vannak nem érintéses varázslataik is, azonban ezek lényegesen 

kisebb hatásfokkal működnek. Természetesen,ha nem nyílik alkalmuk rá vagy csak 

egyszerűen nem akarnak feltűnést kelteni akkor a kivonást is alkalmazhatják hiszen az 

lényegesen "megszokottabb" diszciplína. Álljanak itt az alábbi mana gyűjtési módszerek: 

 

Vámpiric Touch (FAI) 

Mana:10MP  

Táv: Érintés (támadó dobás puszta kézzel) 

Kinyerés: K6+4*TSZ 

Varázslási idő:1 szegmens 

Levédés: asztrál pr. Ha sikerül fele sebzés 

Minden 10.MP után egy Ép veszteség. Ilyen módon sohasem mehet 0 Ép alá. Ha több Ép-je 

veszne el az áldozatnak, mint amennyi van, akkor sem hal meg, csak arányosan összeaszódik 

a bőre, és emberi ronccsá torzítja a mágia. Minden plusz alkalomra állóképesség próba -

próbálkozások száma*2 /8 óra.(ha sikertelen, akkor KM dönt). Minden sikeres használat után 

a varázsló kába K6 körig. 
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Vérporlasztás (FAI) 

Mana:10MP 

Táv: zóna 

Kinyerés:3 körön belül okozott Ép sebz.*TSZ 

Varázslási idő:5 szegmens 

levédés: nincs 

Olyan lényre nem alkalmazható, aki nem "súlyosan sérült", (Ép sebz, fokozott vérzés). A seb 

2* lassabban gyógyul. 

 

Rituálé (FAI) 

Mana:10MP 

Varázslási idő:2K6 perc + előkészületek (KM dönt) 

Kinyerés: Max MP 

Táv:speciális materiális közvetítővel helyben 

A varázslathoz egy rituális varázskör szükségeltetik, illetve egy varázsital(5MP az elkészítése 

es a komponensek ára 1 ezüst), és egy áldozat. A rituálé végeztével az áldozat egy pillanat 

alatt meghal, nem szenved, mivel az energia azonnal távozik a testéből. Ha az áldozat kilép a 

körből a rituálé megszakad (KM dönt). 

 

Rituális Varázskör (FAI) 

Mana:5MP 

Komponens:foszfor 

A rituálé kezdetekor a varázsló meggyújtja a kört, ami pont akkora ég körbe mikorra a rituálé 

véget ér. A rituálé végén hatalmasat lobban majd végleg elalszik. A lobbanás jelzi a varázslat 

sikerét. 

 

Necromanta varázslatok 

 

Harmadik szem 

Mana: 20MP 

Táv:20 méter sugarú gömb 

Varázslási idő:1 kör 

Hatóidő: szint* perc 

Követelmény:2.F. nekromancia 

 

Ezzel a varázslattal a nekromanta láthatja egy 20 méter sugarú gömbben a föld alatt található, 

vagy éppen egyszerűen a szemének fizikálisan nem a látómezejébe eső testeket, csontvázakat. 

Ezzel a módszerrel azonnal meg tudja állapítani, hogy az adott test alkalmas e valamilyen 

élőhalottnak. Ha a zónáján belül több test is van mindegyiknek a pontos helyét is meg tudja 

állapítani. Ha az adott test pl egy fal mögött van, akkor is látja tehát semmilyen tárgy takarása 

nem jelent akadályt. 

 

 

Igaz látás 

Mana: 50MP/25MP 

táv: az adott sík egy 50 méteres sugarú szelete 

Varázslási idő:3 kör 

Hatóidő: szint*2 kör 

követelmény: 5.F./3.F. nekromancia 
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A varázslat célja hogy a nekromanta átláthat másik síkokra is (főleg asztrál, mentál, démoni 

síkok) és az ott éppen tanyázó entitásokat átidézheti erre a síkra. Az idézés ellen a lénynek 

nincs ellenállása, ezért mindenképpen meg kell, hogy jelenjen. Ez úgy történik, hogy a 

varázsló meglátja az alanyt annyi manát pumpál a varázslatba pluszban, amennyi a litániához 

kellene. Ez eddig szépnek és jónak tűnik, azonban van két, nagy hátulütője a gyors idézésnek. 

Az egyik hogy az idézés költségei alapból elég magasak, és az ehhez járuló +50MP miatt csak 

a legnagyobbak engedhetik meg maguknak. A másik pedig az, hogy a varázslónak nincs ideje 

védő köröket rajzolnia, mivel nem tudja milyen lényt fog találni a másik síkon. Ha ennek 

ellenére megidézi az ott talált lényt, a lény átjön és a harcoló felek közül véletlenszerűen keres 

magának ellenfelet, vagy pedig nem foglalkozik a történtekkel és egyszerűen elindul 

valamelyik irányba. Ha támadás éri természetesen azonnal a legagresszívebb módon reagál. A 

varázslat másik alkalmazási módja az, hogy ha a varázsló az elsődleges anyagi síkra 

alkalmazza a varázslatot. Így rögtön megérzi, ha 50 méter sugarú körön belül bármilyen 

élőhalott, vagy démon tartózkodik még akkor is, ha leplezi magát mágiával vagy láthatatlan. 

Ilyenkor értelemszerűen a lény nem idézhető meg. 

 

Közös tudat 

Mana: 18MP 

Táv: végtelen 

Varázslási idő:3 perc 

Hatóidő: a jel megtöréséig 

Követelmény: 2.F.nekromancia 

A varázslat lényege, hogy a készítő saját élőhalottjával egy mentál fonálhoz hasonló 

kapcsolatot hoz létre. Így bármilyen parancsot adhat az élőhalottnak, és az élőhalott képes is 

érzékelni a varázsló érzékszervein keresztül. A varázslatnak éppen az a lényege hogy, nem 

számít a távolság. Hátulütője viszont az, hogy a varázsló nem lát teremtménye 

érzékszerveivel, tehát csak más varázslatokkal együtt alkalmazva van értelme. Ezen kívül egy 

tapasztalt mentalista a mentál fonálhoz hasonlóan követni tudja a fonalat a varázslóig így 

annak kiléte is könnyen kiderülhet. A varázsjelet az élőhalott tarkójára kell írni, megtöréséig 

aktív a varázslat. 

 

Kollektív tudat 

Mana:15*alany 

Táv: végtelen 

Varázslási idő:3 perc*alany 

Hatóidő:jelek megtöréséig 

Követelemény: 3.F.nekromancia 

Az előbbi varázslat továbbfejlesztett változata. Lényege hogy az élőhalottak sorban 

egymáshoz vannak kötve és egymás érzékeit használhatják, így a varázsló kiadhat egy 

parancsot, amelyet az összes élőhalott végrehajt, annak ellenére, hogy teljesen más helyen 

tartózkodnak. A varázslat a többi részletben megegyezik a Közös tudat nevű varázslattal. 

 

Élőhalott érzékek 

Mana: 20MP 

Táv: végtelen 

Var. idő: 2 perc 

Hatóidő: jel megtöréséig 

Követelmény: 2.F. nekromancia 

a varázsló használhatja egy általa kreált, vagy uralma alatt tartott élőhalott érzékeit, amelyek 

azonban fele a gazdájának (értelemszerűen, ha nem ember a gazda, akkor még így is 
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kielégítőek). Meg kell jegyezni, hogy sohasem az élőhalott érzékel, hanem a varázsló. Éppen 

ezért mindig az ő értékeinek a fele számít. Csak olyan teremtményre mondható, amelyik még 

rendelkezik az adott szervvel (pl csontvázra nem). A varázsló egyszerre a saját érzékein kívül 

még két élőhalottét használhatja, de ilyenkor saját érzékei is feleződnek. A váltogatás az 

élőhalottak között csak a pillanat műve, így szegmensenként egy előhalott érzékivel képes 

érzékelni. 

 

Rothadás 

Mana: 1MP/3Kg 

Táv: zóna 

Var. idő:2 kör 

Hatóidő: végleges 

Követelmény: 2.F.nekromancia 

A varázslat arra szolgál, hogy már halott tetemeket lehet vele eltüntetni. A varázslat 

meglehetősen látványos bár túl sok haszna nincsen. A varázsló rámutat célpontjára ami kb 5 

kör alatt látványos rothadásnak indul, majd elporlik. Mágia mozgatta testekre nem hat a 

varázslat tehát ilyen módon nem lehet élőhalottakat elpusztítani. 

 

Bűz 

Mana: 20MP,10MP +1E 

Táv: zónán belüli 5m átmérőjű kör 

Erősség:4 

Var.idő:4 szegmens 

Hatóidő:TSZ*1kör 

Követelmény:3.F.nekromancia 

Ellenállás: egs. próba 

A nekromanta átható bűzt képes teremteni a zónáján belüli 5 méter átmérőjű körben. A kör 

középpontját mindig ő határozza meg. A szag kb 10* erősebb, mint egy bomlásnak indult 

tetem és az orrfacsaró bűz hányingert, émelygést okoz minden lényben, aki a körbe kerül és 

ez alól a varázsló sem kivétel. Aki a bűz körbe kerül egs. próbát dob, mint ha mérgezés érte 

volna a varázslat E-je ellen, mint méregszint. Siker esetén minden harcértéke 10 el csökken, 

sikertelenség esetén az émelygés módosítói érvényesülnek rá k6 körig. Ha az áldozat 

valamilyen okból kifolyólag maszkot, vagy sálat visel arca előtt, ami eltakarja légzőszervét, 

akkor a varázslat E-je 2 vel kisebbnek minősül. Nem hat olyan lényekre, akik immunisak a 

mérgekre vagy egyáltalán nincs szaglószervük (pl démonok,élőhalottak, anyagtalan masszák), 

viszont fokozottan hat azokra, akiknek az embernél kifinomultabb, vagy több szaglószervvel 

rendelkeznek (pl az állatok egy része, a "csupa orr,száj" lények, mint a Ymorre vagy az 

Aquirok egy része, KM dönt). 

 

Életerő hullám 

Mana:10MP 

Táv: zóna 

Erősség: vált. 

Var. idő: 1 szegmens 

Hatóidő: azonnali 

Követelmény: 4.F.Nekromancia 

Levédés: nincs 

Ez egy meglepő varázslata a nekromantáknak. Csak végszükség esetén használják, amolyan 

utolsó mentsvárként mivel meglehetősen destruktív jellegű. A varázsló csak abban az esetben 

alkalmazza a varázslatot, ha már nem lát más kiutat. Mivel az életerőt nem csak elszívni lehet, 
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hanem kibocsájtani is a varázsló saját fp-it használja fel ellenfele elpusztítására. Lényege 

hogy az összes Fp-t átalakítja nyers energiává, amelyet áldozata felé lövell ki. A varázslat 

sebzése annyi FP amennyi a varázslónak pillanatnyilag volt, de az FP-k elfogytával az ÉP-ket 

is lezabálja. A varázslónak mindig max. fp-jét kell felhasználnia a varázslathoz, ami után k6 

órára elájul és ebből csak Ép sebzéssel lehet kibillenteni. A VÉ-je ilyenkor 0, minden támadás 

automatikusan túlütésnek minősül. A varázslat cé-je 50, és leginkább egy fénynyalábra 

hasonlít, amelyet fehér villámok ölelnek körül. 

 

A rettegés aurája 

Mana: 23MP  

Erősség:15 E 

Táv: érintés 

Var. idő:3 szegmens 

Ható idő: K6+TSZ kör 

Követelmény: 3.F.Nekromancia 

Levédés: asztrál 

A varázsló az élőhalottakhoz hasonló rettegést kelthet más teremtményekben. A rettegés nem 

természetes félelem ezért az áldozatok fejvesztve menekülni kezdenek, azonban nem éreznek 

gyűlöletet, sem utálatot egyszerűen nem akarnak a karakter mellett maradni. Ideális varázslat 

pl. az ivók kiürítésére vagy a felesleges személyek eltávolítására. A varázsló eldöntheti, kik 

felé sugározza a félelmet, az alanyok akkor sem fogják megtudni kitől félnek, de minél 

messzebb akarnak jutni a helytől. Aki pszi pajzsokkal rendelkezik, és nem véti el aszrális me-

jét rögtön megérzi, ki sugározza a félelmet, illetve a varázshasználók (varázsló főkaszt), még 

akkor is, ha különben elvétenék a mágia ellenállásukat. 

 

Idegen bőr 

Mana: 35MP 

Táv: érintés 

Erősség: végtelen  

var. idő:2 óra 

ható idő: végleges 

Követelmény:5.F.Anatómia,3.F.nekromancia 

Ezzel a varázslattal egy homonkuluszt vagy élőhalottat lehet új külsővel felruházni, mégpedig 

oly módon hogy egy nemrég halott (max fél napos) tetemről a lenyúzva a bőrt az élőhalottra 

"szabhatjuk" azt. Ennek feltétele a meglévő segédeszközök és egy viszonylag felszereltebb 

laboratórium vagy hullaház (a bonceszközöket be lehet szerezni kb 5 aranyért). Azt tudni kell, 

hogy a nekromanták soha nem végeznek nyúzást élő állaton vagy emberen, csakis kizárólag 

tetemről húzható le a bőre. Ha elő teremtménnyel próbálkozna, a varázslat létre sem jön. A 

lenyúzott bőr egyébiránt hasonul az áldozat izmaival, testrészeivel, így pl grimaszokat is 

vághat az új külsejével. 

Az áldozatnak és az élőhalottnak nem kell ugyanolyannak lennie, de megközelítőleg 

hasonlónak kell lennie testfelépítésben, magasságban stb.Pl egy emberre rászabható egy ork 

bőre, de egy törpéé már nem (minden esetben a KM dönti el hogy lehet-e vagy sem). 

Játéktechnikai megjegyzés: Néhány vallás meglehetősen nehezen fogadja be a boncolást 

néhány pedig egyenesen tűzzel, vassal irtja, nem beszélve az ilyen fajta halottgyalázásról. 

Ezért a nekromanták mindig titokban és nagy körültekintéssel alkalmazzák ezt a mágiaformát, 

ugyanis lebukásuk esetén az életükkel fizetnek érte. 

 

Szentségtelen teremtés 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 39 - 

Mana: 60MP től 150 MP ig 

Hatóidő: Végleges 

Var. idő: lásd a leírást,1héttõl több hónapig 

Követelmény: 5.F.élettan,5.F.Anatómia,5.F.nekromancia 

Hatalmas erejű varázslat, ami a nekromancia egyik csúcsát jelenti. Lényege hogy a 

nekromanta egy humanoid testét homonkulusz alakban képes elkészíteni. Ebben még semmi 

rendkívüli nem lenne azonban a testet képes kiegészíteni további szervekkel, végtagokkal is. 

Ennek hatására maga a felépítés is megváltozhat. Pl egy homonkulusz, akinek 4 keze van és 

két szíve már egészen érdekes mechanizmus alapján készülhet, de életképes lehet. A varázslás 

mana igénye a fenti értékek között változhat, és az időtartam pedig a megformázandó testtől. 

Magához a varázslathoz egy jól felszerelt labor és "anyag" kell, aminek beszerzése a varázsló 

pénztárcáját terheli (min. 100 arany). A varázslat felveti a kérdést, hogy lehet-e keresztezni 

több fajt is ily módon vagy csak egy adott fajt lehet, megtoldani további szervekkel. A válasz 

a kérdésre igen. Azonban ez már túl terjed a nekromancia 5. fokán (6. Fokú ismerőit 

valószínűleg a Kobrák soraiban kéne keresnünk, akik ember démon hibrideket hoznak létre 

(Vulaghar), vagy pedig az írott történelemben valószínűleg Orwella teremtményei között 

(káoszlények), akiket Reigh-En Zerdal és elvetemült társai hoztak létre a kyr háborúk alatt). A 

lehetőségek tárháza végtelen, a keresztezendő fajok és ezeknek különbözõ válfajai között 

azonban az egyed koránt sem biztos, hogy életképes lenne, ezen kívül lehet, hogy szervezete 

nem bírná elviselni a testére nehezedő nyomást (pl a vérkeringés a több szívet, az emberi 

vállízületek a medve kart, satöbbi). Egyébiránt az ilyen teremtményekbe, ha a lélek kerül, ki 

tudja mire képesek, hiszen a képességeik gyakorlatilag semmilyen határt nem súrolnak, 

mágiatudásuk pedig csak a beleidézett lélektől függenek. Egy ilyen lény Ynevre engedésére 

biztos felfigyelnének a Ynevi hatalmasságok, ha az a legkisebb feltűnést is keltené. Ynevre 

kerülése körül belül olyan horderejű, mint amikor egy démonúrt vagy herceget idéznek Ynev 

elsődleges anyagi síkjára. 

 

Regeneráció 

Mana: lásd a leírást 

Erősség: 50 

Táv: érintés 

Var. idő: mp*1 szegmens 

Hatóidő: végleges 

Követelmény: 5.F. anatómia,5.F.élettan.4.F.nekromancia 

Képes egy élő szervezettel rendelkező homonkuluszt a regeneráció képességével felruházni. 

Ahogy a homonkulusz teste sérülést kap, a test látványos és gyors gyógyulásnak indul, és pár 

óra alatt a régi test alakját veszi fel újra. A regeneráció sebességét az alábbi módon 

számíthatjuk ki:1ÉP-t regenerálódik 12óra/a 10MP számszorosával. Ez azt jelenti, hogy 

10MPért 12óra, 20MP ért 6 óra, 30MP ért 3 óra, 40MP ért1.5 óra, 50MP ért 45 perc, és így 

tovább de max.100MP/1perc időtartamig (a tört számokat lefelé kell kerekíteni). A gyors 

gyógyulás miatt a szervezetet élelemmel kell ellátni, ami a napi élelem akár 10* ese is lehet 

(vagyis pl napi 20-30 adag húst eszik csóri homonkulusz). 

 

Kisebb Halálvarázs védelem 

Mana: 35 

Erősség:5 

Táv: érintés 

Var. idő: 1k. 

Hat. idő: TSZ*1kör 

Követelmény: 3.F.nekromancia 
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Egy halvány 3 méter átmérőjű halvány fekete gömb jelenik meg a varázsló körül, ami nem 

engedi közel a tudattalan élőholtakat és az éji rémeket. A kóborló dögökre és a vérivó 

élőhalottakra is hatással van, nekik összes harcértékük 10 -el csökken. A gömb nem 

élőhalottól, vagy élőhalott által használt mágiától nem véd. A gömb nem alkalmas arra, hogy 

egy élőhalottat sarokba szorítsunk, vagy pl. leszorítsuk a hídról. A gömb a varázslóval együtt 

mozog, és kívülről kiütni, mágiát használni és bármilyen hajító vagy lőfegyvert használni 

lehet. 

 

Nagyobb Halálvarázs védelem 

Mana: 70 

Erősség: 15 

Táv: érintés 

var. idő: 1 kör 

Hat. idő: Tsz*1 kör 

Követelmény: 4.F.nekromancia 

Ez egy kívülről nézve ébenfeketén csillogó gömböt hoz létre a varázsló 5 méter átmérőjű 

környezetében. Az élőhalottak a gömbön belül 6K6 SP-t sebződnek, és a gömbből szabadon 

ki-be mozoghatnak. De mivel a varázsló is mozoghat a gömbbel együtt ezért "ráhúzhatja azt 

az élőhalottakra. Az élőhalottak a gömbön belül csak akkor tudnak varázsolni, ha a varázslat 

E -je meghaladja a gömbét. Ilyenkor maradéktalanul kifejti a hatását. Azonban ha a mágia 

kívülről jön akkor kifejti a hatását de annyi E -vel csökken amennyi a gömb E -je. 

 

Tükör varázs 

Mana: 50 

Erősség: 10 

var. idő: 2 kör 

Táv: érintés 

Hat. idő: Tsz +2 kör 

Követelmény: 5.F.Nekromancia 

Ez a mágiaforma védelmet nyújt minden olyan varázslat ellen, ami közvetlen halált okozna a 

célponton. A mágia a varázsló zónáján belül véletlenszerűen áttükrözi egy másik alanyra a 

neki szánt varázslatot. Az alanyt sohasem a varázsló választja, hanem véletlenszerűen 

dobandó ki, mindig a zónán belül tartózkodó személyek, vagy állatok között, azonban ebbe a 

varázsló is bele tartozik. Meg kell még jegyezni, hogy csak értelmes lényre, állatra, szörnyre, 

élőhalottakra, démonokra és egyéb hasonló (Km dönt) lényekre hat, tehát erdőben állva pl. 

egy bokorra nem lehet tükrözni a varázslatot annak ellenére, hogy az is élőlény. Ez a 

mágiaforma az alábbi varázslatok ellen nyújt védelmet: papi: halál dala, időtlen álom, a halál 

szava, lélekcsapda, mérgezés boszorkánymesteri: rontások. A közvetett halálnemek ellen, 

mint pl a tűzcsóva által kiváltott égési sérülések okozta halál ellen nem véd. A varázstárgyak 

ilyen jellegű képességeit nem lehet áttükrözni viszont a varázslat véd ellene. A fent említett 

varázslatokkal felruházott tárgyak csak akkor fejtik ki hatásukat, ha a hatóidőn túl hatnának. 

Pl egy szívbénítás, ami egy perc alatt megölné az áldozatot nem fog hatni, ha a varázslat ható 

ideje hosszabb. Az élőholtak speciális képességei ez esetben varázstárgyaknak minősülnek. 

 

Feltámasztás 

Mana: 80 MP v. speciális 

Erősség: 30 

Táv: érintés 

Var. idő: fél óra vagy spec. 

Hat. Idő: végleges 
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Követelmény: 2.F/5.F nekromancia 

Ezzel a varázslattal lehet az elvesztett Ép -ket visszaadni egy élőhalottnak. A varázslat 

gyakorlatilag újra rendezi a csontvázszerkezetet, a szöveteket olyanra, mint amilyen az 

élőhalott a megidézés pillanatában volt. Mana költség 2 MP/1ÉP és annyi szegmens ahány 

mana. A másik alkalmazási módszere az, hogy a már elpusztult élőhalottra alkalmazzuk, aki 

újra feltámad és a halál előtti állapotba kerül vissza. Ezt az alkalmazási módot a halál utáni 66 

percben meg kell tenni, mivel ilyenkor még a lélek - ha az élőhalott rendelkezett ilyennel - 

nem távozott teljesen és azonnal visszatér. Ha a 66 perc után tesszük meg akkor mentális 

mágia ellenállásra jogosult, és ha elvéti, akkor visszatér, ha nem akkor visszakerül az örök 

körforgásba. Erősíteni 5 MP/1E -vel lehet. 

 

Lebegés 

Mana: 30 MP 

Erősség: 10 

Táv: érintés 

Var. idő: 1 kör 

Hat. Idő: K6 perc 

Követelmény: 2.F.nekromancia 

A varázslat igazából az élőhalottak azon képességét másolja le, hogy légies alakban képesek 

lebegni, vagyis inkább repülni. A varázsló is megteheti ezt, bár õ nem válik légiessé. A 

sebessége 12m/s (kb.40km/h). Hatótáv beli korlátozás nincsen, sem magasságban sem 

távolságban. Lebegés közben a varázslónak koncentrálnia kell, így mágiát nem, de pszit 

használhat. Amint megáll egy stabill ponton, már nem kell koncentrálnia így varázsolhat, de a 

lebegés sem törik meg. 5 mana pontonként a varázslat hatóideje 1 perccel meghosszabbítható. 

 

Árnyalak 

Mana: 1MP/2 pont 

Erősség: 17 

Táv: 1 személy 

Var. idő: 1 szeg. 

Hat. idő: K6+TSZ/2 perc 

Követelmény: 2.F.nekromancia 

A varázslat a nekromanta árnyékait nyújtja meg mintha csak fekete lepel borítaná be, vagy 

egy lidérc venné körül. A varázslat elsütéséhez valamennyire árnyékban kell állni, de az is 

elég, ha egy tárgy kisebb nagyobb árnyékot vet 3 méteren belül; a tárgy árnyékának 

megnyújtása is elég. Ekkor a varázsló megnövelheti rejtőzködés képességét max 50% -al. 

Ehhez nem előfeltétel a rejtőzködés ismeret. 

 

Szellem Kezek 

Mana: 16 

Erősség: 1 

Táv: zóna 

Var. idő: 5.szegmens 

Hat. idő: 3 kör 

Követelmény:3.F 

Az áldozatot szellem kezek ragadják meg, melyek megpróbálják meggátolni a mozgását 

lefogva őt. Az áldozat erőpróbára jogosult, annyi mínusszal, amennyi a varázslat E-je -1. Ha 

elbukja, akkor a harc helyhez kötve módosítói érvényesek rá. A varázslat E -je 6MP-onként 

növelhető. 
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Temetői köd 

Mana: 15 

Erősség: 3 

Táv: zóna 

Var. idő: 3 szeg. 

Hat. idő: 5 kör 

Követelmény: 2.F.nekromancia 

A varázsló zónáján belül egy 10 méter átmérőjű sűrű köd jelenik meg, amiben alig lehet látni 

és fullasztó lélegezni. Leginkább a temetők fölötti reggeli ködre hasonlít. Annak, akinek 

nincsen legalább 2.F vakharca az alábbi módosítókkal harcol a ködben -5Ké,-10Té,-15Vé,-

30Cé. Mágia szétoszlatásával, vagy destrukcióval lehet semlegesíteni. Szél nem fújja el a 

mágikus ködöt. 

 

Élőholtak birtoka 

Mana: 66MP 

Erõsség: 40 

Táv: zóna 

var. idő: 3 kör 

Hat. idő: maradandó 

Fertőzött terület: TSZ*2 méter oldalú kocka 

Követelmény: 4.F.nekromancia 

A nekromanta kijelölhet egy helyet, amit élőhalott birtokká tehet. Ezen a területen a varázslat 

végezte után az állatok menekülni kezdenek, megvadulnak és igyekeznek kijutni az adott 

területről. Ahogy kijutottak a félelmük rögtön elmúlik, mintha mi sem történt volna. Az igazi 

hatás azonban csak az éjszaka eljövetelével mutatkozik meg. A házban kopogások, 

padlórecsegés, újdobolás hallatszik első éjszaka. Második éjjel már suttogás és nyögések is 

belevegyülnek a zajokba. Harmadik éjszaka éles sikolyok, hörgések fűszerezik meg az 

éjszakai neszeket. 4. napra dulakodás zajai, verekedések, csonttörések hangjai kínozzák az ott 

tartózkodókat. 5. napra eluralkodik a pokol: a könnyebb tárgyak a levegőbe emelkednek, az 

ajtók és ablakok kicsapódnak, az üvegek betörnek, és lihegés, nyálcsöpögés, farkasüvöltés 

hallatszik a házban, majd vörös szemek jelennek meg a sötét sarkokban. Ennek pszichológiai 

hatása naponként 15E-s asztrális támadás. Aki elvéti őrjöngve menekül a házból. Aki erre 

képtelen az az éjszaka végére megőrül. A hangok csak a területen belül hallatszanak, éppen 

ezért a külvilág számára a házban semmi sem változik A papok által alkalmazott átokűzés 

eltávolítja a varázslatot, azonban a destrukcióval és más kasztok átokűzésével nem távolítható 

el. 

 

Halotti pernye 

Mana: 22 

Erősség: 4 

Táv: zóna 

var. idő: 3 szegmens 

Hat. idő: lásd. a leírást 

Követelmény: 3.F.nekromancia 

A mágikus szavak kimondása után a varázsló kezében egy kupac hamu jelenik meg, amelyet 

egy választott ellenfelére fújhat. Az elfújt hamu távolsága max zóna szélének távolsága. Akire 

a varázsló a hamut ráfujja egészség próbát dob a varázslat szintje, mint méreg ellen. Ha elvéti 

K6+2 körön keresztül köhögni, fulladozni kezd, aminek hatására K6 fp-t veszít és az 

émelygés módosítói vonatkoznak rá. Sikeres egészség próba esetén csak a fenti sebzést 

szenvedi el. A varázslat 4 mana pontonként 1 E vel erősíthető. 
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FAI 'S NEKROMANTA VARÁZSLATAI 

Boszorkánymesteri varázslatokból ezeket: Holtak nyelve, Életerő szívás/rablás 

 

Életerő begyűjtése (átdolgozott BM varázslat; ezen túl a BM is így gyűjti) 

mana: 11 

Erősség: 1 

Var. idő: 2 sz. 

Hatótáv: érintés 

2K10 SP-t sebez,1FP-ért 1MP,1ÉP-ért 4MP-t kap a varázsló.6FP elvesztése után veszít ÉP-t 

az áldozat. 

 

Halálos pillantás 

Mana: 8 

Táv: zóna 

Var. idő: 2 sz. 

Hat. idő: TSZ*2 kör 

Körönként dobhat akaraterő próbát az áldozat. Ha sikeres, a varázslat megszakad. K6FP/kör 

sebzést okoz. 

 

Láthatatlanság élőholtakkal szemben 

Mana: 10/20 

Táv: 5 

Var. idő: 2 sz 

Táv: érintés 

Hatóidő: 2kör/szint 

A varázsló láthatatlanná válik a tudat nélküli (10MP), vagy minden élőhalottal szemben 

(20MP). Mágia segítségével észrevehetik, ha annak nagyobb az erősítése. A varázslat 2MP 

befektetésével, 1 E-vel növelhető. 

 

Holtak pusztítása 

Mana: 8MP 

Táv: Érintés (támadó dobás puszta kézzel) 

Var. idő: 1 sz. 

Ha a varázsló megérint egy tudattalan élőholtat, és használja ezt a varázslatot, az élőhalott 

porrá omlik. 

 

Halott űzés 

Mana: 60MP 

Táv: zóna 

Var. idő: 1 sz. 

A varázsló zónájában az összes tudattalan élőholt és éji rém porrá omlik, a kóborló dögök 

20%, a vérivó élőhalottak 10% (királyvámpír nem) eséllyel hasonló véget érnek. A többi (a 

vámpírkirály is) fejvesztve menekül, minél távolabb a varázslótól. 

 

Test Teremtés 

Mana: 10MP 

Var. idő: zóna  

Hatóidő: végleges 

Ha a varázsló a zónájában viszonylag ép csontváz van, képes feléleszteni. Az egykor élő 
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anyag még hordozza magában az élet lenyomatát, ezért átformázott csontvázra a varázslat 

nem alkalmazható. A varázsló nem tesz mást, mint csatornát nyit az életenergia titkos síkjára, 

s ezzel energiával tölti fel azt az "üreget", ahol régen az élet lakozott. Ez a lény még nem 

élőhalott, gyakorlatilag csak egy speciális test. 

 

Élőhalott teremtés 

Mana: 15 MP 

Var. idő: 3 kör 

Hatóidő: végleges 

Táv: zóna 

Az előző varázslathoz hozzáfűzhető mozaik. Az életenergiával feltöltött testhez a varázsló 

egy torz asztrális árnyékot idézhet, ami nem más, mint vak hűség teremtője felé, és olthatatlan 

gyűlölet, de mivel csak egy árny, személyes aurát nem sugároz, így a teremtmény alanya a 

term. anyagok mágiájának. 

 

Halott irányítás bélyege 

Mana: 50MP 

Var. idő: 3 kör 

Hatóidő: végleges 

Táv:- 

Tudattalan élőholtra, vagy emberre írják a bélyeget, s az a varázsló zónájában van, a 

transzállapot segítségével képes lesz beleköltözni. Ember esetén csak akkor tudja irányítani, 

ha nagyobb az akaratereje, vagy az beleegyezik. A varázsló zónája a régi test körül marad, így 

ha varázsolni akar kénytelen a testre egy zóna varázsjelet rajzolni. A varázsló így szabadon 

mozoghat új testével, a régi testével elveszíti a kapcsolatát. Ha eltávolodik a zónából, 2 körig 

tart visszajutnia, s K6 körig kába lesz. Ha közben megölik eredeti testét, akkor abba ő is 

belehal. Új testét teljesen érzi, vagyis ha élőhalott volt, nem fog fájdalmat érezni, de ha a test 

erre képes volt, akkor igen. Ha új testét megölik, a varázsló kómába esik K6 órára. 

 

A halál esszenciája 

Mana: 30MP 

Var. idő:15 kör 

Hatóidő: végleges 

Táv:- 

Követelmény: 5.F. nekromancia 

Egy flaskányi kristálytiszta vízből a negatív síkok energiáit felhasználva a halál esszenciája 

készíthető. Felhasználási módja rendkívül sokrétű, de csak az igazi beavatottak vannak 

tisztában vele. A legközismertebb szerint az áldozat szemeibe csöpögtetve 10 körön keresztül 

asztrális és mentális mágia ellenállásra jogosult 15 E ellen. Ha egyszer elvéti, a lelke elalszik, 

szemei átfordulnak. Ebben az állapotban sokkal fogékonyabb bizonyos varázslatokra. Az 

esszencia elkészítése 5.F nekromanciát igényel. 

 

Halottá Gyalázás 

Mana: 50MP 

Var. idő: 13 kör 

Hatóidő: végleges 

Táv: érintés 

Követelmény: 5.F. nekromancia 

Ha az áldozat az előbb leírt állapotba kerül, a feketemágus képes kiszakítani belőle az élet 

princípiumát, ezáltal a lélek elszáll, s csak egy homonkulusz marad hátra. 
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A halál princípiuma 

Mana: 50MP 

Var. idő: 27 kör 

Hatóidő: végleges 

Táv: érintés 

Követelmény: 5.F. nekromancia 

Ha az előző varázslathoz hozzáfűzzük ezt a mozaikot, akkor az élet elszáll a testből, de a lelke 

ottmarad. Az áldozat teste, lelke változásnak indul, ami akár 1 évig is eltarthat. A sötét 

energiák az aquirokhoz hasonló testet eredményez, ezért a változás végén K10+5 oddal 

rendelkezik, a hatalomszavakat NEM ismeri. Ez a varázslat az 5. Fok csúcsa, alig fél 

tucatnyian ismerik hogyanját, miértjét annál is kevesebben. A 6. Fok csak egy karnyújtás 

ennek az ismeretnek a birtokosának. 

 

Az idézés magasiskolája 

Mana: 666MP 

Var. idő: ? 

Hatóidő: ? 

Táv: ? 

Ha egy élőlény az előbb leírt állapotba hozunk, egy 6. Fokon képzett nekromanta képes a 

halál teremtményeinek lelkét beleplántálni. Az energiaigényt csak különleges helyeken, 

ereklyék segítségével, együttállások alkalmával lehet előteremteni. Reigh-En Zerdal ezzel a 

módszerrel idézte meg a Rettenet Asszonyát a Tinolok bércein. 

 

A necromanta a fenti varázslatokon kívül még a varázslói varázslatokat is használja, 

hiszen tulajdonképpen ő sem más, mint egy specializálódott varázsló. 
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Méregmester mágiája 
 

 

 

A méregkeverés magasiskolája, 

avagy a Banara útja 

 

Forrófejű tanonc! Ne hidd, hogy ez a 

tudás igazi hatalom! Ki ne lenne képes 

arra, hogy halálos mérgeket keverjen, ha 

nyitva fekszik előtte a Saronnhai Fekete 

Kompendium, vagy a híres warviki 

mester, Alderni Contorte munkája, a 

Füvek és Kristályok?! ...Szép és ritka 

kötetek, mi több, felettébb hasznosak... 

Csakhogy hiányzik belőlük az esszencia, 

az erő, melyet csak a mágia hordozhat. 

Nem különbek ügyes 

szakácskönyveknél, csupán a céljuk 

más. Végtelen szakértelmük dicséri e 

munkák szerzőit, de mégsem jutottak 

tovább az egyszerű anyagnál. Lásd csak, 

fiam, tanulmányod következő évei alatt 

mindez megváltozik! -Ianoss Gal-A-Nay 

boszorkánymester szavai adeptusához...  

 

Yneven kevés tudomány futott be oly 

fényes pályát, mint a méregkeverés. 

Nem sok új születhet már a nap alatt, a 

vajákosok, alkimisták, boszorkányok és 

boszorkánymesterek ezrei hosszú 

évszázadok alatt fejlesztették a technikai 

lehetőségek nyújtotta csúcsig ezt a kétes értékű tudományt. Az új vagy erős mérgek 

összetétele persze nem forog közkézen - minden alkotó megpróbálja megőrizni keverékének 

titkát, illetve csak egy-egy megrendelővel megosztani azt. Így elkerülhető, hogy a potenciális 

áldozatok - akik esetleg vetélytársak lennének a felhasználásban is - az anyag összetételének 

ismeretében ellenszert készíthessenek annak semlegesítésére.  

Észak és Dél-Ynev méregismereti kultúrájában sokkal egységesebbnek tekinthető, mint 

például építészet vagy hősköltemények terén. "A tudás nem ismer határokat" - így szól a 

mondás, s a tények is ezt támasztják alá. A különböző fejvadász klánok, boszorkány és 

boszorkánymester rendek gondoskodnak a tudomány eredményeinek lassú terjedéséről. 

Ahányféle cél, annyiféle méreg - az élővilág és az ásványok szinte korlátlan lehetőséget 

biztosítanak a kitartó kutatónak a halálos készítmények előállítására. A 

boszorkánymestereknek azonban ez sem volt elegendő. Több mágikus utat ismernek 

különlegesen hatékony mérgek előállítására, de ezek közt is a legtöbb figyelmet követelő, a 

legnehezebb a Banara, az Élő méreg elkészítése. 
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Banara, a végső méreg 

 

A Banara előállítását több, a méregmágia ezen ágát elméletben tárgyaló tanulmány megírása 

előzte meg. A kísérletek, kutatások azonban csupán az első gondolat megszületése után ötven-

egynéhány esztendővel kezdődtek el, hiszen a felvetett ötlet és elv annyira valószínűtlennek, 

megvalósíthatatlannak látszott, hogy mindenki felesleges energia- és időveszteségnek tartotta 

a komoly kutatást. A kivételt egy kráni befolyás alatt álló városállamban tevékenykedő 

boszorkánymester jelentette, aki hosszú fontolgatás után belevágott a munkába. Méregkeverés 

és mágia - e kettő kombinációja szükségeltetett a kísérletek sikeréhez. A hosszú évek munkája 

olyannyira a boszorkánymestert igazolta, hogy a létrehozott méreg segítségével Sionar Gal-A-

Nay, az Első, játszi könnyedséggel irtott ki három kisebb fejvadász klánt, továbbá két, a 

titokra pályázó kráni boszorkánymestert. Krán ezen kérdéssel foglalkozó vezetői rövid 

gondolkodás után belátták, sokkal jobb egy élő szövetséges, mint egy halott ellenség, így a 

konfliktust ennek megfelelően rendezték. Sionart Kránba invitálták, ahol saját iskolát 

alapíthatott, s helytartója lett az iskolát magába foglaló városnak és környékének. A Gal-A-

Nay család vezette iskola napjainkban is virágzik, a Banara titkát csak itt sajátíthatják el az 

arra méltó beavatottak. A képzés két esztendős, először a közönséges méregkeverés 

fortélyainak megtanítására kerül sor, majd a Banara oktatására. Az iskola - rendhagyó módon 

a kráni létesítmények között - külhoniak számára is hozzáférhető, de a képzés árát (kereken 

1200 aranyat) drágakőben kell kifizetni az iskola megbízottjának kezébe. A játék nyelvére 

lefordítva, az Élő méreg készítésének titka titkos képzettség, mely 1200 arany és 25 Kp 

birtokában megtanulható. A képzettségnek csak Mesterfoka van, de elsajátításának 

alapfeltétele a Méregkeverés képzettség Mesterfokú ismerete is. A tanulni vágyónak jó 

referenciákkal sem árt rendelkeznie, különben tanulóévei alatt éjjel-nappal figyelni fogják a 

kráni kémhálózat emberei, s bizony kellemetlen következményei lehetnek, ha netán szemet 

szúr nekik valami apróság. 

 

Az Út 
 

A Banara minden beavatott számára többet jelent egyszerű méregnél, benne foglaltatik az 

alkotó szándékának és akaratának egy töredéke is - ennek következtében az Élő méreg 

minden körülmények között szimpatikus viszonyban áll teremtőjével, még a méreg 

hatóidejének elmúlta után is, egy teljes éven keresztül. Talán ez az egyik oka annak, hogy 

boszorkánymesterek nem adják el szinte senkinek, és mindig kétszer meggondolják, ehhez az 

eszközhöz folyamodjanak-e. Most lássuk, mire is képes a boszorkánymesteri mágia ezen 

különös szüleménye. 

Az Élő méreg valóban él, korlátolt tudattal és cselekvőképességgel rendelkezik. Kizárólag az 

alkotó szándéka és hatalma határozza meg, hogy a méreg milyen tulajdonságokkal bír, de van 

néhány közös jellemző, mely minden elkészített méregre igaz. Mint már említettük, a Banara 

szimpatikus viszonyban áll alkotójával. A létrehozott méreg minden esetben akkor kezd hatni, 

amikor az alkotó egy gondolatban kiadott paranccsal aktiválja - addig tehát teljesen 

ártalmatlan folyadék, akár meg is iható, a méreg-felfedezés sem érzékeli. A Banara hatása az 

áldozat megmérgezése után még egy napig fennmarad, vagyis a méreg még ennyi ideig él. 

Amennyiben azonban az áldozat sikeresen ellenállt a méregnek, az azt jelenti, hogy a Banara 

már a beadás pillanatait követően elpusztult. 

 

Abban az esetben, ha a sikeresen megmérgezett áldozat vérét valaki összegyűjti, a méreg 

felszáll a felszínre, és lefölözhető. Az így visszanyert méreg újra felhasználható, mintha a 

boszorkánymester akkor készítette volna - tehát az egy nap elölről kezdődik. Ezért egyes 

boszorkánymesterek néhány drágán és nehezen létrehozott mérget szándékosan tenyésztenek 
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a felhasználási alkalmak között. Ez lényegében azt jelenti, hogy a mérget rabszolgáknak vagy 

idegeneknek adják be, ezzel biztosítva újabb napot a Banara létezésében - hiába, egyeseknek 

ilyen olcsó az emberélet.  

 

 

Az összetevők 
 

A Banara tulajdonságai két dologtól függnek, nevezetesen az alapanyagoktól és a beléjük 

szőtt mágiától. A felhasználandó anyagok különleges növényi vagy állati eredetű 

komponensek, esetleg drágakő vagy nemesfém porok. A legtöbb így vagy úgy, de pénzért 

megvásárolható, csupán a speciális összetevők beszerzését írjuk le. A többinek kizárólag 

beszerzési ára kerül feltüntetésre. A KM módosíthatja az árakat, az alábbiak viszonylag jól 

ellátott nagyvárosra vonatkoznak. Befolyásolhatja még az összeget, ha a karakter jártas a 

Herbalizmusban, és maga szedi össze a szükséges komponensek egy részét. Fontos tudni, 

hogy egy létrehozott Banara nem csupán egyetlen tulajdonsággal rendelkezhet. A leírtak 

közül szinte minden működhet együtt - tehát tetszőleges számú hatás elképzelhető, ha azok 

értelmükben nem zárják ki egymást. Ekkor a Mana-pontok és az anyagi költségek 

összeadódnak. A méreg két módon is alkalmazható, lehet ételméreg vagy fegyverméreg. Az 

alkalmazási módok egyes hatások következtében módosulhatnak, erről bővebben a különleges 

hatásoknál szólunk. A Banara hatóideje azonnali, a bejutást vagy aktiválást követő kör végén 

hat. 

 

Hatásai 
 

A mérgek alaphatásai, tehát azok, melyek a méreg elleni sikertelen ellenállás esetén 

jelentkeznek, megegyeznek a Méregvarázsnál leírtakkal. Az egyik eltérés az ott leírtaktól az, 

hogy mindazon hatások, melyek számban kifejezhetőek, mint például a kábultság módosítói 

vagy az Fp vesztés, sikeres ellenállás esetén csak feleződnek, nem tekinthetőek semmisnek. E 

szabály alól csak az alvás, ájulás és halál jelent kivételt - ezeknél a sikeres ellenállás minden 

esetben a bénultság negatív módosítóit eredményezi. A méreg tehát minden körülmények 

között hat, csak éppen sikeres ellenállás esetén hatását nem tudja teljesen kifejteni, és 

elpusztul. A másik különbség, hogy a befektetendő Mana-pontok mennyisége megegyezik 

ugyan a Méregvarázsnál leírtakkal, de ezért a mennyiségért az alaperősség nem 4., hanem 6. 

szint, mivel ebben az esetben nem vízből, hanem értékes és hatásos komponensekből készül a 

méreg. A hatások összeadhatóak, tehát lehetséges olyan mérget alkotni, mely egyszerre bénít, 

sebez és kábulatot okoz. Ez persze közönséges mérgeknél is elérhető, de a Banara több 

különlegességre képes - csak megfelelő mennyiségű Mana-pont befektetése szükséges hozzá. 

Az alaphatások alapanyagainak ára a Mana-pont szükséglet mennyiségével azonos, 

ezüstpénzben. 

 

Egyéb hatások 
 

Személyre szóló 

Mana-pont: 12  

Ár: 2 arany  

A mágia hatására a méreg felismeri a boszorkánymester által megjelölt célpontot, és csak 

akkor lép működésbe, ha annak szervezetébe kerül - így a méreg más ellen nem használható 

fel. A meghatározott célpont ellen a Banara erőssége nem 6., hanem 8. szintű lesz. Az erősség 

még további két szinttel növelhető, ha a Banara olyan alapanyagot is tartalmaz, mely 

szimpatikus viszonyban áll a kiválasztott személlyel. A személyre szóló méreg minden olyan 
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esetben jó szolgálatot tehet, mikor a kiszemelt áldozat előtt más is fogyaszt a mérgezett 

ételből vagy italból. 

 

Átszivárgó 

Mana-pont: 6  

Ár: 4 arany  

Ezzel a hatással a létrehozott méreg átszivároghat a ruhán, és behatolhat a bor pórusain is. A 

szervezetben hatását az alaphatásnál meghatározott módon fejti ki.  

 

Haladó 

Mana-pont: 10  

Ár: 6 arany  

Az így létrehozott méreg saját, lassú mozgást végezhet, az aktiválásától számított egy órán 

keresztül. Így eljuthat az áldozat borén ejtett sebig, vagy alvó ellenfél esetén akár a szájba is 

beszivároghat. Megkerülheti a páncélt, az Átszivárgó méreggel együtt alkalmazva hatása még 

tökéletesebb. Sebessége sajnos nem nevezhető jelentősnek, az egy óra leforgása alatt csupán 

három métert haladhat. Az még így is könnyen elképzelhető, hogy egy páncélban elakadt 

lövedékről vagy fegyverről az ilyen hatással rendelkező Banara lassan bejut az áldozat 

szervezetébe, és a küzdelem után majd' egy órával fejti ki hatását. 

 

Száguldó 

Mana-pont: 14  

Ár: 9 arany  

A hatás mindenben hasonlatos a Haladónál leírtakhoz, de a méreg ebben az esetben gyorsan 

haladhat, akár o lehet a támadás végrehajtója is. A Banara 25 km/h sebességet is elérhet, így 

beérheti a futó embert vagy léptető lovat. Ha a boszorkánymester útjára engedi, az aktiválás 

pillanatában meg kell jelölnie a méreg célpontját. A Banara ezek után villámgyorsan az 

áldozat felé folyik, és azt elérve megpróbál bejutni a szervezetbe, akár nyílt seben, akár az 

orron vagy szájon keresztül. 

 

Légies 

Mana-pont: 19  

Ár: 14 arany  

A légiesség ezen esetben természetesen nem jelent egyet a varázslók létrehozta légiességgel. 

Az ilyen módon elkészített Banara apró cseppekre porlad szét, melyek mindegyike a 

levegőben lebegve elindul az áldozat felé. Az Élő méreg hatótávolsága 15 méter, a célpontnak 

ilyen sugarú körön belül kell tartózkodnia az aktiválás pillanatában. A méreg átszeli a rövid 

távolságot, majd a bőrre kerülve Átszivárgóként viselkedik, azaz behatol a célszervezetbe, és 

kifejti hatását. A méreg minden hatósugáron belül tartózkodó testére rákerül, csak a 

boszorkánymester szervezetében nem tesz károkat. Amennyiben a Banara személyre szóló 

volt, a hatás természetesen csak a kiválasztotton érvényesül. Érdekes felhasználása a 

méregnek - boszorkánymesterek sokszor élnek is vele -, hogy leleplezheti a varázslói és papi 

láthatatlanságot, tehát azokat, melyek a Természetes Anyag mágiájának alapján, és nem 

fénnyel manipulálva vagy a szemlélők érzékeit befolyásolva hatnak. A létrehozott Banara 

ugyanis mágikus, és mint ilyen, nem tehető a hagyományos értelemben láthatatlanná. (Mint 

látni fogjuk, az Észlelhetetlen hatással bíró méreg kikerülhet a megfigyelők összes érzékének 

tartományából, de ezt merőben más módon éri el.) A mágikus méreg tehát por alakjában 

mindenkin vékony rétegben rakódik le, és ezzel kirajzolja a láthatatlan ellenfél körvonalait is. 

Amennyiben boszorkánymester ilyen céllal készíti el a folyadékot, feltűnő színű festékeket 

használ, és a legtöbb esetben mérgező alaphatást sem alkalmaz a Banarához.  
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Többszörös meglepetés 

Mana-pont: 22  

Ár: 13 arany  

A méreg egyszerre több ponton támadja meg a szervezetet, így több sikeres Méregellenállás 

dobás szükséges a leküzdéséhez. A legtöbb ilyen méreg a szervezetbe jutás után három részre 

szakad, és elkezdi saját útját járni a keringésben. Teljesen véletlenszerűen - de hatásuknak 

megfelelően - csapnak le, ezzel háromszoros hatást érve el. Az áldozatnak ennek 

következtében háromszor kell sikeres Méregellenállást tennie egymás után, a méreg hatásának 

gyengítésére. 

 

Romboló 

Mana-pont: 25  

Ár: 11 arany  

Ez a méreg arra szolgál, hogy az áldozat szervezetének Méregellenállását - az Egészséget 

nem, kizárólag a mérgek elleni rezisztenciát - drasztikusan lecsökkentse. A méreg 10. szintű, 

ha az ellenállás sikertelen ellene, az áldozat Méregellenállása a következő 10 percre 6-tal 

csökken, minden típusú méreg ellen. Sikeres ellenállás esetén a csökkenés 2.  

 

Türelmes 

Mana-pont: 25  

Ár: 2 arany  

A méreg aktiválása után meghatározható egy időpont, cselekedet illetve történés, mely a 

méreg valódi hatásának kifejlődését elindítja. A meghatározott pillanat lehet például az 

áldozat megsebesülése, vagy akár a naplemente is. A méreg addig marad ebben a fél-aktív, 

várakozó állapotban, míg a várt esemény be nem következik. A méreg elkészítéséhez egy 

különleges sivatagi állat, a Vízrejtő Skorpió méregmirigyének kivonata szükséges. Ennek 

beszerzése nem jelent különösebben komoly gondot a Taba El Ibara-ban, de Ynev egyéb 

területein már igen.  

 

Hazatérő 

Mana-pont: 14  

Ár: 17 arany  

Az így elkészített Banara, ha ellene a Méregellenállás sikertelen volt, teremtőjének hívó 

parancsára ismét összegyűlhet, és elhagyhatja áldozata testét. Ez meglehetősen látványos 

jelenség, a méreg ugyanis keresztülhatol a bőrön, majd mézszerű foltként meggyűlik a 

felszínen. A méreg ezek után könnyen összegyűjthető.  

 

Észlelhetetlen 

Mana-pont: 17  

Ár: 5 arany  

A mágia hatására a méreg felfedezhetetlenné válik nem csak a mágia, de a közönséges 

érzékszervek számára is. Íze teljesen semlegessé válik, szaga eltűnik, és láthatatlan lesz. Nem 

érzékelhető még tapintással sem, a megfigyelő minden érzékén kívül kerül. Ennek pontos 

magyarázatát eleddig még a leghíresebb boszorkánymesterek sem lelték meg; jó 

megközelítésnek látszik az, hogy a méreg kívül helyezkedik el a szemlélők, helyesebben 

érzékelők figyelmén, mintha az érzékelés lesiklana róla, kizárva a tudatból az esetleg rögzített 

jeleket, információkat. Így a Banara akár több száz ember szeme előtt is végigkúszhat a 

kiszemelt áldozat arcán, anélkül, hogy a veszély gyanúja bárkiben is felmerülne. Fontos, hogy 

az Élő mérget alkotó boszorkánymester minden körülmények között látja a Banarát, de nem 
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természetes színében, hanem bíborszín foltként. Az alkotó tehát tisztában lesz a méreg 

helyzetével, ha az látótávolságán belül tartózkodik.  

 

Intelligens 

Mana-pont: 35  

Ár: 75 arany  

Ez az egyik legerősebb méreg, legtöbbször csak halálos hatással együtt alkalmazzák. A méreg 

ugyanis feltérképezi az áldozat szervezetét, megkeresi a leggyengébb pontot, és ott támad. 

Hatóideje emiatt nem feltétlenül azonnali, a hatás kifejlődéséig k6 kör telhet el. A méreg 10. 

szintű lesz, és kétszer kell ellene sikeres Ellenállást dobni. Az első arra szolgál, hogy a méreg 

megtalálta-e a gyenge pontot. Ha ez sikertelen, a méreg biztosan hat. A második ellenállás 

dobás csak akkor szükséges, ha az első sikerült. Ez a szervezet szokásos ellenállása a méreg 

ellen. Az intelligens Banara előállításához szükség van egy adag Kromania levél őrleményre. 

A Kromania ritka, sötét színű növény, az Elátkozott Vidéken él. Beszerzése komoly 

nehézségekbe ütközik, a boszorkánymesternek magának kell elmennie érte, vagy 

kalandozókat kell felbérelnie a feladatra. Ez a komponens a 75 aranyas elkészítési árban még 

nem foglaltatik benne. 

 

 

 

Illúzionisták varázslatai 
 

Varázslói varázslatokból elsajátítják az Elemi mágiát és formázásait, valamint a Mentál 

mozaikokat. De képesek még két varázslói varázslatra is: 

Teleport:  
Mp: 1/3kg 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

(lásd varázslói varázslatoknál) 

 

Térkapu: 

Mp: 75 

Időtartam: 3 perc 

Varázslás ideje: 1 kör 

(lásd varázslói varázslatoknál) 

 

A képidéző varázslataik:  

Az illuzionisták mágiája ugyan olyan mozaik mágia, mint a varázslóké. Viszont ők 

szintenként csak két mozaikot képesek összefűzni. A varázslatok többsége ellen nincs Me, 

így az áldozatok legtöbbször csak saját józan eszükre hagyatkozhatnak (I.Q. próba) a 

feltámadt képek viharában. Több mozaik összeillesztésénél az Me-t az asztrálra, mentálra 

hatónál kell kidobni külön, és az egyik érzékre hatónál az I.Q-t. Hiszen, ha hisz a szemének, a 

kép megfoghatóságának, vagy csak a dögletes bűznek, akkor már a képidéző hatása alatt van.  

   

Illúzió: 

Mp: 2 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Időtartam: 10 perc/szint 

Hatóterület: 20m 
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Me: speciális 

Leírás: Az illuzionista bármit létrehozhat, amit már látott, vagy amit el tud plasztikusan 

képzelni (I.Q próba). Ez a kép nem lehet nagyobb 20x20m –nél. A szemlélők I.Q próbára 

jogosultak, hogy hisznek-e érzékeiknek vagy sem. A próba negatív módosítóját a praeceptor 

mindenkori szintje adja. Pl. egy 4. szintű képidéző illúziója ellen –4-gyel dobják a szemlélők 

a próbát. Ha több szemlélő is akad, akkor a káprázatszövő választhat, hogy mindőjük lássa a 

képet, vagy csak egy-egy személy. Ám ha a célszemélyek megdobják az I.Q próbájukat, 

akkor rájönnek, hogy csalással van dolguk. Ez a felismerés akkor is bekövetkezhet, ha a 

képhez érnek, mire az szertefoszlik, ha nincs hozzákapcsolva más káprázat mozaik. További 

Mp-ok ráfordításával a varázslat erősíthető, 2Mp/4E. 

 

Kibővítés: 

Mp: 4 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Időtartam: mint a varázslat 

Hatóterület: 5 személy/szint 

Me:- 

Leírás: a szemfényvesztők gyakran szükségét látják, hogy képeik ne csak egy embert 

csapjanak be, hanem segítőit is. Erre szolgál a kibővítés varázslat. Az igazi mesterek egész 

tömegeket tesznek lóvá. A kibővítés szorosan a kibővíteni kívánt varázslat után kell 

elmondani, hiszen ahhoz kapcsolódik, így időtartama is mindig megegyezik a hozzákapcsolt 

varázslatéval. 

 

Osztódás: 

Mp: 8/alak 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Időtartam: 5perc 

Hatóterület: 20m 

Me: mentális 

Leírás: az osztódás régi trükkje a képidézőknek. Kit ne tévesztene meg, ha az illuzionistából 

hirtelen három, vagy akár öt lenne egyszerre. A létrehozott alakokra a varázshasználónak 

folyamatosan koncentrálnia kell, így az alakok külön életet élnek. Lehet, hogy egyikük elfut, a 

másik  a célpontra támad, míg a harmadik mondjuk harsányan felnevet. Ha a szemfényvesztő 

koncentrációját megtörik, vagy az időtartam letelte előtt más varázsba kezd a képek mind az 

idézőt fogják másolni, pontosan akár az árnyéka. 1Mp/E 

 

Bűvharc: 

Mp: 16 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1szegmens 

Időtartam: kör/szint 

Hatótáv: személy 

Me: - 

Leírás: bonyolult illúzió, melynek segítségével a szemfényvesztő közelharcban lepi meg 

ellenfelét. A varázslat hatása ugyanis a következő: az alkalmazó fegyvert forgató keze eltűnik, 

de ezzel egyidőben egy illúzió kar és fegyver jelenik meg. Csak valósan végrehajtható 

mozgásokat végez a kép, így elég nehéz leleplezni a trükköt. Az illúzió kéz és fegyver nem 

okoz valódi sebzést, de az alkalmazó ezt kivédheti azzal, hogy akkor csap le, mikor a kép is 
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ezt teszi, ám a test egészen más pontján sújt le.  A célpont VÉ-je ezért feleződik, viszont ha 

rájön a trükkre (I.Q próba -4gyel), akkor már VÉ-nek háromnegyedét használhatja a harcban. 

 

Alakváltás: 

Mp: 15 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Időtartam: 3 perc/szint 

Hatótáv: érintés 

Me: - 

Leírás: a képidéző egy 5x5 méteres területen belül szabadon választott alakot képes maga, 

vagy a megérintett személy köré építeni. A kép a hozzákötött személlyel együtt mozog. 

Tökéletes illúzió, melynek valószerűségét csak a praeceptor megfigyelőképessége képes 

behatárolni. Ez a játék nyelvén annyit jelent, hogy sikeres érzék próba esetén (érzék -2) a kép 

minden részletében tökéletes lesz, mely közelről is valósnak tűnik, míg meg nem érintik. A 

szemlélők –4-es I.Q próbával leleplezhetik a csalást. 

 

Fényírás: 

Mp: 10 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1kör 

Időtartam: 15perc 

Hatótáv: speciális 

Me: - 

Leírás: Bármilyen felületre, sugárzó betűket, formákat, jeleket képes írni az illuzionista. 

Színét, és fényerejét is ő határozza meg. Képes akár a puszta levegőbe is létrehozni. A kép az 

adott területhez, tárgyhoz kapcsolódik. Pl. ha egy kardra ír „izzó rúnákat”, az az időtartam 

lejártáig -bármilyen messze kerül is a képidézőtől- a kardon marad. A szemlélők –4-es I.Q 

próbával felfedezhetik a csalást. 

 

Ragyogás: 

Mp: 2 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1szegmens 

Időtartam: kör/szint 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

Leírás: a varázshasználó fényjelenségeket képes előidézni, s azt kedve szerint 20méteren belül 

elhelyezni és formálni. Létrehozhat sugárzó glóriát, fénygömböt, vakító kardpengét, csillámló 

ruhát, vészesen derengő aurát, fényrobbanást, bármit. 

Harcban alkalmazva a hirtelen fény, vagy a zavaró fényerő a következő levonásokkal jár az 

ellenfelek számára: KÉ -15 TÉ -20 VÉ -5 CÉ -20 

 

Illúzió hangok: 

Mp: 5 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1 szegmens 

Időtartam: azonnali 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 
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Leírás: A képekhez szükséges hangeffektek, esetleg szövegrészek, vagy bármilyen zaj. A 

20méteren belül bárhol elhelyezhető. A hang maximális hossza szint/perc lehet. Az így 

leadott hatalomszó hatástalan! A célszemélyek –4-es I.Q próbával rájöhetnek a csalásra. 

 

 

Suttogók: 

Mp: 20 

Erősség: 10E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 15perc/szint 

Hatótáv: speciális 

Me: Mentális 

Leírás: az áldozat úgy érzi, fejében hangokat hall. Beszélnek, énekelnek, ördögien 

kacarásznak, sírnak, vagy éppen jajgatnak a hangok. Ez csak olyan nyelven történhet, amit a 

célpont megért, de a hangok bármilyen túlvilág hangszínben feltűnhetnek. A képidéző csak 

olyan személyre mondhatja varázsát, melyet az elmúlt hét nap alatt megérintett. Hét nap… 

többet nem lehet várni. Ám ekkor igazi szellemjárást képes az áldozat fejében véghezvinni. 

Ezt kevés értelemmel bíró lény képes tartósan elviselni, így jó eséllyel bele őrülnek, ami a 

játékban úgy mutatkozik meg, hogy a célpont asztrál próbát tesz, melynek nehézsége az 

illuzionista minden 5. tsz-e után egyre nehezebb. Pl. egy ötödik szintű szemfényvesztőnél a 

hangok ellen a próbát –2-gyel dobja, de egy tizedik szinten lévőnél már –3-mal. Alapból az 

őrület ellen –1-gyel dobják a próbát. Ha elvétik, úgy maradandóan megőrülnek, csak papi 

varázs segíthet rajtuk, esetleg a halál. Ám ha sikeresen ellenállnak szívdobogáson, dühön és 

kezük remegésén kívül, más bajuk nem származik belőle, sőt ezek a tünetek is k6 percen belül 

elmúlnak. 1Mp/E, ám az időtartamot sehogy sem lehet a szintenkénti időn túl nyújtani. 

 

Illúzió színek: 

Mp: 3 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 5perc/szint 

Hatótáv: 100m 

Me: speciális 

Leírás: élőlények, tárgyak, területek, varázslatok színét képes megváltoztatni, vagy éppen 

eltüntetni az illuzionista. Ha egy színt el akar tüntetni, akkor üvegszínűvé válik az elbájolt 

dolog. Így az nem válik láthatatlanná, de nehezebben észrevehető lesz, főleg ha nem mozog 

(érzék-3), mint pl. egy csukott ajtó. Egyszerre egy színt képes megváltoztatni az alkalmazó, 

de újabb Mp-ok ráfordításával több színnel is variálhat. 3Mp/szín/E A varázs ellen nincs 

ellenállás, csak a szemtanuk értelme és a képidéző szintje dönthet erről. A szemtanuk, vagy a 

célszemély IQ próbára jogosult, de a negatív módosítót a képidéző szintje adja. Pl. egy 4. 

szintű illuzionista szín váltása ellen –4-gyel dobják az IQ próbájukat azok, akik látták az 

esetet, csak nem tudnak hinni a szemüknek. Ha elvétik, elhiszik az ámítást s ez alapján 

cselekednek. Amennyiben sikeres a próbájuk rájönnek, hogy ez csak trükk lehet. 

 

 

Illúzió szagok: 

Mp: 2/E 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 5perc/szint 
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Hatótáv: 100m 

Me: speciális 

Leírás: élőlények, tárgyak, helységek, esetleg varázslatok illatát képes megváltoztatni, vagy 

eltüntetni. A hatás bármikor megszüntethető! A varázs ellen nincs ellenállás, csak a 

jelenlévők értelme és a képidéző szintje dönthet erről. A területen belül tartózkodók, vagy a 

célszemély IQ próbára jogosult, de a negatív módosítót a képidéző szintje adja. Pl. egy 6. 

szintű illuzionista illat váltása ellen –6-tal dobják az IQ próbájukat azok, akik jelen voltak az 

esetnél, csak nem tudnak hinni az orruknak. Ha elvétik, elhiszik az ámítást s ez alapján 

cselekednek. Amennyiben sikeres a próbájuk rájönnek, hogy ez csak trükk lehet. Amennyiben 

a szemfényvesztő az illatokat – szagokat 10E-vel hozza létre, az már komoly megterhelést 

jelent a területen belül tartózkodók orrának. Így azok komolyan rosszul lesznek tőle. Asztrál 

próba után (melyet a különösen jó szaglású fajok –1-gyel dobnak), ha elvétik kiborulnak és 

hányni, öklendezni kezdenek, és k6 percig mással nem is képesek foglalkozni, csak a 

meneküléssel a szagok elől. Ha próbájuk sikeres úgy a rosszullét módosítói hatnak rájuk, 

amíg a területen belül tartózkodnak. 

 

Hipnózis: 

Mp: 20 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1kör 

Időtartam: 3perc/szint 

Hatótáv: személy 

Me: mentális 

Leírás: a képidéző a célszemély szeme elé idéz egy imbolygó apró fénygolyót, mely lassan 

hintázva hipnózisba süppeszti az alanyt. A célszemély itt még jogosult akaraterő próbára, 

melynek nehézsége az illuzionista mindenkori szintjével egyezik meg. Pl. egy 2. szintű 

szemfényvesztő hipnózisa ellen –2-tal dobják az akaraterő próbájukat az áldozatok. Ha 

sikeresek, akkor nem hat rájuk a bűbáj, ám ha elvétik, akkor már nincs esélyük ellenszegülni 

az alkalmazó akaratának. Mindent, amit a képidéző agyukba táplál, valóságként élik meg, és 

testük is ennek megfelelően reagál. Ha azt mondja az illuzionista az áldozatnak, hogy egy 

rakás parázson áll, akkor lábán égési sérülések jelennek meg, akkor is, ha valójában hideg 

márványpadlón áll. A célszemélyt, ha személyiségével ellentétes dologra akarják rávenni Me-

re jogosult. Ha elvéti, akkor továbbra is híven követi az alkalmazó minden parancsát, a 

hatóidő lejártáig. Ha sikeresen ellenáll, akkor felébred a hipnózisból. Az áldozat agyába 

táplált dolgokból kifolyólag sosem veszthet Ép –t. Viszont elájulhat, ha elfogynak Fp-i. Ha 

azt a parancsot kapja: „halj meg!”, azonnal kómába esik, s addig magához sem tér, míg a 

hatóidő le nem telik. 1Mp/1E 

 

Jelenés: 

Mp: 15 

Erősség: 25E 

Varázslás ideje: 1kör 

Időtartam: korlátlan 

Hatótáv: személy 

Me: asztrál, mentál 

Leírás: az illuzionista teljes, valós alakjában jelenik meg annak a személynek az álmában, akit 

már látott és nevét is tudja. Beszélgethet vele, de fájdalmat nem tud okozni neki, az álmodó 

álmára sincs semmilyen hatással. Nem képes befolyásolni az álom képeit. Ha a képidéző 

befejezte beszédét és megszakítja a varázst, az illető azonnal felébred és minden szóra 
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emlékezni fog. Az áldozat a varázs ideje alatt is bármikor felébredhet, ám ebben az esetben 

csak homályosan fog emlékezni az addig történtekre. 2Mp/E 

 

Megváltozott álom:  

Mp: 30 

Erősség: 10E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: perc/szint 

Hatótáv: személy vagy 400m/ szint 

Me: mentális 

Leírás: az illuzionista képes annak a személy(ek)nek az álmába belenyúlni, akit már látott és 

nevét is tudja. Képes annak álmában megjelenni –bármilyen alakban- és azt kedve szerint 

megváltoztatni. Fizikai fájdalmat okozni nem tud neki, legfeljebb csak megijeszteni, vagy 

lelkileg gyötörni képes áldozatát. Az időtartam lejártáig a célszemély magától nem képes 

felébredni. A varázslat további 1Mp-onként 2E-vel növelhető. Ha a képidéző jól válogatja 

össze az effekteket, dönthet úgy a Km, hogy az áldozat ennek hatására őszülni kezdett, vagy 

kényszeres pislogás lett rajta úrrá, esetleg kezei kezdtek el remegni. A visszamaradt hatás 

minden esetben maradandó. A másik lehetőség, hogy az adott hatótávon belül minden 

személyre kiterjeszti az általa kreált álmot. Aki elvéti ellenállását- s ne feledjük, hogy alszik, 

így nem a teljes Me-je védi-az menthetetlenül részese lesz a mágikus álomnak. Mindenki 

ugyan azt álmodja, ugyan úgy. Minden másban a fentebb leírtak az irányadók. 

 

Illúzió talaj: 

Mp:16 

Erősség: 2E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 10perc/szint 

Hatótáv: 100m 

Me: - 

Leírás: a szemfényvesztő 100 x 100 méteres terület képét változtatja meg. Lehet az tó, 

mocsár, sivatag, szakadék vagy bármi más. Ám a varázs magassága csak 2 m, így erdők, 

várak létrehozására nem alkalmas. A szemlélők –4-es I.Q próbával felfedezhetik a csalást. 

3Mp/2E 

 

Illúzió horizont: 

Mp: 50 

Erősség: 30E 

Varázslás ideje: 5kör 

Időtartam: 30 perc/szint 

Hatótáv: 5km! 

Me: - 

Leírás: a varázs egy hatalmas, függőleges felületet hoz létre, melynek méretét az illuzionista 

látótávolsága szabja meg. Akár az egész horizontot is elfedheti. A kép 3dimenziós 

megjelenítést hoz létre, így nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól. A szemlélők –4-es 

I.Q próbával leleplezhetik az illúziót. 

 

Illúzió fájdalom: 

Mp:1/Fp 

Erősség: 10E 

Varázslás ideje: 1s 
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Időtartam: 3perc/szint 

Hatótáv: személy 

Me: mentális 

Leírás: bármilyen jellegű fájdalmat képes az áldozatban kelteni, bár valóságos sérülést nem 

tud okozni. Az áldozatok gyakran elájulnak, de sem Fp-t, sem Ép-t nem vesztenek. Ha a 

képidéző jól saccolja meg az illető Fp mennyiségét, s annak megfelelő számú –vagy több- 

manapontért hozza létre a hatást, akkor a célpont automatikusan elájul. Ha tévesen ítéli meg 

az Fp mennyiséget a varázshasználó, úgy a célszemély nem fog elájulni, de a fájdalomtól ő is 

ugyan úgy fog szenvedni. Az eszméletvesztésből k10 perc múlva térnek magukhoz az 

áldozatok. 1Mp/3E 

 

Pokoltűz: 

Mp: 15 

Erősség: 8E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 1perc 

Hatótáv: érintés 

Me: speciális 

Leírás: tárgyakat, illetve az alkalmazót vonja be a varázs bömbölő lángokkal, baljós 

fényekkel, és száraz, fojtó levegőt idéz a szemfényvesztő 20méteres körzetébe. A jelenlevők 

természetesen dobhatnak IQ próbát, hogy hiszik e vagy sem, amit látnak. De a próba negatív 

módosítója a képidéző tapasztalati szintje. Pl. egy 8.szintű szemfényvesztőnek ezt a trükkjét 

már csak az leplezi le, aki megdobja IQ próbáját –8 ellen. Akik sikeresen ellenálltak, azok –

10 TÉ,VÉ-kel harcolnak az illuzionista ellen; akik elhitték, amit láttak, azok – 20 TÉ,VÉ 

levonással folytatják a harcot a varázshasználó ellen.  

 

Emlékidézés: 

Mp: 12 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 2kör 

Időtartam: perc/szint 

Hatótáv: 15m 

Me: -  

Leírás: az illuzionista saját – vagy sajátjává tett – emlékeit képes láthatóan (filmszerűen), 

színesen, áttetsző szellemképként felidézni. A varázs alatt nem szükséges az eseményekre 

koncentrálnia, foglalkozhat egészen mással is, de a képektől nem távolodhat el 15m-nél 

messzebbre, mert ellenkező esetben az megszűnne. Viszont a képekhez bárki hozzáérhet, 

vagy átléphet, azok ettől nem tűnnek el. 

 

Láthatatlan: 

Mp: 26 

Erősség: 10E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 1 óra 

Hatótáv: önmaga 

Me: - 

Leírás: a képidéző egy villanással eltűnik. Volt, nincs. Se illat, se szag, se nyom, se 

lépéseinek, létezésének zaja nem felfedezhető. Egy igazán különleges illúzió, mely csak a 

papi életérzékeléssel vagy a varázslói asztrál, mentál szemmel teszi láthatóvá az alkalmazót. 

Természetesen a mágikus őrző, védő, támadó rajzolatok érzékelik jelenlétét, hiszen azok 
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„elméjét” képtelen becsapni. Ha valaki neki ütközik, akkor sem foszlik le róla az álca, viszont 

aki így megérintette, az érzék próbával képes őt felfedezni. De ha nem is látja meg, tudni 

fogja, hogy van ott valaki.  

 

 

Üvegszem: 

Mp: 18 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 6kör 

Hatótáv: 15m 

Me: - 

Leírás: az áldozat szemét, a képidéző üvegszínűvé fakítja, így a fény felfogására 

alkalmatlanná válik, ami ez esetben azt jelenti: megvakul. A célszemély nem lát semmit, ez 

igen csak megzavarhatja. Még a vakharcban járatost is meglepi, ha hirtelen elveszti szeme 

világát. Az állatok is megtorpannak, megállnak, ha hirtelen eltűnik a látásuk. 

 

Fantom: 

Mp: 25 

Erősség: 3E 

Varázslás ideje: 2s 

Időtartam: 1óra 

Hatótáv: 15m 

Me: - 

Leírás: az alkalmazó, ezen varázslatával láthatatlanná válik, ám képe mégsem tűnik el a 

szemlélők elől. Az önnön testéről visszaverődő fénysugarakat ugyanis „áthelyezi” a tér egy 

tetszőleges, ám 15 m belül eső pontjára. Az illuzionista képe tehát ott jelenik meg s az 

alkalmazó hangja is a fantomból szólal meg, mely híven követi létrehozója minden 

mozdulatát. Az illúzió tökéletes a képidéző bármikor átsétálhat tükörképén, vagy belesétálhat 

illúzióképébe a varázslatot ez nem befolyásolja. 

 

Matéria illúzió: 

Mp: 7 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 2s 

Időtartam: nap/szint 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

Leírás: A tárgy anyagi minősége, kidolgozottsága látszólag átalakul. Így lehet egy kavicsot 

drágakővé alakítani, a fadarabot aranyrúddá, esetleg a dísztelen ruházatot, vagy fegyvert 

pazaron díszítetté tenni. Szintenként a káprázat szövő 1 m³-nyi tárgyat tud megváltoztatni, 

mely az időtartam lejártáig tartja meg a képet. A szemlélők -4-es IQ próbával megsejdíthetik, 

hogy valami nem stimmel. 3 Mp/E 

 

Érzés illúzió: 

Mp: 10 

Erősség: 6E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: perc/szint 

Hatótáv: 40m 
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Me: speciális 

Leírás: A legtökéletesebb káprázat mind közül. Ez az illúzió a célszemély bőrére hat. 

Becsapja a fogás, tapintás érzékét. A káprázatszövő létrehozhat általa, hő vagy fagyérzetet, 

érintés, szorítás, simítás érzetét, de bármilyen más érzetet is képes produkálni. Így alakíthat 

papírlapot hűvös fémmé, de idézett képeit is tökéletesítheti ezzel a mozaikkal. A tűz 

illúziójához hőt rendelhet, a fojtogató lánc képéhez szorítást, vagy a darab kavicsból formált 

drágakő keménységét, esetleg a felidézett sárkányhoz pikkelyeinek nyálkás barázdáltságát. Az 

ember mindig annak hisz, amit lát, ami kézzel fogható… és ha az káprázat? 

A varázslat az időtartam lejártáig marad meg. A célszemély I.Q próbára jogosult, de a negatív 

módosítót a praeceptor mindenkori szintje adja. Ez egy 5. szintű illuzionistánál -5-ös 

nehezítést jelent. 3Mp/E 

 

Távolság torzítás: 

Mp: 18 

Erősség: 4E 

Varázslás ideje: 5s 

Időtartam: 1 nap 

Hatótáv: személy/szint  

Me: - 

Leírás: a képidéző egy folyosó végét épp úgy, mint egy távoli várost képes közelíteni, vagy 

távolítani. Szándéka szerint a torzítás max 1: 100-hoz lehet. A varázst minden esetben a 

célszemély szemeire helyezi, így szinte lehetetlen leleplezni a trükköt, kivéve, ha az alany 

neki rohan a falnak, ami szerinte még vagy 20 m-rel később következik. Ha magára 

alkalmazza az illuzionista a hatást, az távcsőként szolgálhat. A mentő: I.Q – 4-gyel dobandó. 

5Mp/2E  

 

Fantom sereg: 

Mp: 11 

Erősség: 5E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 5perc/szint 

Hatótáv: 50m 

Me: - 

Leírás: a varázs egy egész csapatot vagy sereget jeleníthet meg. A csapat max. kétféle lényből 

állhat. Az öltözködésnek és a felszerelésnek hasonlónak kell lennie, persze kisebb eltérések 

lehetnek. A sereg még 5-10 m-ről is valóságosnak tűnik, de közelebbről látható, hogy az 

alakok nem teljesen kidolgozottak. 

 

Álca: 

Mp: 20 

Erősség: 12E 

Varázslás ideje: 3s 

Időtartam: 3 perc/szint 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

Leírás: az alkalmazó arca, ruházata és felszerelése is átváltozik. Már látott, konkrét 

személyeket is utánozhat, de más humanoid lények alakját, arcát is fölveheti. Az álca 

egyszerre több lényen is alkalmazható! A lények száma 3+ a képidéző tapasztalati szintje. 

 

 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 60 - 

Egyszerű illúzió: 

Mp: 1 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 1kör 

Hatótáv: 1m³ 

Me: -  

Leírás: a köznép szórakoztatására létrehozott varázslat. Lehet előbukkanó virágcsokor, szikra 

eső, elégő kártyalapok vagy apró tárgyak, ujjak között, szájban megjelenő színes golyók, stb.  

Ha valaki elvéti I.Q próbáját, az ott ragad a képidéző előtt, s önfeledten szórakozik a 

trükkökön. 

 

Káosz: 

Mp: 35 

Erősség: 25E 

Varázslás ideje: 1kör 

Időtartam: 1perc/szint 

Hatótáv: 20m 

Me: -  

Leírás: a varázslat egészen hajmeresztő illúziók megalkotására képes, célja ugyanis az, hogy a 

szemlélők kételkedni kezdjenek józan eszük épségében. Bármilyen képtelenséget 

megjeleníthet. Pl. a varázslat hatására megcserélődnek az irányok, a fent lesz a lent és 

fordítva, ugyanakkor a tárgyak persze nem kezdenek lepogyogni. Fényviharok száguldoznak 

vadul mindenütt, változik a táj, s az áldozatok közül néhány lassacskán szömörcévé változik. 

A varázslat speciális tulajdonsága, hogy nem leplezhető le. Az –az, ha valaki illúzióra 

gyanakszik, bármelytárgyhoz érne is hozzá, hogy megbizonyosodjék illúzió voltáról, az 

eltünik, arrébb másik, átalakul – egyszóval elérhetetlenné válik. Ez a varázslat alkalmasint 

még varázslókat is megzavarhat. A varázslat hatóterülete egy 20m sugarú kör, hatóideje 1 

perc szintenként. 

 

Kép:  

Mp: 5 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: leírásban 

Hatótáv: 5m 

Me: - 

Leírás: A praeceptor ezzel a varázslattal lemásolhat egy tetszőleges képet vagy írást, s 

létrehozhatja illúzióként. Ez az illúzió tökéletes másolatként használható. Az 5 Mp csak a 

létrehozásra elegendő, ezzel az illúzió mindössze 5 körig marad együtt. További Mp-kal ez az 

idő megnövelhető, a következők szerint: 

+5kör  +2Mp 

+25kör  +4Mp 

+1óra  +6Mp 

+1nap  +8Mp 

+1hét  +15Mp 

+1hónap  +19Mp 

+1év  +25Mp 

Örökkévalóság  +40Mp 

 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 61 - 

Fegyvertár: 

Mp: 5 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 2kör/szint 

Hatótáv: a fegyver 

Me: - 

Leírás: ez a varázslat a harci káprázatok egyike. Hatására a képidéző fegyvere láthatatlanná 

válik, s egy másik fegyver képe jelenik meg a helyén. Ez bármilyen, a praeceptor által 

választott fegyver lehet, nagyságra és minőségre való tekintet nélkül. A varázslat nem csak 

egy átváltoztatást tesz lehetővé, így a káprázatszövő akár körönként is változtathatja a 

kezében lévő fegyver képét. Látványos pl., mikor egy rövidkard hirtelen hosszúkarddá nő, 

majd síkfegyverré változik, utóbb embernyi méretű, hatalmas harci bárd lesz. Ez bizony 

alaposan megzavarja az ellenfelet, akinek VÉ-je ennek következtében 10-zel, TÉ-je 5-tel 

csökken. A varázslat hatóideje 2 kör szintenként. 

 

Nyílzápor: 

Mp: 7 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: kör/szint 

Hatótáv: 50m 

Me: - 

Leírás: a harci illúziók másik fajtája. A varázslat képes megsokszorozni egy kilőtt vagy 

elhajított eszköz képét, legyen az nyíl, parittyakő, tőr avagy jól célzott dárda. Minden egyes 

repülő fegyvernek még 5 hasonmása születik a semmiből. Ez különösen akkor hatásos, ha 

egyszerre többen használják íjukat. Így öt - hat kilőtt vessző 50-60 nyílvesszőt tartalmazó 

felhővé változik. Ekkor minden olyan VÉ pont, mely nem a távolságból adódott, nullára 

csökken. Az áldozat ugyanis nem tudja, merre is ugorjon, még akkor sem, ha sejti, a vesszők 

java csupán illúzió. A varázslat hatóideje 1 kör szintenként. 

 

Villám: 

Mp: 6 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: azonnali 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

Leírás: kéken derengő villám csap ki az alkalmazó tenyeréből, melynek CÉ-je 35. Sebzése 

találat esetén k10 sp, és természetesen, ha páncélzatot viselő személyt talál el, ott a dobás 

nélkül is mindig a maximumot sebzi. 6Mp/1E/k10sp 

 

Részre hatás: 

Mp: 10 

Erősség: 1E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: mint a varázslat 

Hatótáv: mint a varázslat 

Me: - 
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Leírás: ez a varázslat az ékes bizonyíték arra, hogy a mágia nagynevű, színes tudományához a 

képidézők is képesek voltak igazi értéket hozzátenni. Ez a varázs az egész dolgok részére hat, 

a dolgok, lények egy részére érvényesíti egy másik varázs hatását. Pl. a praeceptor képes a 

láncig 20 szemére hatni, vagy csak egy lény jobb kezére, vagy csak az ujjaira. 

 

Időösszhang: 

Mp: 24 

Erősség: 25E 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: azonnali 

Hatótáv: speciális 

Me: - 

Leírás: a nagy tudású illuzionisták ügyelnek arra, hogy káprázataik nagyon is közel álljanak a 

tökéleteshez, a valóshoz, ám a különféle mozaikok időtartama legtöbbször igencsak 

különbözik. Ez a varázslat az összeillesztett mozaikok időtartamát nyújtják meg, vagy 

csökkentik, hogy mind egy időben szűnjön meg. Pl. egy felidézett ork képéhez tartozó 

üvöltése, és kellemetlen bűze ne maradjon jelen tovább, mint maga a kép.  

  

 

 

 

 

Sebmesteri Mágia 
 

Gry pontok és erőfonatok: 

Az emberi testet – és mellesleg a többi fizikai szervezet is – át meg átszövik ezek az 

erőfonatok, energiapályák, melyek kereszteződésében, csomopontjainál jönnek létre a gry 

pontok. A sebmester ezekbe a pontokba szúr tűt, üt vagy ezen pontokat köti össze sebjelével. 

Az energia gócpontokat gyorsabb munkára mágikusan gerjesztett hővel bírja rá. A tűit, ujjait, 

vagy épp pengét felmelegíti ill. lehűti (2 Mp) a grypont kívánalmai, és saját tapasztalatai 

szerint. Egy-egy betegség vagy varázs létrehozására ill. eltűntetésére gyakran több pontot is 

stimulál, így a mana –pontok is összeadódnak.  

Szabályok 

 

Sebtípusok: 

Karcolt 1szegmens/1sp+fegyver sebzése 

Metszett 1szegmens/2sp+fegyver sebzése 

Vágott  1szegmens/3sp+fegyver sebzése 

Vésett  1szegmens/4sp+fegyver sebzése 

Az egy percnél hosszabb sebrúnáknál, -5sp/perc+ fegyver sebzést szenvednek el az áldozatok. 

 

Sebjel nagysága: 

Pecsétjel 2-3cm nagyságú rajzolat 

Jel  5-10cm nagyságú rajzolat /kivéve néhány speciális esetet/ 

Keretjel 10cm sugarú jelek 

 

A sebrúnák típusai: 

Megtörhetők- a hegtetoválás „felrajzolása” után, ha azt sérülés éri elszivárog belőle az 

összecsomózott mana, s elvész a varázs. 
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Megtörhetetlenek- a jel bemetszése után bármilyen sérülés is éri a hordozót, a vonások 

azonnal újra jelennek a testen, akár az eleven húson is. 

 

Átírható- a sebrajz addig marad aktív, míg a sebmester átírással ki nem szabadítja a jelből a 

manát. Mindaddig a megtörhetetlen jelekhez hasonlóan viselkedik. Az átírás két féle lehet: 

1. a jelet egy másik varázslattá írja át a Moramin. Így a jelben lévő Mp-ok fele 

beleszámít az új varázslatba. Pl. van egy fejvadászon egy 30Mp-os átírható jel, és az 

élveboncoló úgydönt, hogy egy másik, 60Mp-os jellel ruházza fel, így átírja a jelet. A 

rajzolatban lévő 30 manából 15 a jelben marad, ennek fényében neki már csak 45 Mp-

ot kell a jelbe vésnie, hogy a kívánt nagyobb erejű sebrúna aktiválódjon. A jelekben 

tárolt manapontok felénél több semmilyen esetben sem írható át. Egy jel maximum 

egyszer írható át. 

2. a jelből saját mesterjelével kiszabadítja a manát, mely elvész. Ehhez a művelethez 

nincsen szükség mana-pont használatra! Ez az átírás a varázsjel tulajdonképpeni 

megtörése. A megtörés pillanatában minden visszakerül a hegtetoválást megelőző 

állapotába. Tehát: az életrehívó jel megszakítása után az addig élő, újra halott lesz. 

Ez a szabály csak az átírható jelekre vonatkozik! Valamint a megtörhetők közül mindazokra a 

jelekre, melyek NEM betegség keltéssel vagy gyógyítással kapcsolatosak! Pl: a nedvgejzír jel 

átírásakor a további pusztulás, szikkadt sorvadás megúszható, de az addig elveszett Ép-k és 

Fp-k nem térnek vissza, csak gyógyítással vagy pihenéssel. 

 

Mágiájuk titkai: 

Varázslataikra nincs mágiaellenállás, ha a tűmester sikres támadót dobott. Ám ha ez nem 

sikerül, akkor nem tudta áldozatát megszúrni, megütni vagy vágni, és így varázslata sem jött 

létre. A tűk és a célzott ütések esetében a melegítés/hűtés miatt a mana-pontok elvesznek, míg 

a rúnavágás esetében NEM! 

Mindezen varázslatok humanoid típusba tartozó lényekre alkalmazhatók sikerrel. A sebmester 

is csak olyan lényre tud mágiájával hatni, amit már felboncolt, sikresen megvizsgált és 

felfogott. Ez kb. 24órás munka, és sikeres Intelligencia próba (a nehezítés a felboncolt faj 

bonyolultságától és a KM megítélésétől függ). Ha megérti a Moramin a lény testét és 

működését, akkor varázsolni is tud rá, a szószoros értelemben… 

A betegségek és egyéb kórságok, bajok képességekre gyakorolt csökkenése, harcérték 

módosítása minden esetben a KM jogköre! 

Minden második sebjel 1-gyel csökkenti a szépséget permanensen. Ha a szépség bárkinél 

ezáltal eléri a nullát, akkor a rajta lévő jelek egymás után felizzanak és a csomókba kötött 

életenergia felemészti a testet. Egy világoslila villanással porrá esik össze, meghal. 

A sebjelek erőssége minden esetben: végtelen!  Nem destruálhatóak! 

A tű és ütés mágiában egy varázslaton belül két szúrás vagy ütés között nem telhet el 6 óránál 

több. Ha ezt a határt átlépik a félkész varázslat megszűnik. 

A sebmágiában egy varázslaton belül két vágás között maximum 3 szegmens telhet el. Ha 

több idő telik el vágás és vágás között, mint három szívdobbanás, a varázs elvész, ezúttal a 

manapontokkal együtt!  

A sebmesterek pengekesztyűje 7. tapasztalati szinttől mágikus fegyvernek számít! 

 

Tű és ütés mágia:  

Aranyér: 2x2 Mp /k6 percen belül elmulaszt, vagy létrehoz/ 

Asztma: 6x2Mp /k6 percen belül elmulaszt, vagy létrehoz/ 
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Bélbajok: betegség szint x 2 Mp /a szint maximum a Moramin tapasztalati szintjével lehet 

azonos. Szintenként k6/2 Fp-t okozva percenként létrehozáskor. K6 szegmens alatt 

gyógyítható vagy létrehozható./ 

Bénulás: testrészenként 4x2Mp /k6 szegmens alatt érezni a hatást/ 

Búskomorság: 2x2 Mp /k6 percen belül elmulaszt, vagy létrehoz/ 

Csonthártyagyulladás: 10x2Mp /k6 óra múlva érezhető a változás/ 

Csuklás: 2 Mp /a hatás azonnali/ 

Csúz: 8x2 Mp /k6 órán belül elmulaszt, vagy létrehoz/ 

Fejfájás: 4x2 Mp /a hatás azonnali! Okozás esetén: 2 sp/kör/ 

Fogfájás: 4x2 Mp /a hatás azonnali! Okozás esetén: 2 sp/kör/ 

Görcs: testrészenként 5x2 Mp /hatás k6 perc múlva. Okozás esetén: Tsz/nap ideig tart/ 

Hashajtó: 3x2 Mp /k6 szegmens múlva hatás/ 

Hasmenés: hashajtó visszafordítása lásd fentebb. 

Hányás: 8x2 Mp /k6 szegmens múlva hatás. Okozás esetén: émelygés módosítók és hányás/ 

Húgyhajtó: 4x2 Mp /k6 szegmens múlva hatás/ 

Kankó: 10x2 Mp /k6 óra múlva érezni a hatást/ 

Kanyaró: 15x2 Mp /k6/2 óra múlva hatás! 6. szintű betegség. Okozás esetén: Tsz/nap az 

időtartama a láznak és hasmenésnek/ 

Köhögés: 3x2 Mp /k6 szegmens múlva hatás/ 

Láz: 4x2 Mp /k6/2 perc múlva hatás. Okozás esetén: Tsz/nap ideig hat, rosszullét 

módosítókkal/ 

Malária: 17x2 Mp /k6/2 óra múlva érezhető a hatás. Okozás esetén: magas láz 

(bódulatmódosító) és végleges! 8. szintű betegség/ 

Májbaj: 10x2 Mp /k6 percen belül hat. Okozás esetén: időtartam végleges, rosszullét 

módosítókkal, -5Fp/nap./ 

Alkohol – mérgezés: 12x2 Mp /k6/2 szegmens múlva gyógyulás. Okozás: - / 

Arzén – mérgezés: 20x2 Mp /k6 óra múlva kiizzadja és kihányja. Okozás: - / 

Gáz – méregzés: 18x2 Mp /k6/2 szegmens múlva hatás. Okozás: - / 

Étel – mérgezés: 15x2 Mp /k6/2 perc múlva hat, hányással és émelygéssel tisztul. Okozás: - / 

Nátha: 5x2 Mp /k6 perc múlva hat. Okozás esetén: rosszullét módosítók, Tsz/nap ideig tart/ 

Nemi serkentő: 2x2 Mp /k6 szegmens múlva hat. Okozás esetén: impotencia Tsz/hónap 

időtartamig/ 

Ótvar: 10x2 Mp /k6 perc múlva hat. Okozás esetén: 5 Fp/óra; Tsz/nap időtartamig. 5.szintű 

betegség/ 

Rüh: 8x2 Mp /k6 perc múlva hat. Okozás esetén: heves vakarózás, harcolni, varázsolni, 

pszithasználni ezalatt nem lehet. Tsz/ óra időtartamig./ 

Sárgaság: 8x2 Mp /k6 perc múlva hatás. Okozás esetén: gyengeség módosító, időtartam: 

Tsz/nap/ 

Kelés: 2 Mp/ db /k6 szegmens múlva hatás. Okozás esetén: 2 Fp/db, időtartam: maradandó, 

körönként veszít Fp-t, ha mozog./ 

Tályog: 2x2 Mp/ db / k6 szegmens múlva hatás. Okozás esetén: 4 Fp/db, időtartam: 

maradandó, körönként veszít Fp-t, ha mozog./ 

Égés: 2 Mp/3 Fp /k6 szegmens múlva hat. Okozás: -/ 

Fagyás: 2 Mp/3 Fp /k6 szegmens múlva hat. Okozás: -/ 

Fekély: 3x2 Mp/db /k6/2 szegmens múlva hat. Okozás esetén: 6Fp/db Percenként veszít Fp-t. 

Időtartam: maradandó/ 

Tüdőgyulladás: 15x2 Mp /k6 perc múlva hat. Okozás esetén: rosszullét módosító, magas 

lázzal. Időtartam: Tsz/nap/ 

Burjánhalál: 20x2 Mp /Lásd MAGUS I. törvénykönyv 376.old./ k10+3 óra múlva hatás. 

7.szintű betegség. 
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Vérsápadás: 20x2 Mp /k6 nap múlva gyógyulás. Okozás esetén: kábulatmódosító. 4.szintű 

betegség. Időtartam:Tsz/nap. Lásd MAGUS I. törvénykönyv 376.old./ 

Ghrom kór: 15x2 Mp /k6 perc múlva hat. Okozás esetén: ügyesség -9-cel csökken, -60% a 

zárnyitás, zsebmetszés, írás és más finom mozgásokra. Időtartam: Tsz/nap/ 

Ájulás: 4x2 Mp /1 szegmens alatt létrejön a hatás. Időtartam: k6 óra/ 

Fájdalomcsillapítás: 2 Mp/ 5 Fp /azonnali hatás; Okozás esetén: -5 Fp/ 2 Mp/ 

Érzékélesítés: 5x2 Mp /azonnali hatás, maximum +1-szeresen élesebbek lesznek érzékei, 

gyógyításnál: Tsz/napig lerontja 1szeresre az érzékeket/ 

Éberség: 3x2 Mp /azonnali hatás, a kábulat „+” módosítóival. Gyógyítás esetén: a kábulat 

negatív módosítóit szenvedi Tsz/óráig/ 

Regeneráció: 8x2 Mp/Ép /azonnali hatás, összehúzódnak a sebek. Okozás: -/Heg nélküli 

gyógyítás. 

Sorvasztás: testrészenként 10x 2 Mp /azonnali hatás, körönként 1 Ép-t veszít az áldozat az 

adott testrészen. Fejen max: 7 Ép-t, Törzsön max: 10 Ép-t, Karon és lábon max: 6-6 Ép-t tud 

veszíteni. Időtartam: Tsz/kör; Okozás esetén: itt gyógyító a hatás./  

 

 

Seb mágia:  

A bőrben és izomzatban található gryvezetékeket szabja át és köti máshova villámgyors 

mozdulatokkal. Ebből fakadóan három fajtájuk létezik: -az Átírható, - a Megtörhető, és – a 

Megtörhetetlen. 

Átírható – azon mágikus sebek, melyek hatását csak egy sebmester képes semlegesíteni. A 

rajzolatokat másként nem lehet eltüntetni vagy megtörni. Minden sérülésen újra átütnek ezek 

a vonalak. 

 

Megtörhető – azon mágikus sebek, melyek csak addig tartják magukban a varázst, míg meg 

nem törnek a vonalak. 

 

Megtörhetetlen – azon mágikus sebek, melyek soha, semmilyen módon el nem távolíthatóak, 

be nem gyógyíthatóak, át nem írhatóak, meg nem törhetőek. Örökkön örökké sugározzák 

magukból a mágiát, míg el nem bomlanak a sejtek és meg nem szűnik a gry áramlás. 

 

-[4. Tapasztalati szinttől használhatóak a következő mágiák]- 

 

Megtörhetők:  

Tűzlobbantás: 12 Mp/db Varázslás ideje: 1 s/db Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadó esetén, a bőrbe metszett jel lángrakap és a testben lévő 

vizet égeti el. Kör/ 2k6 Fp. Túlütés esetén a húsba metszett sigillum a vért égeti 

el. Kör/k3 Ép veszteséget okozva. 

 

Vízfakasztás: 8 Mp/db Varázslás ideje: 2 s/db Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadó esetén, a bőrbe metszett jelből édesvíz kezd kifolyni (a 

folyadék mennyisége a max Ép felével egyenlőszámú liternek felel meg). Ez a 

testfolyadék, amiből visszamaradt a só. Iszonyú kínokat okoz. (K10+2 Fp/kör) 

Túlütés esetén: k10+5 Fp/kör 

 

Sötét köd: 8 Mp/db Varázslás ideje: 1 s/db Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadó esetén, a bőrbe metszett jel 40 cm átmérőjő, 9 E 

(vaksötét) sötétség gömböt hoz létre. A százalékos képzettségek -60 %-kal 

csökkennek. Túlütés esetén a jel 11 E (ultra és infralátás sem működik), de 
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ugyan csak 40 cm-es sötétség gömböt hoz létre magakörül. Itt a százalékos 

képzettségek már -100%-kal csökkennek. 

 

Fénygömb: 8 Mp/db Varázslás ideje: 1 s/db Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadó esetén, a bőrbe metszett sigillum 40 cm átmérőjő, 9 E 

(máglyafénye) fény gömböt hoz létre. A százalékos képzettségek -80 %-kal 

csökkennek. Túlütés esetén a jel 14 E (tűző napsütés), de ugyan csak 40 cm-es 

fény gömböt hoz létre magakörül. Itt a százalékos képzettségek már -150%-kal 

csökkennek. 

 

Átváltozás: 1 Mp/1kg Varázslás ideje: 1 kör Hatóidő: megtörésig 

Leírás: az alkalmazó humanoiddá, másfajjá, állattá, rovarrá, idegenszerű 

lénnyé is válhat, ha már boncolt olyat. A manaköltség kiszámításánál mindig a 

nehezebb teremtmény súlya a mérvadó. Az átalakulás időtartama k6 kör, 

persze egy sikeres támadás is szükséges a jel felvéséséhez. 

 

Légiesség I.: 20 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: az élőlény II. fokon légiessé válik a sikeres támadás után. 

Akadálytalanul áthatol a nemtelen anyagokon és a közönséges fémeken. 

 

Légiesség II.: 40 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel az élőlényt III. fokon 

légiessé teszi. Akadálytalanul áthatol a nemtelen anyagon, a fémeken és a 

nemesfémeken is, de a mágikus anyagokon már nem tud átlibbenni. 

 

Láthatatlanság: 19 Mp Varázslás ideje: 1 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadó esetén, a bőrbe vágott jel az élőlényt 5 E-gel 

láthatatlanná teszi. Csak a Kyr metódus Láthatatlanság Észlelése diszciplínával 

lehet felfedezni. Túlütés tesetén a húsbavágott jel 10 E-ű láthatatlanságot 

biztosít. 

 

Nyugalom jele: 10 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig 

Szeretet jele: 20 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

  Leírás: az alany az első lénybe beleszeret, aki a szeme elé kerül. 

 

Vágy: -szexuális: 25 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

           -birtolkási: 18 Mp Varázslás ideje: 1 s Hatóidő: megtörésig 

 

Undor: -személytől: 20 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: az alany az első olyan lénytől megundorodik, akit a felrajzolás után 

meglát. 

 

- tárgytól: 20 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

 

Félelem pecsétjele: 15 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Elvakultság: -személyért: 30 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: az alany, az első olyan személyt fogja követni, akit a jel felvágása után 

meglát. 

          -eszméért: 21 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 
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Leírás: a felrajzolás után, a tudatába jutó első eszméért rajongani fog, fanatikus 

módon. 

 

Hűtlenség pecsétjel: 15 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: az ellentétes jelek kioltják egymás hatását! Ha az alany nem 

rendelkezik hűségbélyeggel, akkor eddigi uraihoz hűtlenné válik, s dolgait saját 

feje után kezdi el intézni. 

 

Ingerültség jele: 10 Mp Varázslás ideje: 1 s Hatóidő: megtörésig 

  Leírás: KÉ +5, TÉ+20, VÉ-25, CÉ-20 

 

Nyelvértés jel: 5 Mp Varázslás ideje: 4 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel az áldozat nyelvét a 

sebmester nyelvére változtatja, így az társalogni tud vele. 

 

Üzenet pecsétjel: 14 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel által a Moramin áldozata 

száján keresztül tud beszélni. Ehhez a sigillum felírójának pusztán enyhe 

meditációba kell süppednie.  

 

Látó pecsétjel: 21 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott jel által a sebmester áldozata 

szemén keresztül képes látni. Ehhez a jel felírójának pusztán enyhe 

meditációba kell merülnie. 

 

Halló pecsétjel: 16 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás után, a bőrbe vágott szimbólum által a sebmester 

áldozata fülén keresztül képes hallani, ehhez neki mindössze meditációba kell 

merülnie. 

 

Testfosztás pecsétjel: 35 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe vágott jel leblokkolja az áldozat összes 

érzékszervét. Megszűnik létezni önmaga számára. Ez az állapot általában 

ájulással jár, mert kevesen viselik el a testnélküliséget… 

 

Feledés pecsétjel: 40 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vésett sigillum egy bizonyos dolgot 

töröl az elméből, melyet a Sebmester határoz meg. Túlütés esetén teljes 

amnézia lép fel. 

 

Fürkész pecsétjel: 35 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel által a Moramin tudomást 

szerez áldozata hollétéről és minden mozdulatáról, csak az alanyra kell 

koncentrálnia. 

 

Irányítás jele: 44 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott szimbólum által a Sebmester 

képes irányítani áldozatát, annak minden mozdulatát. Ehhez csak az 

élveboncoló koncetrációja szükséges, ezalatt más tevékenységet nem végezhet. 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 68 - 

Ha az áldozat nem kap parancsot, vagy már teljesítette, akkor saját akaratából 

is mozoghat. 

 

Fájdalomfosztás jel: 50 Mp Varázslás ideje: 4 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vésett jel megszünteti áldozatában a 

fájdalom érzését. Mindenféle fájdalomra immúnis lesz. 

 

Elmefosztás pecsétjel: 55 Mp Varázslás ideje: 4 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vésett sigillum megszünteti az áldozat 

ψpontjait, leomlasztja ψpajzsait és képtelenné teszi az elmét ψpont szerzésre. 

  

Méreghólyag pecsétjel: 40 Mp Varázslás ideje: 4 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott jel képes egy előre 

meghatározott mérget a szervezetből azonnal, egy a bőrön keletkező hólyagba 

vezetni. A hólyag kifakasztása után az áldozat felhasználhatja a neki szánt 

mérget. Figyelem! A Sebmesterek sincsenek birtokában bármely méregnek 

megfelelő jellel. Előfordul tehát, hogy nem járnak sikerrel. 

 

Őselemi védelem jel: 60 Mp Varázslás ideje: 1kör Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel semlegesíti egy előre 

meghatározott őselem támadásait 10-es erősségig. Tehát, ha a jellel felvértezett 

alanyt valaki 11 E-ű tűznyíllal lövi meg, akkor csak a K6 sp-t fog sebződni, 

mert a többit a szimbólum semlegesíti. 

 

Asztrális fagy jele: 60 Mp Varázslás ideje: 1kör Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel lefagyasztja az áldozat 

asztrálját, így immúnissá teszi őt minden Asztrális varázs és -hatás ellen. Tehát 

a saját testvérét sem fogja megmenteni, ha az nem logikus. 

 

Mentális fagy jele: 60 Mp Varázslás ideje: 1kör Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel lefagyasztja az áldozat 

mentálját, így immúnissá teszi őt minden Mentális varázs és -hatás ellen. Tehát 

a saját testvérét akkor is meg fogja menteni, ha az nem tűnik logikusnak, vagy 

a biztos halállal kecsegtet. 

 

Teleport jel: 44 Mp Varázslás ideje: 8 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett sigillum segítségével az 

áldozat képessé válik 5 Fp-ért 40 m sugarú körben bárhová teleportálni 

korlátlan számban, ájulásig. A teleportok azonnal létrejönnek, de csak saját 

magát tudja teleportálni. A használó akarata aktiválja a hatást. 

 

Lebegés pecsét jel: 18 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig  

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott jel 3 m magasságban lebegteti 

azt a testrészt /és annak is csak egy pontját/, amelyre a jelet vésték. 

Kínzómesterként az alkalmazó ezt a jelet a kéz izületeinek széthúzására, vagy 

az áldozat fojtogatására használja. De az sem ritka, hogy olyan testrészre írja a 

jelet, ami nem hivatott az egész testsúly megtartására, majd az áldozatnak 

felkínál egy kést, hogy saját maguk vágják le fellibegő testrészüket. 

 

Álom méreg jel: 30 Mp Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig 
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Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott jel az áldozat minden álmát 

megmérgezi, rémálommá változtatja, mely huzamosabb idő után erősen leveri 

az áldozatot. Kialvatlan, beesett szemű, kézreszketős, üldözési mániás ronccsá 

változtatja a szimbólum hordozóját. Akaratereje és állóképesség pontjai 

minden este után eggyel csökkennek. Ha bármelyik eléri a nullát, a jelgazda 

meghal. 

 

Bőrbaj jel: 8 Mp/ betegség szint Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

Leírás: sikeres támadás esetén, a felvésett sigillum gyógyításra, tükörképe 

okozásra alkalmas. 

 

Féreghajtó jel: 9 Mp/ betegség szint Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig 

  Leírás: Minden más megegyezik a Bőrbaj jel leírásával. 

 

Gyomorbaj jel: Mindenben megegyezik a Bőrbaj jellel! 

 

Idegbaj jel: Mindenben megegyezik a Bőrbaj jellel! 

 

Köszvény jel: Mindenben megegyezik a Bőrbaj jellel! 

 

Lépbaj jel: Mindenben megegyezik a Féreghajtó jellel! 

 

Szívbaj jel: Mindenben megegyezik a Bőrbaj jellel! 

 

Vesebaj jele: Mindenben megegyezik a Bőrbaj jellel! 

 

Vérhas jele: Mindenben megegyezik a Féreghajtó jellel! 

 

Vérsápadás jel: Mindenben megegyezik a Féreghajtó jellel! 

 

Tejfakasztó jel: 5 Mp Varázslás ideje: 1 s Hatóidő: megtörésig. 

  Leírás: a bőrbe vágott jel gyógyításra, tükörképe tej apasztásra használható. 

 

Kopaszság jele: 5 Mp Varázslás ideje: 1 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe vésve a sigillum gyógyításra, tükörképe kopaszság okozására 

használható. 

 

Kábulat jele: 18 Mp Varázslás ideje: 1 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a jel létrehozza, a tükörképe elmulasztja. Módosítóit Első 

Törvénykönyv 381. oldalán találhatod. 

 

Rosszullét jele: 35 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a szimbólum létrehozza, a tükörképe elmulasztja. Módosítóit Első 

Törvénykönyv 381. oldalán találhatod. 

 

Gyengeség jele: 30 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a jel létrehozza, a tükörképe elmulasztja. Módosítóit Első 

Törvénykönyv 381. oldalán találhatod. 

 

Émelygés jele: 25 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 
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Leírás: a sigillum létrehozza, a tükörképe elmulasztja. Módosítóit Első 

Törvénykönyv 381. oldalán találhatod. 

 

Bódulat jele: 40 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a jel létrehozza, a tükörképe elmulasztja. Módosítóit Első 

Törvénykönyv 381. oldalán találhatod. 

 

Páncélbőr jelek: [49 Mp – 1 SFÉ] [79 Mp – 2 SFÉ] [109 Mp – 3 SFÉ] [139 Mp – 4 SFÉ] 

Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe vágott szimbólum ellenállóbbá teszi a bőrt a külső támadások 

ellen. A különböző mana pontú jelek hatásai nem adódnak össze, mindig a 

legerősebb van érvényben. 

 

Akarat jele: 40 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe metszett jel hihetetlen erőt önt hordozójába, a Bódulat pozitív 

módosítóit kapja meg. Mindez igen erősen igénybe veszi a jelgazda 

szervezetét, így nem képes ezt az állapotot tovább fenntartani, csupán annyi 

körig, amennyi az egészségének tíz feletti része. Ha az utolsó kör is leperget, a 

test ájulással védi magát a további erőfeszítéstől. Legközelebb 24 óra múlva 

képes talpra állni. 

 

Villámvonzás jel: 46 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe metszett sigillum magához vonzza a 

mágikus és a természetben fellelhető villámokat. /Csak a miheztartás véget, a 

természetes villám 10k10 sp-t sebez!/ 

 

Lángvonzás pecsétjel: 48 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbevésett jel magához vonzza, és ott tartja a természetes tüzeket 

(lávát is), melytől az áldozat a tűz erősségétől függő K6 sp-t veszít körönként. 

 

Villám pecsétjele: 40 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe metszett jel villámot lövell ki gondolati parancsra. 1-5 E között 

tetszőlegesen.  A jelhordozó minden k10 sp után maga is sebződik k6 sp-t. Ha 

Fp-i elfogytak, nem ájul el, hanem Ép-iből vonódik tovább a sebesülés. Túlütés 

esetén a villám 1-10 E-ig változhat. A jel birtokosa minden k10 sp után maga is 

veszít k6+1 sp-t. Ha Fp-i elfogytak, ájulás nélkül vonódik tovább Ép-iből. 

 

Vörös halál jele: 30 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe vágott jel 1 kör alatt meggyógyítja az áldozatot. Okozás esetén 

45 Mp szükséges a betegség létrehozásához. Részletek: Első törvénykönyv  

250-251. old. 

 

Fekete halál jele: 24 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe metszett szimbólum 1 kör alatt 2 szintet gyógyít az áldozaton. 

Ezután Egészségpróbát tehet +2-vel a további javulásért. Okozás esetén: 34 Mp 

szükséges. Lásd: Első Törvénykönyv 247. old. 

 

Lepra pecsét jel: 60 Mp Varázslás ideje: 5 s Hatóidő: megtörésig. 
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Leírás: Sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott jel 1 kör után 2 szintet gyógyít, 

majd ezután az áldozat Egészségpróbát dobhat a további javulásért. Okozás 

esetén: 40 Mp szükséges. Lásd: Első Törvénykönyv 248. old. 

 

Vérdermesztés jel: 30 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: túlütés esetén, a bőrbe és húsba vésett sigillum meggyógyítja az 

áldozatot. Okozás esetén is túlütés szükséges. Lásd: Első Törvénykönyv 250. 

old. 

 

Tüdősorvadás jel: 12 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe vágott jel hetenként 2 szintet gyógyít. 

Minden gyógyítás után Egészség próba dobandó. Vétés esetében csak 1 szintet 

javul. Okozás esetén csak 8 Mp szükséges. Lásd: Első Törvénykönyv 249. old. 

 

Szívbénítás: 40 Mp Varázslás ideje: 2 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe metszett jel azonnal meggyógyítja az áldozatot. Okozás esetén 

60Mp szükséges. Lásd: Első Törvénykönyv 249. old. 

 

Öregedés pecsét jel: 2 Mp/1év Varázslás ideje: 3 s Hatóidő: megtörésig. 

Leírás: a bőrbe vésett jel adott mértékben öregíti a jelhordozót. Ez nem csak 

külső változásokat jelent. A szervezete is elöregedik. Okozás esetén a jel 

tükörképe fiatalodást hoz létre, ám a Moraminnak jóval nagyobb energiájába 

kerül a sejteket fiatalos energiájukba és rugalmasságukba visszaállítani: 10 

Mp/1 év. 

 

 

Megtörhetetlenek: (A hatóidejük végtelen!)  

Méh kiszárító jel: 50 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a bőrbe vésett három, párhuzamos hullámjel egy életre kiszárítja a nők 

méhét, így nincs több gondjuk a havi tisztulással. A hatás gyógyítására már 

nincs semmilyen mód. 

 

Tulajdonság jelek: 72 Mp Varázslás ideje: 4 kör 

Leírás: a testbe vágott jelek a tíz tulajdonság egyikét képes +4-gyel megemelni. 

A fiatalabb fajok szervezete egynél több ilyen jelet nem bír el, az ősi létezők 

leszármazottai is maximum két tulajdonság jelet hordhatnak. A Sebmester a 

kért tulajdonság jelét felvésve képes erősebbé, vagy ügyesebbé, de akár 

türelmesebbé is tenni a jelhordozót. A jelek tükörképei -4-gyel csökkentik a 

kívánt tulajdonságot. A jelek megtörhetetlenek, hatásuk gyógyítására nincs 

mód. 

 

Tulajdonság pecsétjelek: 48 Mp Varázslás ideje: 2 kör 

 Leírás: a testbe vágott jelek a tíz tulajdonság egyikét képes +2-vel megemelni. 

A fiatalabb fajok szervezete kettőnél több ilyen jelet nem bír el, az ősi létezők 

leszármazottai is maximum három tulajdonság pecsétjelet hordhatnak. A 

Sebmester a kért tulajdonság pecsétjelét felvésve képes erősebbé, vagy 

gyorsabbá, de akár okosabbá is tenni a jelhordozót. A jelek tükörképei -2-vel 

csökkentik a kívánt tulajdonságot. A jelek megtörhetetlenek, hatásuk 

gyógyítására nincs mód. 

 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 72 - 

Rettegés jel: 50 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a bőrbe metszett sigillum az áldozatot elviselhetetlen rettegéssel tölti el 

az Élveboncoló irányában. Ha mégis valamilyen módon a Sebmester közelébe 

(10m) kényszerítik, 1 perc alatt megőszül és 1 nap múlva valószínűleg már bele 

is hal. A hatás gyógyítására már nincs semmilyen mód. 

 

Regeneráció jel: 64 Mp Varázslás ideje: 15 perc 

Leírás: a bőrbe vésett rúnaháló hihetetlenül gyorsan gyógyítja a jelbirtokos 

testét. 10 Fp-t regenerál körönként és egy Ép-t percenként. A halál beálltából (0 

Fp, 0 Ép) is képes visszahozni a jelhordozót. Az áldozatot csak kétféle módon 

lehet ezután megölni: 1.) meg lehet fojtani. 2.) hatalmas erejű pusztítással, 

mely a test minden sejtcelláját egyidejűleg roncsolja. Pl. aquir titkos szó, vagy 

őselemek. A regeneráció jel viselője -2-őt veszít permanensen a szépségéből, 

hiszen egész testét hegek vékony hálója fonja körül. A hatás gyógyítására már 

nincs semmilyen mód. 

 

Hűség pecsétjel: 70 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: a bőrbe vésett szimbólum a hordozót hűséggel csatolja az első 

személyhez, akit a felvésés után meglát. Az áldozat érzésvilága örökre 

megváltozik. Sosem lesz képes saját kezűleg ártani gazdájának. 

 

Testfosztás jel: 95 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe metszett jel leblokkolja az áldozat 

összes érzékszervét. Nem érzi még a testét sem. Vak sötétben és néma 

süketségbe zárva egy életen keresztül. Nincs idő, nincs tér, minden pillanat 

egyforma. Minden perc egy örökkévalóságnak tetszik. Az ilyen nyomorultak 

számára megváltás a halál. 1 nap után a megőrülés esélye 30%, 3 nap elteltével 

már 50% , 1 hét múlva 70% és 2 hét után még a legkeményebbek is megtörnek, 

s a bomlott elme nyújtotta enyhet választják. A hatás gyógyítására már nincs 

semmilyen mód. 

 

Méreghólyag jel: 62 Mp varázslás ideje: 4 s 

  Leírás: Lásd Méreghólyag pecsétjelnél! 

 

Élő vértezet: 149 Mp Varázslás ideje: 10 perc 

Leírás: a hordozóra vésett pentagram 6-os SFÉ-t biztosít a puszta bőrnek, mely 

csak ellenállóbb lesz, de milyensége nem változik. 

 

Lángvonzás jel: 64 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: sokban hasonlít a Lángvonzás pecsétjel varázshoz, attól csak annyiban 

tér el, hogy ez a jel a mágikus tüzeket is magához vonzza. Sok tiszteletlen 

tűzvarázsló járta már meg így… A hatás gyógyítására már nincs semmilyen 

mód. 

 

Villám jel: 72 Mp Varázslás ideje: 4 s 

  Leírás: Lásd a Villám pecsétjelnél! 

 

Savnyál jel: 15 Mp/k6 sp Varázslás ideje: 5 s 

Leírás: a bőrbe metszett rúna jelcsoport az áldozat nyálát savvá változtatja, 

mely önmagára nézve nem veszélyes, de más ugyan ezt nem mondhatja el. A 
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varázsseb utólagosan NEM erősíthető! A jel 3 körönként aktiválható. Fontos 

még megjegyezni, hogy egynél több savnyál jel megmérgezi a testet. A hatás 

gyógyítására már nincs semmilyen mód. 

 

Savvér jel: 20 Mp/K6 sp Varázslás ideje: 5 s 

Leírás: a bőrbe vésett rúnajelek a jelgazda vérét savvá változtatják, mely 

önmagára nem veszélyes, viszont akire spriccel arra már igen. A varázsseb 

utólagosan NEM erősíthető! Fontos megjegyezni, hogy az egynél több Savvér 

jel már kikezdi a hordozó testét is. 

 

Árnyék jel: 60 Mp Varázslás ideje: 12 perc 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe metszett holdsarló az áldozat testét 

éjfeketévé, elmosódottá, auráját vaksötétté teszi. Csak a jelgazda szeme izzik a 

sötétben. Rejtőzködésre este, sötét és árnyékos helyes +100% kap. Az egyszerű 

emberekben 15 E félelemérzést kelt. A hatás gyógyítására már nincs 

semmilyen mód. 

 

Mana varázsjel: – Mp Varázslás ideje: 3 perc 

Leírás: Ezt a jelet a beavatott Sebmesterek (1.Tsz) kapják. Ez a seb termeli 

mana pontjukat. 8 Mp/ Óra.  Töltődés alatt a Moramin bármit csinálhat. Ha a 

jelet esetleg beavatatlanokra vésnék, akkor az érintett bőrdarab lefoszlik, ha 

kell a hússal együtt is. 2 Ép és 4 Fp sérülést okozva. Ha két aktiválás, 

feltöltődés között nem telik el legalább 2 óra, akkor az alkalmazó -2 veszít az 

egészségéből, melyet csak pihenéssel szerezhet vissza. 

 

 

Átírhatóak:   (Hatóidő: átírásig!)  

Fojtás jel: 40 Mp Varázslás ideje: 1 s 

Leírás: sikeres támadás estén, a bőrbe metszett sigillum leblokkolja a nyaki 

verőereket és nem juttat sem vért, sem oxigént az agyba. Az áldozat 6 kör alatt 

elveszíti összes Fp-jét. Nem ájul el, csak orrán, száján szivárogni kezd a vére, s 

ha még ezután is makacskodik, szegmensenként 1 Ép-t veszít, halálig. Okozás: 

bármikor, azonnal átírható-megszakítható. 

 

Érszakítás jel: 30 Mp Varázslás ideje: 1 s 

Leírás: a bőrbe metszett jel megakadályozza a vér alvadását, így az áldozat 

percenként 1 Ép-t veszít, halálig vagy átírásig. Okozás esetén: a sebmester az 

elszakadt erek összekötésére képes. Ez leginkább levágott, -tépett, -harapott 

testrészek újra „üzembe helyezésénél” hasznos. Ám a csonkot maximum 4 óra 

alatt kell egy Moraminnak visszafoltoznia, ha több idő telt el, a leszakadás és a 

kezelés között, akkor már a sebmester sem tehet semmit. Ha a végtag újra a 

helyére került adott idő alatt, akkor sem fog már úgy működni, mint régen. A 

kéz sérülésénél az áldozat permanensen -1 Ügyességet veszít, a láb sérülésénél 

pedig (ugyan csak maradandóan) -1 Gyorsaságot.  

 

 

Ínszakítás jel: 32 Mp Varázslás ideje: 1 s 

Leírás: a bőrbe vágott szimbólum, egy előre meghatározott végtagon megszakít 

egy ínszalagot. Az áldozat veszít harcértékeiből, mert az adott végtag erős 

fájdalommal reagál minden mozdulatra. KÉ: -20  TÉ: -30  VÉ: -25  CÉ: -20 
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Okozás estén: a Moramin képes az ín összekapcsolására. Ez a jel az ínszalagok 

bármilyen sérülésénél használható. 

 

Izomcsomózás jel: 8 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a húsba karcolt jel a csonthoz tapasztja az izmot, valamint a 

szétmarcangolt izomrostok összeköthetők vele.  Okozás: Izomszakítás 40 Mp 

Varázslás ideje: 2 s Az előző sigillum fordítottja szétszakítja az izomzatot egy 

előre meghatározott testrészen, vagy leszakítja azt a csontozatról. Az áldozat 

azon testrésze (minimum) lebénul. Pokoli fájdalommal és harcérték 

csökkenéssel jár: KÉ: -25  TÉ: -50  VÉ:-50  CÉ: -  

 

Zsigercsomózás jel: 20 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: a hasüreg belsejére karcolt jel által a zsigerek összeköthetők és 

életképesek lesznek. Okozás: 33 Mp – a bőrbe karcolt jel csomókba rántja a 

beleket, 4k6 Fp sebzést okozva az áldozatnak. Ha egy héten belül nem kerül 

sor a gyógyítására a jelhordozó belehal. Minden nap (a gyógyításig) 

permanensen elveszít k6 Fp-t. 

 

Idegkötés jel: 54 Mp Varázslás ideje: 5 s 

Leírás: a sebköré vágott jelek segítségével a megrongálódott idegpályák 

összeköthetők és életképesek lesznek. Szemek, kezek, és egyéb szervek is 

pótolhatók. Csak egy kivétel van: az agyat sosem képesek kicserélni, hiszen 

eltávolításával a gry áramlás megszakad. 

 

Csontépítő jel: 62 Mp Varázslás ideje: 1 kör 

Leírás: a törött, roncsolt rész körüli bőrbe metszett jelek újraépítik még a 

szilánkosra tört csontozatot is, illetve új különleges, speciális csontok is 

létrehozhatók vele, a Moramin állandó felügyelete alatt. Az előbbi 4 hét alatt 

jön rendbe, míg az utóbbi 8 hét alatt jön létre. 

 

Lélekbélyeg jele: 104 Mp Varázslás ideje: 5 kör 

Leírás: az összefoltozott, de élettelen test életre keltésére képes ez a jelsor. A 

Sebmesterek birtokolják a titkot, hogy feltámasztottaik nem élőhalottnak 

számítanak, hiszen az élet princípiumát képesek a holt anyagba 

visszaparancsolni. A haláltól az életre keltésig maximum 24 óra telhet el, ha ez 

az idő akárcsak egyetlen szívdobbanással is hosszabb, a halott sosem fog életre 

kelni. 

 

Manatár jel: változó Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a bőrbe metszett sigillum képessé válik Mp tárolására. Maximum az 

aktuális Tapasztalati szintnek megfelelő mennyiségű Mana írható a jelbe. Ez a 

szimbólum más testén is lehet. A Sebmester egyszavas parancsára a Mp-ok 

átvándorolnak az elméjébe, feltéve, ha a jelgazdára ő írta a jelet, és az nincs 

messzebb tőle 20 méternél. 

 

Lángvető jel: 8 Mp/k6 sp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe karcolt szimbólum parancsra tűzgömböt 

lő ki az adott testrészről. Ha a tenyérbe karcolják +20 CÉ-t kap célzáskor, ha a 

hordozó homlokára vágják a jelet az +30 CÉ-t kap.  A gömb a jeltől 30 méterre 

semmivé foszlik, így csak az annál közelebbi ellenfelek ellen alkalmazható 
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sikerrel. A jel 3 körig töltődik, így ha az 1. harci körben használták, akkor 

legközelebb csak a 4. körben használható. Utólagosan is erősíthető, a jel 

átírásával.  A varázslatot egy parancsszó aktiválja, ha az bármilyen okból nem 

hangzik el, a jel nem aktiválódik. 

 

Mana fosztás jel 1.: 72 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a bőrbe vágott jel megfosztja a mágiahasználót varázserejétől. 

Termelődik Mp-ja, de képtelen lesz felhasználni, alkalmazni. A jel meggátolja 

a mana háló szövedékéből való varázsalkotást. 

 

Mana fosztás jel 2.:  55 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: ezt a jelet a „korcs bosszújának” is nevezik. A bőrbe vésett sigillum 

fájdalommal gátolja a mágiahasználót varázslataiban. Minden felhasznált 1 

Mp-ért 7 Fp-t sebződik, bár seb nem látszik rajta. Tehát egy 4 Mp-os  

varázslatért 28 Fp-s kínt szenved el. Ha az Fp-k száma nullára esik a 

jelhordozó elájul. 

 

Sejtburjánzás jel: 74 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: a jelet a testszövetek regenerálódására és képződésére alkalmazzák. A 

környező területekre karcolva elősegíti a bőr és izomrostok felgyorsított 

képződését. Ez égési, savmarási esetekben a leghasznosabb. A gyógyulás kb. 2 

hónapig tart. Okozás: a jel tükörképével a szervezetben rosszindulatú daganatot 

kelthet a Moramin, mely 1 éven belül végez az áldozattal. 

 

Vérteleport jel: 50 Mp Varázslás ideje: 5 s 

Leírás: a sigillumot a Moramin –rendhagyó módon– a jelgazda összegyűjtött, 

földre öntött vérére húzza meg, majd a tócsára lépve eltűnik. A tér egy másik 

pontján az áldozat nagy fájdalmak közepette vért hány, majd abból a tócsából 

lép elő a Sebmester. Kárhoztatott mágia ez Ynev minden más táján, hiszen 

ötvözi magában a vér-, a tér- és a szimpatikus mágiát; valamint érthetetlen és 

ördögi módon kerüli meg a lélek testre gyakorolt védelmét. Játéktechnikailag a 

következő képpen fest a dolog: a Sebmester valamilyen módon frissen tartja az 

áldozattól szerzett vért, majd ha eljön az idő vérteleport jelet vág a földre öntött 

vérre (50 Mp). Ezzel a módszerrel mindig csak a vér gazdájához tud 

teleportálni, de az bármilyen távolságra lehet a beavatottól. Az érkezés 

fájdalma és a hányással vesztett vér kb. k6 Ép-t von el a vérgazdától. 

 

Fájdalomfosztás jel: 56 Mp Varázslás ideje: 4 s 

  Leírás: Lásd Fájdalomfosztás pecsét jel! 

 

Elmefosztás jel: 58 Mp Varázslás ideje: 3 s 

  Leírás: Lásd Elmefosztás pecsét jel! 

 

Húsmaszk jel: 31 Mp Varázslás ideje: 5 s 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe vésett szimbólum tartalmazza a 

célszemély nevét és csillagjegyét; ezután a jelgazda 1 kör alatt átváltozik a 

célszeméllyé. Ha eszik annak frissen kivágott tüdejéből, akkor a hangját is 

képes utánozni. Okozás: átírással megszakítás. 
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Időzítő keret jel: varázslat +20 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a bőrbe metszett jel a beleírt varázslatot akkor aktiválja, amikor a 

Sebmester gondolati parancsot ad. Okozás: átírással megszakítás. 

 

Kisugárzó keret jel: varázslat +22 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: a bőrbe vágott sigillum a beleírt varázslatot az egész testre aktiválja. 

Okozás: átírással megszakítás. 

 

Befogadó keret jel: 30 Mp Varázslás ideje: 6 s 

Leírás: sikeres támadó esetén, a bőrbe karcolt jel a más mágiát használók 

varázslatait fogadja be, ha azt a keret jeltől max. 1 méterre hozták létre. A keret 

a varázslat hatásától függetlenül, a közvetlen közelében létrehozott mágiát a 

testre vonzza, de képtelen azt tárolni, így ha más keret nem védi, akkor azonnal 

aktiválja is a varázslatot. Okozás: átírással megszakítás. 

 

Bezáró keret jel: 34 Mp Varázslás ideje: 4 s 

Leírás: a testre vésett jel egy másik jelet vesz körül, melynek minden hatását a 

sigillumba zárja. Démon vagy betegség esetén az nem fér addig az áldozat 

lelkéhez, testéhez, míg a keret a jele körül éktelenkedik. Teljes valója, maga az 

ártó hatás egyedül a saját jelében tömörül. Okozás: átírással megszakítás. 

 

Egy varázslat körül több keret is lehet egy időben! De egy keretben maximum két jelet 

vagy három pecsétjelet lehet elhelyezni! 

 

Vérszipoly jel: 44 Mp Varázslás ideje: 2 perc 

Leírás: sikeres, PUSZTAKEZES támadás esetén, a bőrbe karcolt jel, ahogy 

érintkezik az ellenfél meztelen testfelületével apró réseket tép annak 

izomszövetébe, melyen keresztül vért szív magába a jel és eltárolja azt szükség 

esetére. Egy sigillum k6 Ép-t képes felszippantani és aktiválásig elraktározni. 

Aktiválni a jelgazda gondolati úton tudja. A jel nem képes a vért ruházaton, 

vagy páncélzaton keresztül felszívni, így csak akkor jön létre a hatás, ha a jel 

meztelen bőrhöz ér! Okozás: átírással megszakítás. 

 

Vérdagály jel: 39 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a bőrbe vágott szimbólum a tízszeresére növeli a vér nyomását, ami 

megfeszít, megdagaszt minden eret, a vékonyabb erek azonnal elpattannak: vér 

szivárog a füleken, az orron, szemeken és a szájon, sötét lilás bevérzések 

jelennek meg az áldozat bőrén. A jelgazda 4k6 Fp-t veszít, túlütés esetén 

további k6 Ép-t is sebződik. A hatás minden esetben ájulással jár. Okozás: 

átírással megszakítás. 

 

Jégbőr jel: 28 Mp/ db Varázslás ideje: 4 s 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe (általában tenyérre vagy talpra) metszett 

jel környezetét (20 cm-es sugarú gömbben) síkossá teszi, mely a déli jégmezők 

csúszósságával is felér. Tenyérre metszve az képtelenné válik bármiféle tárgy 

használatára, mert azok kicsúsznak kezei közül. KÉ:-30 TÉ:-60 VÉ:-30 CÉ:-

60. A talpakra írva (elsajátítva a csúszás képességet: Af 2Kp; Mf 8Kp) viszont 

a jelgazda a kevésbé érdes felületeken akár kétszer, háromszor gyorsabban is 

„közlekedhet”, mint a többi ember. Illetve mesterfokú csúszás esetén akár még 
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a harcban is hasznosíthatja gyors helyváltoztató képességét. KÉ:+20 TÉ:+25 

VÉ:+10 CÉ:+10. Okozás: átírással megszakítás. 

 

Csonthívó jel: 54 Mp Varázslás ideje: 2 s 

Leírás: a testre vésett jel az adott testrész egyik csontját (a KM választ) eltöri és 

magához rántja. Ezáltal a csont átfúrja a testet és a felszínre tör. Ez persze k6/2 

Ép és 2k6+2 Fp vesztéssel, harcérték és képesség csökkenéssel jár. A 

veszteségek mértékéről mindig a KM vagy a kritikus sebzés tábla dönt. 

Okozás: 1.) átírással megszakítás, 2.) a Moramin a saját kezére írja a jelet és az 

ellenfélnek az a csontja törik el, amelyhez a jelgazda ér. A jel, így egy nap csak 

4 csontot képes eltörni!  

 

Nedvgejzír jel: 56 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: a bőrbe vésett jel kiparancsolja az áldozatból testnedveit. A nyáltól 

kezdve, a gyomorsavon keresztül a vérig, minden testnedv a test minden 

nyílásán sugárban kifelé törekszik. Roppant gusztustalan látvány, de 

életveszélyes varázs. Az áldozat k6 Ép-t és 6k6 Fp-t veszít, valamint 

szemlátomást aszalódni, ráncosodni kezd. Túlütés esetén: a sebzés duplázódik 

(2k6 Ép és 12k6 Fp), innen már nem nagyon van visszaút, elveszíti látását, 

agyvize eltűnésével kómába esik. Ha az áldozat valamilyen módon túlélné a 

dolgot, a kiszáradástól (ha közben nem gyógyítják) 24 órán belül iszonyú kínok 

között meghal. Okozás: átírással megszakítás. 

 

Bátorság jel: 30 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: sikeres támadás esetén a bőrbe metszett szimbólum hidegvérrel és 

vakmerőséggel tölti el a jelgazdát. Aki Erő, Ügyesség, Állóképesség, és 

Akaraterő tulajdonságához +1 adhat, míg a jelet viseli, harcértékei, pedig a 

következő képpen változnak: KÉ:+10 TÉ,VÉ,CÉ: +20-szal növekszik. Okozás: 

átírással megszakítás. 

 

Elemi erő golyó jele: 4 Mp/ k6 Sp Varázslás ideje: 4 s 

  Leírás: Hasonló a lángvető jelhez. Lásd ott! 

 

Romlásgátló jel: 10 Mp Varázslás ideje: 4 s 

Leírás: a testre metszett sigillum tartósítja azt a halott testrészt vagy szervet, 

amelyre a jelet vésték. Ám a holttest nem lehet egy napnál régebbi. Okozás: 

átírással megszakítás. 

 

Állatbeszéd jel: 16 Mp Varázslás ideje: 5 s 

Leírás: a bőrbe vágott szimbólum képessé teszi viselőjét arra, hogy megértse és 

beszélje az állatok nyelvét. Mivel az állatoknak nagyon alacsony az 

intelligenciájuk, ezért ezek a beszélgetések nem szoktak éppen épületesek 

lenni. Okozás: 1.) átírással megszakítás. 2.) 32 Mp –ért a jelet megfordítva, 

tükrözve az áldozat nem képes egyetlen értelmes lény nyelvét sem beszélni, 

csak ugat, röfög, csipog, stb. 

 

Igazszó jel: 39 Mp Varázslás ideje: 3 s 

Leírás: sikeres támadás esetén, a bőrbe metszett jel az áldozat gondolkodását 

úgy befolyásolja, hogy az csak igazat mondhat. Sem féligazság, sem hazugság 
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nem hagyhatja el száját, míg a jel rajta van. Azt nem jelzi a jel, amit a jelgazda 

maga is igaznak gondol! Okozás: átírással megszakítás. 

 

Sebgyűjtő bosszú jel: 64 Mp Varázslás ideje: 4 s 

Leírás: a bőrbe vágott sigillum a jelgazda minden sérülését magába fogadja, 

így alkalmazója sérthetetlen állapotba kerül… látszólag. A szimbólum 24 óra 

múlva (vagy átírással hamarabb) kiengedi magából a felfogott sérüléseket, 

melyek ekkor jelennek meg a jelgazdán. Az alkalmazók általában a jel 

kiürítésekor belehalnak összegyűjtött sérüléseikbe, hacsak nincs a közelükben 

egy „önzetlen” Sebmester… Okozás: átírással megszakítás. 

 

Démoni hívójelek: kisebb démon 60 Mp, közdémon 70 Mp, Démonúr 80 Mp Varázslás 

ideje: 2 perc 

Leírás: nem ez a mágia típus az erőssége ennek a kasztnak. Az élveboncolók ha 

csak tehetik, kerülik ezt a megoldást, még ellenségeiket sem kárhoztatják ilyen 

halálra, hiszen az így elvesztett lélek a démon martaléka lenne, pedig Ranagolt 

illetné. A Sebmester maga, vagy mások testébe vési ezeket a hívójeleket, 

melyek a démonok igaz neveinek szimbólumai. A démonok a jelgazda testében 

jelennek meg. Ha anyagi testtel rendelkeznek, akkor részben átváltoztatják az 

áldozat testét is. Vannak, akik kompromisszumot kötnek az emberi testtel, 

vannak, akik pusztítani, leépíteni kezdik. Minden esetre az áldozat teljes 

pusztulásáig –por a porhoz, hamu a hamuhoz- e hús börtönébe kényszerülnek 

maradni. Távozásuk hamarabb csak a jel átírásával lehetséges. Ha rendelkeztek 

anyagi testtel, akkor a test fájdalma az ő fájdalmuk is, de démoni 

tulajdonságaikat is megőrzik: csak mágikus tárgyak sebzik őket, ME: immúnis, 

Méregellenállás: immúnis. A Moraminok ismerik a módját, hogyan 

kényszerítsék ezeket a lényeket szívességek megtételére, de ez csak akkor áll 

módjukban, ha akaraterejük nagyobb a démonénál, máskülönben a démon 

irányítaná a Sebmestert. Az alacsony státuszú démonok akaratereje: 12-15 

között van; a közdémonoké: 15-18, míg a démonurak akarat ereje: 18-21 között 

van. S mert e lények kiszámíthatatlanok, roppant veszélyesek ezért a 

végtelenségig óvatosak a beavatottak. Ha hibáznak, az legtöbbször az életükbe 

kerül…   
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Elf mágusok Mágiája 
 

Alapból az Elf mágusok nem használnak semmilyen nekromancia és tűz alapú varázslatokat 

(használata a legtöbb esetben jellemvesztéssel jár, mert megtörik az ősi rend).  

Ezen kívül Asztrál és Mentál mozaikokra +1E/szintet kapnak a fajin kívül 

Különleges varázslatok (átlényegülés után): 

Az Elf mágusok betekintést kapnak a Boszorkánymesteri mágiába, ezért kapnak k3+1**** a 

Bm. Villám mágiát és 3 betegségmágiát (csak gyógyításra különben jellemvesztés áll fenn 

kivételek ez alól az ősi ellenségek pl.:aquir) és k6 természet mágiát. 

 

Visszhang (már első szinten is) 

Erősség: 1Mp/E 

Varázslás ideje: 1 szegmens/2 szegmens koncentrációval 

Időtartam: 6kör 

ME: - 

A meghatározása a következő képen történik Op száma*2 = E tehát ha egy nemes nyelven 

szóló aquir 4 Op használ akkor 8 Mp ellenhatásra van szükség körönként. Ha a mágus sikeres 

érzékelés próbát dob, akkor elegendő az adott számú Op*2 de ha nem sikerül akkor érdemes a 

maximumot tehát 10Mp-ot használni    

 

Surranó 
Mp: 13  

Erősség: 3  

Varázslás ideje: 4 szegmens / 2 kör  

Időtartam: 1 perc 

Egy egyszerű lopakodó varázslat, amely segít az átjutáshoz szinte bárhól. Majd’ egyenlők a 

varázslat tulajdonságai a jelentéktelenséggel. Az elfet árnyékszerűvé teszi. Bonuszok: 

Rejtőzködés +30% és Lopakodás +40%. 5Mp/E ezen felül. 

 

Suttogás 

Mp: 2  

Erősség: 1  

Varázslás ideje: 1 szegmens / - 

Időtartam: végleges 

Az elf szavait a kiszemelt állat érteni fogja és viszont. Ezzel a varázslattal képes magát 

megértetni a varázsló bármilyen természetes lénnyel, amit nem mágia alkotott… 

 

Könnyek áldozata  
Mp: 70   

Erősség: - 

Varázslás ideje: 4 kör  

Időtartam: végleges  

ME:- 

A könnyek áldozata varázslat, annyi különbséggel, hogy az áldozat visszakapja lelkét, így 

életét, s nem hal meg, vagy feltámad és visszakapja Ép-jinek és Fp-jinek egy harmad részét. 

 

Végső csapás (csak különleges helyzetekben használható) 

Mana-pont: Összes 

Erősség: Halálos 



Csörgő Iván: Krán  Varázslatok Könyve - 80 - 

Varázslás ideje: 2 kör 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: 20 láb, TSz*2 láb hosszú, 2 láb széles cső 

Mágia ellenállás: - 

Igen különleges varázslat, ha egyáltalán annak nevezhető. Nem mozaik, nem mozaikokból áll 

össze, magában létezik. A varázslók elméjük segítségével megzabolázzák az energiákat, 

amiket később aztán mozaikokká, utána pedig varázslatokká formáznak. Ezzel a formulával a 

varázsló összes energiáját egyetlen óriási irányított cső alakú formát képezve felszabadítja, 

borzalmas pusztítást okozva ezzel. A sebzést így lehet kiszámolni: 

1 Mp = 1k6 Sp 

1 Op = 2k10 Sp 

1 Tsz = 1k10 Sp 

3 pszi = 1k6 Sp 

Minden okozott 6 Fp egy Ép elvesztését is magával vonja. Persze az energiák ilyen módón 

való felhasználása mind a testet, mind a lelket borzalmasan megterhelik. A varázsló által 

elszenvedett sebzés egyenlő az energiaáradat által okozott sebzés negydével (felfelé 

kerekítve). Ha a varázsló túléli a pusztítást, ezeket az elvesztett pontokat csak papi 

gyógyítással szerezheti vissza (Halállal fenyegető állapot!). A varázslatot csak legalább 4. 

TSz-ű mágus alkalmazhatja.  

 

 

 

 

Ranagol varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

 

Védelem a gyengeségtől: 

Szféra: egyedi, halál 

Mp: 31 

E: 20 

Varázslás ideje: 3 s 

Időtartam: óra/Tsz 

Hatótáv: személy 

Me: mentális 

 

Leírás: a Kosfejes Úr híve itt magától a jóságtól, s annak hatalmától nyer védelmet. Kitisztult 

fejjel állhat, s szemlélheti az eseményeket mentesülve a gyengeség veszélyeitől. A pap 

Tapasztalati szintenként +10 AME-t, és MME-t kap a jóság, a fény varázslatai ellen. Így 

szinte lehetetlenné válik, hogy benne olyan érzelmet keltsenek, melyet megvet, vagy olyan 

tettre kényszerítsék mágikusan, melyet önszántából sosem tenne. A varázslat nagy előnye, 

hogy a jóság külső lényei ellen is bizonyos védelmet ad. Azokat, amelyek 20 Ép-nél 

kevesebbel rendelkeznek, a paphoz 20 méternél közelebb képtelenek lépni, vagy megjelenni. 

 

Kosfejes hatalma: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 27 

E: 18 
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Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: Tsz/ 2kör 

Hatótáv: 10m 

Me:- 

 

Leírás: Ranagol szolgája, képes egyfajta érzelem nélküli, hideg indultatot támasztani 

magakörül, mely a felsőbbrendűség biztos tudatával segíti a hívőket a harcban. A varázslat 

csak a Ranagol hívőket segíti (mindazokat, akik a pap 10m-es aurájába tartózkodnak) az 

időtartam lejártáig a következő bónuszokkal harcolhatnak: KÉ+8  TÉ, VÉ, CÉ: +15. Újabb 27 

Mp-t ráfordításával csak az aura növelhető további 10méterrel. De sem a bónuszok, sem az 

időtartam nem növelhető. 

 

Jellemrejtés: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 25 

E: 15 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: 1 nap 

Hatótáv: test 

Me:- 

 

Leírás: a pap képes elrejteni valódi énjét a kutató szemek elől. 1 napra elrejti valódi jellemét, 

mely még asztrál-, vagy mentálszemmel sem olvasható ki. A zavart a kutató is észlelni fogja, 

de képtelen lesz megmondani, hogy milyen emberrel van dolga. 

 

Kisarkánum riuáléja: 

 

Audiencia: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 18 

E: 50 

Varázslás ideje: 3 kör 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: test 

Me: - 

 

Leírás: a pap a legmagasabb létezőhöz, Ranagolhoz intézhet szintlépésenként 1 eldöntendő 

kérdést. A Kosfejes nem a csacsogásáról ismert, így csak akkor veszi fel a kapcsolatot a 

varázshasználóval, ha az már bizonyította előtte kiemelkedettségét, s ha felemelkedésekor 

megnyitotta elméjét számára, kérve, hogy neve immár sose merüljön feledésbe Ranagol előtt. 

 

Abbog varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

 

Szentelt test: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 21 
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E: 10 

Varázslás ideje: 3 s 

Időtartam: óra/Tsz 

Hatótáv: személy 

Me: mentális 

 

Leírás: a pap vagy a kiválasztott személy teste megizmosodik, felerősödik. Erejéhez +3-at, 

Állóképességéhez +2 járul az adott időtartamig. 2 Mp/ 1 E 

 

Elemi védelem: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 35 

E: 20 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: 1 perc 

Hatótáv: személy 

Me: mentális 

 

Leírás: a pap kérheti Abbog védő áldását testére egy előre kiválasztott őselem ellen. Az áldás 

hatása alatt az őselem a hívő Tsz-nek dupláját veszti erősségéből. Azaz egy 5. szintű 

paplovagot a felidézett őselem csak 10 E felett sebzi. 

 

Gyógyító vér: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 10 

E: 5 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

 

Leírás: Abbog felkent híve képes a saját vérével megjelölt lényeket gyógyítani. 10 Mp/ 20 

Fp/4 Ép, Bár a papnak szinte semmibe sem kerül a test helyre állítása, sosem használja 

ellenszolgáltatás nélkül. Gyorsan és hatásosan gyógyítanak, de méreg drágán. 

 

Kisarkánum riuáléja: 

 

Kitartás: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 33 

E: 18 

Varázslás ideje: 1 perc 

Időtartam: Tsz/óra 

Hatótáv: test 

Me: - 

 

Leírás: a papot szintenként egy órára áthatja Abbog isteni testének ellenállása, így 

Állóképessége az adott időtartamra k6+1-gyel nő. Így képessé válik, hogy még több óráig 

kitartóan fusson, vagy akár hosszú percekig levegő vétel nélkül víz alatt tartózkodjon, esetleg 
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fáradtságát, vagy álmosságát gyűrheti le ezzel a mágiával. A ravasz ármányokban jártasak 

már azt is megfigyelték, hogy e rituálé a részegség ellen is kiválóan alkalmazható. 

 

Abbog Hatalma: 

Szféra: egyedi, lélek 

Mp: 45 

E: 25 

Varázslás ideje: 30 perc 

Időtartam: Tsz/nap 

Hatótáv: test 

Me: - 

 

Leírás: a pap a hosszadalmas és bonyolult rituálé végére, a csontok fülsértő ropogása 

közepette megnő és megerősödik. Termete óriási lesz (Ó), azaz közel 3,5 méter. Ereje is vele 

együtt nő, így az adott időtartamra +5-tel lesz nagyobb Erő tulajdonsága. A varázslat 

lejártával minden visszaáll az eredeti állapotra. Itt fontos megjegyezni, hogy a nagyobb test, 

nagyobb teherbírással és életerővel (+10 Ép) is bír, ám négyszer annyi az élelem szükséglete 

is. A papnak csak a teste fejlődik, sem ruhái, sem páncélja, sem fegyverzete nem nő vele. 

 

Abbog ereje: 

Szféra: egyedi, halál 

Mp: 30 

E: 500 

Varázslás ideje: 1 óra 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: test 

Me: - 

 

Leírás: ezzel a szertartással összpontosítja a pap a testébe mások életerejét. A rituáléhoz 

legalább 5 személy kell, akik bódultan vesznek részt a véres eseményekben, amikor is a pap 

hívei vagy ellenségei életerejét magába építi. Az áldozat agyvelejét, nyelvét, egyik szemét, 

szívét és némi húsát, vérét fogyasztja el, majd a célszemély maximális Ép-inek negyedével nő 

a pap Ép-inek száma. Egyesek azt állítják, hogy az egyik főpap már 500 ép-nél tart… 5 Mp/ 1 

E 

 

Gwaap dar Idézése: 

Szféra: egyedi, halál 

Mp: 46 

E: 20 

Varázslás ideje: 1perc 

Időtartam: szint/ kör 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

Leírás: a pap egy Falánk démont szólít az anyagi síkra. Ez a lény annyi körig 

engedelmeskedik a papnak, amennyi a pap Tsz-je. Persze további Mp-ok rááldozásával az 

időtartam megnyújtható. A lény nem távolodhat el a paptól 20 m-nél messzebbre, mert akkor 

megszűnne. 8 Mp/E/1kör 
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Falánk /Gwaap dar/: 

Megjelenők száma: 1 

Termet: N 

Sebesség: 90 

Támadás: 2 

KÉ: 40 TÉ: 90 VÉ: 150 

Sebzés: k6+7/k10+5(csapás/harapás) 

Ép: 44 Fp: - 

AME: 90 

MME: 85 

Méregellenállás: immúnisPszi: - 

I.Q: közepes 

Jellem: Káosz, Halál 

Tp: 3000 

 

Leírás: Ezek a közdémonok 

gennyhólyagos, nyálkás húslények, 

amik telhetetlen étvággyal falják fel 

az élőket és a holtakat. Megjelenésük 

annyira torz, hogy -2-es Asztrál 

próbát kell dobnia minden 

másvallásúnak. Sikertelenség esetén 

rosszul lesznek (negatív módosítók) 

és kavargó gyomruk tartalmát 

próbálják magukban tartani. A 

Falánkok képesek lárvákat kiokádni, 

amik élőlénybe kerülve, azt belülről 

elsorvasztják, felemésztve a lény 

minden életerejét (1Ép/nap 

permanensen). A Gwaap dar minden harapásával okozott Ép sebzéssel képes saját magát 

gyógyítani (Holttestek esetében 20kg hús után gyógyul 1 Ép-t, ez kb. egy harapás/ kör).  

 

 

 

 

Buulzaab varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

Feledés: 

Szféra: egyedi 

Mp: 8 

E: 12 

Varázslás ideje: 5 s 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: érintés 

Me: mentális 
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Leírás: az a varázslat kétféle képpen alkalmazható. 1.) Ha a pap magára mondja ki, akkor 

egész addigi életéből bármit, bármennyit elfelejhet, csak hite és hivatása törlésére képtelen. 

2.) Ha egy másik személyre alkalmazza, akkor annak egy emlékét örökre kitörölheti. 

Egyszerre maximum egy napnyit törölhet ki az emlékeiből. 3 Mp/E 

 

Rettentő árny: 

Szféra: egyedi 

Mp: 3 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: érintés 

Me: speciális 

 

Leírás: A pap egy pillanatra összegyűjti maga köré környezetéből az árnyékokat, melyek sötét 

hollószárnyak gyanánt lobogják körbe, zordnak és méltóságteljesnek tüntetik föl, kiemelik 

komor-kemény vonásait. Olyannyira félelmetes és fenyegető látványt nyújt ilyenkor, hogy 

valamennyi jelenlévő köteles Asztrál-próbát dobni. Akik elvétik a dobást, részint 

elmenekülnek, részint megalázkodnak előtte, a körülményektől függően. Nem minden JK 

köteles dobni, ennek eldöntés a KM jogköre. Ha a KM megfelelő hangulatos helyzetleírással 

párosította az NJK-k reagálását, könnyen meglehet, hogy ők sem heveskedik el a további 

lépéseket. 

 

Sötét fegyver: 

Szféra: egyedi 

Mp: 20 

E: 15 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: 2kör 

Hatótáv: érintés 

Me: - 

 

Leírás: A Buulzaab pap kezében található fegyver éjsötét lesz, a feketeacélra emlékeztet. Nem 

veri vissza a fényt, így nincs meg annak az esélye, hogy a sötétben tartózkodót leleplezze. 

Emellett erősíti a fegyver tulajdonságait is (KÉ: +10, TÉ: +15, VÉ: +15, Sebzés: +1). Ha a 

karakter olyan fegyverrel harcol, aminek forgatásában képzetlen, akkor nem sújtják a negatív 

módosítók. A fegyver a varázslat időtartama alatt mágikusnak minősül. Az időtartam 10 Mp-

ért 1 körrel növelhető. 

 

Vérdermesztés: 

Szféra: egyedi 

Mp: 25 

E: 8 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: azonnali 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: ezzel a varázslattal az ellenfél vére fagyasztható meg. Annyival csökken minden 

harcértéke, amennyi a varázslat erőssége. A varázslat igazi pusztító ereje abban mutatkozik 
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meg, hogy az ellenfél a fagyasztó hatástól annyi Ép-t veszít, amennyi a pap Tapasztalati 

szintje. 3 Mp/E 

 

Sötét hullám: 

Szféra: egyedi 

Mp: 6 

E: 5 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: 8 kör 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: egy 20 méteres körben minden tűz vagy más fényforrás kialszik, aminek az erőssége 

kisebb a varázs erősségénél. A sötét, vaksötét hullámoknak felel meg, melyben a pap mindent 

tökéletesen lát. Ez a varázslat tulajdonképpen csak egy sikoly, ami feketehullámokat vetve 

kiolt minden fényt a hatóterületén. Az időtartam lejártával egy természetes sötétség üli meg a 

területet, ami a mindenkori természetes fényviszonyoknak megfelel. 4Mp/E 

 

Éjközép: 

Szféra: egyedi 

Mp: 31 

E: 20 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: Tsz/nap 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: természetfeletti, rosszindulatú sötétségbe borít egy 20 méter átmérőjű kört. A párálló 

vaksötét kupolaként zuhan a területre, melyben sem az infra-, sem az ultralátás nem működik. 

Ebben maga a Buulzaab pap sem lát, viszont amíg ezen a területen tartózkodik, addig 

sebezhetetlen. 

 

Kisarkánum rituáléja: 

 

Álca: 

Szféra: egyedi 

Mp: 12 

E: 10 

Varázslás ideje: 2 kör 

Időtartam: Tsz/10 perc 

Hatótáv: személy 

Me: - 

 

Leírás: a pap e mágiával kifakítja színeit és átlátszó üvegalak lesz. Ez a forrásvíz tisztaságú 

színtelenség egy bizonyos fokig láthatatlanná teszi. Rejtőzködésre +60%-ot kap. 5 Mp/E 

 

Árnykapu: 

Szféra: egyedi 

Mp: 33 

E: 18 
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Varázslás ideje: 1 óra/szint 

Időtartam: megtörésig 

 

  

Leírás: Bonyolult, ám roppant hatékony varázs.  A papnak a mágia létrehozásakor meg kell 

jelölnie egy pontot, ahová az árnyéka vetül. Ezt megteheti egy mágikus bélyeggel, ezzel 

bilincsbe verve az árnyékát. Íj módón lehetővé tette önmaga számára, hogy az időtartam alatt 

belépjen abba az árnyékba, amit az adott pillanatban valamely felületre vet, s a bilincsbe vert 

árnyon keresztül lépjen elő ismét. Ha tökéletes sötétben van, akkor nem használhatja a 

lebilincselt sziluettjét, mivel nincs a varázslatnak kiindulási pontja. Ugyan csak lehetetlen az 

átkelés, ha időközben valaki a mágikus bélyeget megtörve elszabadította az árnyat. 

Természetesen erről a pap értesül. Az időtartam alatt korlátlan számban lehet azonban az 

árnyékot bilincsbe verni, ám a sikátor mindig a legutolsó kötéshez fog nyílni. És ehhez nem 

kell újabb Mp-kat rááldozni. 

 

Mélyárnyék: 

Szféra: egyedi 

Mp: 27 

E: 16 

Varázslás ideje: 4 kör 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: a célpont csak tárgy lehet, mely a varázs után már sűrű sötétséget okád maga köré 60 

méterig. Ebben a területben csak ultra-, vagy infralátással lehet boldogulni.  

 

Nagyarkánum rituáléja: 

 

Napfogyatkozás: 

Szféra: egyedi 

Mp: 45 

E: 20 

Varázslás ideje: 30 perc 

Időtartam: Tsz/óra 

Hatótáv: 1 mérföld 

Me: - 

 

Leírás: egy mérföld sugarú körben eltűnik a Nap, és esti sötétség szállja meg a tájat. A pap 

ezen a területen belül megerősödik. A puszta teste 10 SFÉ-vel bír, de ha kilép a területről a 

különleges képessége nyomtalanul eltűnik. Az időtartam lejártával újra visszatérnek a 

természetes fényviszonyok. 

 

Sötétség karja: 

Szféra: egyedi 

Mp: 27 

E: 18 

Varázslás ideje: 1s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: 20m 
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Me: - 

 

Leírás: a Buulzaab papot sötétség aura veszi körül melyből intelligenciájának 15 feletti 

részének megfelelő számú csápot képes kialakítani és mozgatni (azaz 17-es IQ-nál 2 csápot). 

A csápok fizikai ereje megegyezik I.Q –jával. Harcértékeik pedig a pap harcértékeivel. A 

sötétség csápok képesek megfogni, megemelni a fizikai testtel rendelkező tárgyakat, lényeket 

is. Az árnyékkarok maximum 20m-ig képesek a paptól eltávolodni. Az időtartam lejártával a 

sötétség aura a csápokkal együtt eltűnik.  

 

Fényevő hívása: 

Szféra: egyedi 

Mp: 42 

E: 28 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: speciális 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: a pap egy fényevőt szólít az anyagi síkra. Ez a lény annyi körig engedelmeskedik a 

papnak, amennyi a pap Tsz-je. Persze további Mp-ok rááldozásával az időtartam 

megnyújtható. A lény nem távolodhat el a paptól 20 m-nél messzebbre, mert akkor 

megszűnne. 8 Mp/E/1kör 

 

Fényevő /Lumineshel/: 

Megjelenők száma: 1 

Termet: N 

Sebesség: 100 

Támadás: 2 

KÉ: 38 TÉ: 75 VÉ: 150 

Sebzés: speciális 

Ép: 40 Fp: - 

AME: 80 

MME: 85 

Méregellenállás: immúnis 

Pszi: - 

I.Q: magas 

Jellem: Káosz, Halál 

Tp: 3000 

 

Leírás: a fényevő csapása fakítja a 

színeket és dermeszti a vért. Így 

tulajdonképpen fizikai sebzése nincs 

neki, de minden sikeres támadás után 

eggyel csökkenti a Szépség, a 

Gyorsaság és az Ügyesség 

tulajdonságot. Ha bármelyik nullára 

csökken, akkor az áldozat meghal. Az 

elorzott tulajdonságpontok természetes úton nem visszaszerezhetők. Anyagi teste, és Fp-je 

nincs neki, így csak mágikus fegyverrel és túlütéssel sebezhető. 
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Metha Varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

 

Káosz észlelése: 

Szféra: egyedi 

Mp: 5 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: 200 m 

Me: - 

 

Leírás: a pap számára megmutatja azokat a lényeket, varázslatokat, tárgyakat, melyek a káosz 

jegyét magukon hordozzák. Lelki szemei előtt lidércfényként csillannak meg a távolban (vagy 

épp a közelben). A varázshasználó pusztán csak a helyüket határozhatja meg, róluk 

semmilyen más információt nem tud szerezni ezzel a litániával. 

 

A Káosz köpenye: 

Szféra: egyedi 

Mp: 6 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: kavargó belső szervekből, inakból, és rostokból álló köpeny borul a pap vállára, mely 

4 SFÉ-vel rendelkezik, és +25 MME –vel védi a viselő elméjét a rendtől, a világos 

gondolatok hatalmától, valamint a halál varázslatoktól.   

 

Káosz Láng: 
Szféra: egyedi 

Mp: 6 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

Sp: k10 sp 

 

Leírás: gennyszínű láng, mely tűzkitörés formájában jelenik meg ott, ahol a pap kijelölte. Az 

égési sérülésekből kaotikus szervek, végtagok nőnek ki. Hogy konkrétan mi, az minden 

esetben a KM jogköre eldönteni. 4 Fp-ként 1 Ép emésztődik el. 6Mp/1 E/1 kör/k10 
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A Téboly szava: 

Szféra: egyedi 

Mp: 85, 65, 35, 15 

E: 100 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: speciális 

Hatótáv: 20 m 

Me: mentális 

 

Leírás: Megöli (85 Mp), megbénítja (65 Mp), legyengíti (35 Mp) vagy összezavarja (15 Mp) a 

nem káosz jellemű alanyokat. Iszonyú képvihart, szörnyű, értelemnélküli szavakat szabadít az 

ellenfél agyára. A halál természetesen véglegesen hat, ám a többi hatás csak 3 körig marad 

fenn. A bénításnál, az áldozat még pislogni sem bír 3 körig csak áll tehetetlenül az 

összefüggéstelen képek tengerében; a gyengítésnél a célszemély tulajdonságai a felére esnek, 

harcértékeiből -30-at veszít; az összezavarás alatt az áldozat képtelen a zűrzavarban 

összpontosítani, így sem pszit használni, sem varázsolni nem képes. Ha harcra kerülne a sor 

az áldozat a kezdeményezőjét is automatikusan elveszti. 

 

Kaotikus életrekeltés: 

Szféra: egyedi 

Mp: 44 

E: 500 

Varázslás ideje: 10 óra 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: személy 

Me: - 

 

Leírás: a káosz testek vagy eszközök életre keltését szolgálja ez a varázs. A káosz részesül 

Metha lényegéből, mely egy torz lelket kölcsönözve neki, életre kelti a puszta húst. 

 

A Fenevad: 

Szféra: egyedi 

Mp: 18 

E: 5 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: személy 

Me: mentális 

 

Leírás: a pap rövid fohászával felveszi Metha dühöngő arcát. Ujjai vaskos csont karmokká 

fejlődnek, fogai tűhegyes agyarakká görbülnek, csigolyáin éles csonttaréj serken, valamint 

hosszú, szelvényes, csontfullánkos farka nő. Négyszer támad körönként a következő 

sorrendben: csapás, csapás (k6+6 sp), harapás (k10+6 sp), farok szúrás (2k6+5 sp). Az 

időtartam lejártával a karmok, a fogak, és a farok eltűnik, illetve visszaáll eredeti alakjára. 

 

Test építés: 

Szféra: egyedi 

Mp: 27 

E: 10 

Varázslás ideje: 3 s 
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Időtartam: végleges 

Hatótáv: személy 

Me: - 

 

Leírás: a pap képes szervezetébe építeni bármely más lény, bármely szervét. Pl. ha betesz 

magának egy szivet, a lény alap Ép-jével fog nőni az ő max Ép-je. Persze három szívnél 

többet nem bír el egyetlen pap sem. Ha egy agyvelőt tesz be magának, akkor 

megkétszereződik a Tsz/kp-ja, valamint a lény Intelligenciájának 10 feletti részét pszi 

pontjaihoz adhatja. Ám az előbbi szabály itt is érvényes. A varázs hatására a pap bárhol 

megnyithatja testét és elhelyezheti benne a szervet. Csupán csak egy megkötés van: a 

szervnek frissnek, melegnek, lüktetőnek kell még lennie. Tehát 1-2 percesnek… 8 Mp/1 E 

 

Testnyitás:  

Szféra: egyedi 

Mp: 8 (2x) 

E: 5 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: személy 

Me: Mentális, asztrális 

 

Leírás: a pap egy új szerv érdekében e varázzsal megnyithatja áldozata testét. A test bárhol 

megnyitható. Az időtartam lejártáig vér sem fog folyni a hasítékból. A második 8 Mp-tal a 

hasíték nyomtalanul összezárható. Ha ezt nem tesszük és az időtartam lejárt, az áldozatból 

elkezd szakadni, ömleni a vér. Az áldozatok végig maguknál vannak, de általában 

ledermednek a sokktól, amikor pl. mellkasuk szétnyílik. A sokk hatás a seb bezárása után is 

órákig megmarad. De a bomlott elme Metha kedvére való… 4 Mp/ 1 E  A nyitva maradt 

testrészből körönként 1 Ép és 10 Fp távozik el! 

 

Kisarkánum rituáléja: 

 

Formálás: 

Szféra: egyedi 

Mp: 3/ 10 kg 

E: 8 

Varázslás ideje: 2 óra 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: test 

Me: - 

 

Leírás: a pap e varázzsal különféle lényekből „gyárthat” egyet vagy egy eszközt, mely maga 

lesz a KÁOSZ… Pl. ezzel a rítussal olvassza össze egy párduc mancsát egy ork karral, és ezt 

egy elf mellkassal, melyen egy dögkeselyű feje van. Vagy xenomorph kardpengét csinálnál, 

melynek pengéjébe egy elf hőlátó szemet foglal, mely sötétben is az ellenfél felé fordul, 

világosban, pedig szemlélheti a kardmarkolatot borító arcbőre színes tetoválásait. Fontos, 

hogy az „összetevők” holtak legyenek. Csak élettelenül formázhatóak. A kiindulási és a 

keletkezett anyag súlya nem változik. Miután az eszköz vagy a húsbáb elkészült, a Kaotikus 

életrekeltés varázslattal torz lélek költözik belé. Ez olyan, mint egy második születés (fáj, míg 

a lélek megtanulja használni új testét), így az eszköz vagy a teremtmény élőlénynek s nem 
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élőholtnak számít. Képes Od termelésre, pszi-használatra vagy akár varázshasználatra is. Ez 

utóbbi kettőhöz persze szükséges az áldozat agyát is a végtermékbe ágyazni. 

 

 

 

Metha ölelése: 

Szféra: egyedi 

Mp: 28 

E: 15 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: 1 óra 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: ha a pap húson, vagy valami dögön áll azon keresztül képes a földbe süppedni. A 

testet nem csak mint kapu használja, hiszen a föld alatt töltött időre az lélegzik helyette 

(bőrlégzéssel). Ám arra ügyelnie kell, hogy a testet ne vigyék el a feje fölül, mert csak azon 

keresztül képes a felszínre jutni. A földből bármikor kipattanhat, ám alatta maximum 1 órát 

lehet. Amíg Metha ölelésében tartózkodik, addig sebezhetetlen, igaz ezalatt ő sem képes 

támadásra. 

 

 

Húsbarlang:  

Szféra: egyedi 

Mp: 30 

E: 500 

Varázslás ideje: 1 nap 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: 500m 

Me: - 

 

Leírás: a pap, lakhelyének falait borítja 

be egy biomasszával, mely fejlődik, él, 

védelmez, és amelyet ez a varázs hoz 

létre. Ez a massza egy darabja Metha-

nak. A pap, ebben a környezetben 

gyorsabban gyógyul (1 Ép/perc), s ehhez 

még pihennie sem kell. A massza képes a 

papot hússal és vízzel ellátni. Gubóba 

zárni, mely 6-os SFÉ-vel rendelkezik, és 

amely meg védi a papot a légi és más 

jellegű mérgektől. Támadóit vagy 

csápokkal ragadja meg (20-as Erő + a pap 

harci értékei) vagy termelt ragacsba 

tapasztja őket (szabadulás -3-as Erő 

teszt), vagy emésztő nedveket enged 

rájuk. Ez a maró sav a fémeket is 

megtámadja, erőssége megegyezik a pap 

Tsz-vel. K10 sp/ E  A húsbarlang 

tulajdonképpen a pap otthona és „háziállata” egyben. A pap akarata szerint alakít ki a 
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masszából (húsból, csontból) bútorokat, mely újabb parancsig megmaradnak. A masszából 

eltávozó gázok halványzöld lidércfényekkel világítják meg a húsbarlangot. 

 

 

 

 

Raddaq varázslatai 
 

Nagyarkánum litániája: 

 

Raddaq lelke:  

Szféra: egyedi 

Mp: min. 3 

E: 500 

Sp: halál 

Varázslás ideje:  2 s 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: 20m 

Me: - 

 

Leírás: a pap, súlyos sérülést kapva, maradék életerejét és Mana pontjait emészti fel e 

varázzsal, hogy hitétől áthatva mindez az erő ellenfele ellen forduljon. A pap pentagram-

pózba feszülve villámokat szór magából, mely villámgyűrűt von a célszemély köré, majd az 

ellenfél talpa alól, a földből halványkék sugár tör az ég felé, melyre rácsavarodik a villám 

gyűrű. Egy pillanattal később az égből visszatér a sugár és a pap testébe csapódik, mely 

robbanásban ég el, akár a 20 méteres körzetében az összes hitetlen. 

 

 

A halál neszezése: 

Szféra: egyedi 

Mp: 18 

E: 15 

Varázslás ideje: 3 kör 

Időtartam: perc/szint 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: Raddaq, a pap imájára elleplezi a lopakodó gyilkos-pap által keltet zajokat, szagokat, 

nyomokat. Rejtőzködésre, lopódzásra a pap +40%-ot kap. A varázslat 20 méteres zónája a 

pappal együtt mozog, és minden hívőre kifejti jótékony hatását. 

 

Totem: 

Szféra: egyedi 

Mp: 65 

E: 40 

Varázslás ideje: 1nap 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: személy 

Me: - 
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Leírás: különleges kegye ez Raddaqnak, mely csak a magasan képzett papjai számára elérhető 

Titok. A pap különösen részlet gazdag és bonyolult rituáléval összeköti életerejét egy evilági 

alsóbb rendű lénnyel. A rituálé pontos végrehajtása és a hozzávaló különleges eszközök 

beszerzése jelentős anyagi megterhelést is jelent a papok számára (500 arany értékű aranypor 

vagy drágakő). Ám a varázslat végeztével Raddaq híve egy útitársat kap evilág és a túlvilág 

között. A totem állat sértetlenségéig bizonyos védelmet ad a fizikai világ veszélyei ellen a 

papnak. Raddaq hívét csak mágikusan lehet megsebezni, varázslatokkal vagy mágikus 

fegyverekkel. Viszont a közönséges fegyverek, betegségek, mérgek, zuhanás, öregedés, stb. 

fizikai hatások ellen teljesen immunis, míg a toteme él. A totem állat sosem lehet a paptól 

50méternél messzebb. Ha bármi okból ez mégis megtörténne, úgy a totem lassú sorvadásnak 

indul, és két nap múlva menthetetlenül elhal. Halála esetén Raddaq híve maradandóan elveszít 

5 Ép-ot (és minden más előnyt, melyet a totem biztosított), mely még mágikus gyógyítással 

sem szerezhető vissza. Talán ezért is nyúlnak ritkán a beavatottak ehhez a lehetőséghez.  

 

 

 

A holtak hívó szava: 

Szféra: egyedi 

Mp: 48 

E: 35 

Varázslás ideje: 6 kör 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: személy 

Me: Asztrál, Mentál 

 

Leírás: a káoszangyal papja elmegy az áldozatához, vagy legalábbis látnia kell, amikor 

elkezdi imáját, ami nem más, mint egy hosszúra nyúlt átok. Ha a célszemély elvéti 

ellenállásait, akkor egy hét múlva menthetetlenül meghal. A halál számos okból beállhat, 

lassan elsorvadhat, de véletlennek tűnő fura körülmény is végezhet vele. A lényeg, egy hét 

múlva halott lesz. Az átkot csak a pap vonhatja vissza /vagy halála törheti meg/, de miért is 

tenne ilyet? 

3Mp/1 E 

 

 

Kitartás:  

Szféra: egyedi 

Mp: 21 

E: 16 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: perc/szint 

Hatótáv: a pap 

Me: - 

 

Leírás: a varázslat hatására, a pap elképesztő szívósággal és kitartással rendelkezik. Akkor 

sem veszti el eszméletét, ha Ép-je, Fp-je nullára zuhan. Szint/ percig ugyan úgy képes 

cselekedni, mint bárki más. Ez idő alatt nem hal meg, nem esik össze, de szemei rőt vörösen 

izzanak, míg arcát mélysötét árnyékok lepik el. Ha az időtartam végéig nem részesül 

gyógyításban, úgy megtér a hívő Raddaq síkjára. Más esetben, pedig különösen fájdalmasan 

tér vissza a kínok világába, az addig szerzett Ép-vel, Fp-vel. 
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Sraddhu varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

 

Fokozás:  

Szféra: egyedi 

Mp: 10 

E: 6 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: kör/szint 

Hatótáv: 3 m 

Me: mentális 

 

Leírás: bármely fizikai hatást tízszeresére erősít. Persze a fájdalmat és nem a sebzést! Pl. ha a 

pap könnyeden orrba vág valakit, akinek még csak a könny sem fut tőle a szemébe, de elvéti 

Me-jét, az szint/körig ordítva és a fájdalomtól teljes testében remegve fog hánykolódni a 

padlón. Harcolni, pszit vagy mágiát használni az időtartam lejártáig képtelen. Sőt, ez idő alatt 

akaratereje -3-mal csökken. 2Mp/1E 

 

 

Szívcsókolás: 
Szféra: egyedi 

Mp: 24 

E: 13 

Varázslás ideje: 2 kör 

Időtartam: 10 perc 

Hatótáv: 10 m 

Me: - 

 

Leírás: ez a Sraddhu papok legkegyetlenebb varázsa, amely tulajdonképpen egy hihetetlenül 

erős illúzió. Az áldozat csak annyit lát, hogy teste hirtelen szétszakad, és húsa cafatokban lóg 

csontozatán. Minden honnan ömlik a vér, majd a pap a célpont mellkasába nyúl és kitépi 

annak szívét, mely cuppanó hanggal szakad el a testtől. Az áldozat szervét marokra fogja és 

megesküszik, hogy szétmarcangolja, ha az nem beszél. Az áldozat, -ha nincs élettan alapfoka- 

minden esetben elhiszi az illúziót. Hisztérikus rohamaik akkor kezdődnek, mikor a pap 

megcsókoltatja velük saját szervüket és érzik [!], hogy az lüktet és meleg. Majd a pap megkéri 

őket, hogy beszéljenek, s közben rászorít a szívre. A szuggesztió gyakran olyan erős, hogy az 

áldozat érzi a fájdalmat, amit illúzió szíve összeszorítása okoz. A varázs egyetlen hátránya, 

hogy semmi fizikai fájdalom nem éri az illetőt. Ezért a papok ezt a varázst mindig megfelelő 

„előjáték” után szokták alkalmazni, vagy a Fokozás varázzsal együtt használják. Az eredmény 

lenyűgöző. Olykor még tapasztalt varázshasználókkal is meg lehet etetni ezt a trükköt, ha 

elkövetik azt a hibát, hogy hisznek érzékszerveiknek. 

 

 

Izzó ujjperc: 

Szféra: egyedi 

Mp: 6/ujj 

E: 1 

Varázslás ideje: 2 s 
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Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: test 

Sp: k6/2 

Me: - 

 

Leírás: a pap első ujjperce izzó „fémdarabbá” válik. Mely ideális égési sérülések okozására, 

szemek kiégetésére, stb. Ha 2 vagy több ujja izzik, akkor 3 kör alatt képes felizzítani egy  ½ 

kg-nál nem nehezebb fémtárgyat. 6Mp/1E/1ujj/kör/k6/2 sp. 

 

Átkos gyógyulás: 

Szféra: egyedi 

Mp: 1/2Fp 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: test 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: minden mókának egyszer vége szakad, hiszen egy fogoly sem bírja a végtelenségig. 

Mindez nem igaz, ha a kínzással egy Sraddhu papot kérnek fel. Felőrli lassan az áldozat 

minden erőtartalékát, majd mikor már a kínok elől az enyhet adó ájulásba menekülne, a pap 

mágiával felgyorsítja az elnyűtt test gyógyulását, mely szemmel látható gyorsasággal 

regenerálja kisebb sérüléseit. A kínzás pedig folytatódhat tovább… 

 

 

 

Thuragh varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

 

Érzelem szipoly: 

Szféra: egyedi 

Mp: 3 

E: 50 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: 10m 

Sp: speciális 

Me: asztrális 

 

Leírás: a heninek asztrális segítői ráfonódnak az áldozat asztráltestére és a tápláló érzelmet 

elkezdik szívni.  Egy sikeres szipoly teljesen feltölti a papot, ám áldozatának Asztrálja 1-gyel 

csökken, mely csak hat nap után tér vissza. Naponta háromszor eheti tele magát a pap. Ha 

többet szipolyozik, asztrálja folyamatosan csökken, míg nem őrjöngő futóbolonddá nem válik. 

3Mp/1E 
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Asztrál-szem: 

Szféra: egyedi 

Mp: 3 

E: 7 

Varázslás ideje: 3 s 

Időtartam: szint/perc 

Hatótáv: látótávolság 

Me: - 

 

Leírás: a henin rálát az asztrális síkra, a „Színes rengetegre”. Látja mások érzelmeit, az 

asztrális lényeket, stb. 1Mp/E 

 

 

Rettegésháló: 

Szféra: egyedi 

Mp: 9 

E: 10 

Varázslás ideje: 4 s 

Időtartam: 15 perc 

Hatótáv: 20m 

Sp: speciális 

Me: - 

 

Leírás: az asztrális háló ráborul a henin áldozataira és megmérgezi azok érzéseit. Tsz/2 

személy ejthető „fogságba” a hálóval, ami persze a fizikai világban érzékelhetetlen. A háló 

foglyait remegés fogja el, vagy összeroskadva zokognak megőszülve. Mindez csak az 

erősségtől függ. 2Mp/E/perc. Sikertelen AME esetén a foglyok veszítenek -1 Akaraterő 

pontot és -20 TÉ-t, viszont VÉ-ük +8-cal nő. 

 

Uqmat varázslatai 
 

Kisarkánum litániája: 

 

Forró gőz: 
Szféra: egyedi 

Mp: 7 

E: 1 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: 3 kör 

Hatótáv: 20m 

Sp: változó 

Me: - 

 

Leírás: a pap 200 ˚C –os forrógőzt idéz fel oszlop formában, a 20 méteren belül bárhol. A gőz 

oszlop az első körben 3k10 Fp-t sebez, a vele érintkezőkön, majd a következő körben már 

csak 2k10 Fp-t, és végül k10 Fp sebzést okoz, ahogy folyamatosan hűl és oszlik a gőz. A 

sebzés a varázslat erőségével k10-zel növelhető. Ám sem az időtartam, sem a hatótáv nem 

növelhető további Mana-pontok befektetésével. 7Mp/1 E 
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Őrjöngő tűz: 

Szféra: egyedi 

Mp: 36 

E: 25 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: azonnali 

Hatótáv: 20 m 

Sp: 6k6 

Me: - 

 

Leírás: Uqmat híve széllel felvadított tűzcsápokat idéz fel maga köré, melyek 6 különböző, 

vagy egyetlen személyt is képesek támadni. A varázslat kiejtésekor először vad szél támad, 

majd a pap szimbólumából támad szikra tűzbe lobbant hat szélcsápot, melyek lángoló izzással 

táncolnak a pap körül. Ha a hívő hat ellenfelet támad, azok mindegyike, csak k6 sp-t 

sebződik, ám ha csak egy célpontot szemel ki, akkor az a csápoktól 6k6 sp-t sebződik. A 

csápok ellen képtelenség védekezni, hiszen azok képesek körülfolyni vagy megkerülni az 

áldozatot. A Mana-pontok duplázásával a sebzés is duplázható, de a célszemélyek maximuma 

akkor sem mehet 6 fölé. 

 

 

Fagyott sárfal: 

Szféra: egyedi 

Mp: 6 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: kör/Tsz 

Hatótáv: 20 m 

Me: - 

 

Leírás: a pap védelmére 4 méter széles, 3 méter magas és 1,5 méter vastag fagyott sárfalat 

képes maga köré emelni a zónáján belül.  A fal erősségenként 2 SFÉ-t fog fel a fizikai és 

elemi támadásokból.  Az időtartam lejártával a fagy felenged és a fal porrá omlik össze. 6 Mp/ 

1 E/2 SFÉ 

 

 

Kőeső: 

Szféra: egyedi 

Mp: 26 

E: 10 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: 1 perc 

Hatótáv: 20 m 

Sp: 2k6+6 

Me: - 

 

Leírás: a pap diónyi nagyságú köveket idézhet az égből ellenfeleire, a sebzést minden célpont 

elszenvedi. A varázs kimondásakor vészterhes surrogó hang hallható pár másodpercig, majd 

megérkeznek az első kavicsok. A záporban célzó fegyverek használata lehetetlenné válik, sőt 

tartósan megállni sem lehet az esőben, hiszen ekkora kő halálra is sújthat egy embert. A 
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varázs minden 5 E-je után a papnak 1 % esélye van arra, hogy a kavics halálosan találja el a 

célpontot. 10 Mp/ 2k6+6 sp/ 5 E 

 

 

Uqmat csókja: 

Szféra: egyedi 

Mp: 10 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: 20 m 

Sp: k6+5 

Me: - 

 

Leírás: a pap egy különleges varázskomplexumot hoz létre, mely egy egymásba fűzött, 

tűzaurából és fagygyűrűből áll. Akik a pap közelében vannak, azokat a tomboló tűz fenyegeti, 

ám azok sem menekülnek, akik a tűz elől menekülnek, vagy csak távolabb állnak a paptól, 

őket ugyanis a fagy marja halálra. Akik a két őselem határán helyezkednek el, azokat pedig a 

forró gőz fojtogatja. Uqmat híve így teljes 20 métert képes lefedni, a teljes területen k6+5 

sp/E sebzéssel. 10 Mp/E 

 

 

Nagyarkánum litániája:  

 

Éter: 

Szféra: egyedi 

Mp: 20 

E: 5 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: 20 m 

Sp: k10+5 

Me: - 

 

Leírás: a pap képes megidézni az őselemek végső egységét, az Étert, vagyis az ős Életerőt, 

mely bármely őselemen komoly roncsolást képes véghez vinni, hiszen a nyers Éter szétnyitja 

azok összetevőit. De a látható világ lényeinek fizikai testét is életveszélyesen képes kikezdeni, 

hiszen azok összetartó őselemi szálait is szétforgácsolja, így a korcs aquir enyészet 

hatalomszóhoz hasonló állapot lesz úrrá a testen. Az étert a pap ciklámen fényű kardként 

képes létrehozni és forgatni. A kard harcértékei: KÉ:7  TÉ:20  VÉ:10  Sp: k10+5 / 5E. A 

varázs erőssége a Mana-pontok duplázásával növelhető. 
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Fegyverbűvölők 
 

A Fókuszfegyverek: 

 

Vérivó: (Előállítási költség: 10a.) a vérivó fókuszfegyverek külsőre nem tűnnek 

különlegesnek, ám képesek a sebzésükből fakadó vért felszívni, hála a beléjük kovácsolt 

éhhalált halt vérivó csecsemő lelkének. A fegyver színe folyamatosan változik át élénk 

vörösre, ahogy megtelik vérrel. A fegyver nagyságától függően 10-20 Ép-t (vagy ennek 

dupláját Fp-ben) képes maximálisan tárolni. A bűvölő tudati parancsára képes az eszköz a 

magába szívott életenergiát gazdája testébe áramoltatni s ezáltal azt gyógyítani. A vágások, 

sebek, roncsolások egy szegmens alatt elhalványulnak, majd heg nélkül eltűnnek.  

 

Mozaik: (Előállítási költség: 30a.) az ilyen fegyverek több részből összeszerelhetők, 

összepattinthatók (maximum 4 darabból állhat). Minden darabjukba egy-egy varázslat van 

ültetve ősi kyr jelrendszerrel. Ezen varázslatok kiválasztásánál fontos figyelembe venni, hogy 

nem lehetnek egymással ellentétesek. A paradoxonokat a fegyver mindig széteséssel 

„jutalmazza”. A mozaikokban lévő varázslatok egyszerre, vagy külön, külön is aktiválhatók. 

Létrejöttük mindig 1s alatt történik, időtartamuk egyszeri vagy megszakításig kitart. Az ilyen 

fegyverek sosem lehetnek alanyai az Eggyé válás és Váltott fegyver varázs semmilyen 

formájának. 

 

A Kosfejes haragja: (Előállítási költség: kb. 50a.) igen különleges fegyverek ezek, 

jellemzőjük az eltúlzott méretük, pokoli alakjuk. Ám csak a forgatójuk tudja, hogy méretük 

ellenére milyen könnyen használható eszközök. A beléjük börtönzött varázslat, papi igék és 

áldozati vér hatására a fegyvert alkotó anyag, olyan könnyűvé válik, mint egy lágyfém, ám 

hatásában ennek épp ellenkezője mutatkozik. Pl. egy ilyen pallos simán veri a két métert, 

pengéje legkevesebb két tenyér széles sötét színű és démonikus formájú. Az alkalmazó már 

17-es erőtől forgathatja egy kézzel. Ezek a fegyverek mindig legalább egyszer támadnak 

körönként. Alap harcértékeik, így a sebzésük is mindig duplázódik. Gyakorta az első támadás 

kezdeményezőjét is ők nyerik, hisz a fegyver mérete alapján az ellenfél sokkal lassabbnak 

ítéli őket (ennek megítélése a KM jogköre). A pallos eseténél maradva ez így nézne ki: 

Tám/kör 1; KÉ 4, TÉ12; VÉ 4; Sp: 6k6. A Kosfejes haragja fegyver sosem lehet alanya fény-, 

és a Rejtett fegyver varázsnak. 

 

Ősök ellensége: (Előállítási költség: kb. 40a.) az ilyen típusú fókuszfegyverek a beléjük 

illesztett ősi létezők csontjai és a beléjük kovácsolt démoni vér hatására állandó Od-pajzsként 

funkcionálnak. 6 Op-val rendelkeznek, melyet a bűvölő védelmére fordítanak. Jellemző 

külsejükre az imitt-amott elővillanó csontberakások. 

 

Kígyók mérge: (Előállítási költség: kb. 5-10a.) az ilyen típusú fegyverek elkészítésük után 

még komoly mágikus utómunkát kívánnak. A fertőszentélyektől, vagy méregkeverőktől 

beszerzett vegyes kígyó mirigyeket hosszú ráolvasások után egyenletesen felviszik a 

fegyverekre. Majd újabb varázsszövegek következnek, hogy a mérgek hatása állandó 

maradjon. A fegyverek sebzésre szánt része innentől kezdve méregzöld színben csillan, ha 

fény téved rá. A mérgek alaperősítésben 4. szintűek. Minden vágásuk mérgező, főleg, ha 

elvétik az áldozatok a méregellenállásukat. 
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Méreg hatása Mp/méreg 

időtartam 

1 szintel való 

növeléshez 

kínméreg 2Mp/Fp 10 

émelygés 2Mp/kör 8 

gyengeség 3Mp/kör 8 

kábulat 5Mp/kör 9 

rosszullét 5Mp/kör 10 

görcs 8Mp/kör 10 

bódulat 9Mp/kör 11 

bénultság 10Mp/kör 11 

alvás/ájulás 11Mp/kör 14 

halál 40 Mp 30 

 

 

Sérthetetlen: (Előállítási költség: változó a.) ezek a fegyverek valamilyen (előre 

meghatározott) védelemmel ruházzák fel forgatójukat k6 körre, mely után általában 1 napot 

pihennek a fegyverek. Jellemzőjük a masszív kinézet, a nemesfém csavarokkal és csapokkal 

megerősített markolat és keresztvas rész. Elkészítésükhöz a legkülönfélébb dolgok kellenek, 

növények őrölt, porrátört ásványok, szárított állati szervek, stb. Általában az adott E-ig 

semlegesítik a hatásokat, míg a mérgeknél a méreg szintjét képesek 5-tel csökkenteni, illetve a 

védelemnél második fokon légiessé teszik a bűvölőt k6 körre.  

 

Védelem E MP Ár 

Őselemek 10 80 20 a 

Természetes mágia 10 80 30 a 

Asztrál 10 80 10 a 

Mentál 10 80 20 a 

Savak 10 80 20 a 

Mérgek 5 100 20 a 

Sebezhetetlenség 10 SFÉ 100 40 a 

Védelem (légiesség 

II.) 

1 100 40 a 

 

Asztrális fagy: (Előállítási költség: kb. 10a.) ezek a fegyverek az alkalmazó érzelmei felett 

őrködnek, vigyázzák, erősítik annak asztrális pajzsait. Jellemzőjük a túlburjánzott díszítések, 

kacskaringók. A hatás csak addig él, míg a fegyver a kezükben van. 

 

MP Asztrál ME 

55   +5   

70 +10 

100 +15 

130 +20 

 

Mentális fagy: (Előállítási költség: kb. 20a.) ezek a fegyverek az alkalmazó tudata felett 

őrködnek, vigyázzák, erősítik annak mentális pajzsait. Jellemzőjük, hogy kisebb-nagyobb 

négyszögletesre csiszolt ékkövekkel díszítik. A hatás csak addig él, míg a fegyver a kezükben 

van. 
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MP Mentál ME 

60   +5   

80 +10 

110 +15 

150 +20 

 

 

Rúna kard: (Előállítási költség: kb. 25a.) ezek a fegyverek az erő rúnájának hatalma alatt 

készültek, sebzésre szánt részükbe is ezt a jelet maratják a készítők. A bűvölő, ha az így 

kiképezett fegyvert veszi a kezébe, az +4-et ad erejéhez. De csak addig, míg a fegyver a 

kezében van. 

 

Holtak parancsolója: (Előállítási költség: kb. 40a.) ezek a fegyverek a méltatlan halál és a 

sötét bosszúállás eszközei. Élük gyakorta cikk-cakkosan kiképzett, és szinte mindig éjfekete 

fémekből kovácsolják őket. Az ilyen fegyverek a megölt ellenfeleiket képesek hangjukkal 

feltámasztani. Ez a játék nyelvén annyit jelent, hogy ha a fegyver végzett a lénnyel, és a 

pengéjét a bűvölő valami kőhöz ütögeti, akkor a csengésre k6 kör alatt felkel a halott és 

tudattalan zombiként ténfereg tovább. Az alkalmazó szintenként 1 személyt képes így 

feltámasztani. A halott fölött semmilyen hatalma nincs, sem irányítani, sem szolgálatra bírni 

nem tudja, pusztán megfosztja a testet végső tisztességétől. Nem hagy neki nyugalmat. A 

zombi harcértékei a Bestiáriumban találhatók. 

 

A halál lehelete: (Előállítási költség: kb. 10a.) a fegyver, a Holtak földjéből származó ércből 

készítik, pengéje sötéten csillámló, sebzésre szánt részét állandó halványkék, gőzölgő fagyköd 

veszi körül. Gyakorta díszítik hidegfényű elektronittal, mind a penge részt, mind a markolatot. 

A fegyver sebzésre szánt része -30ºC hőmérsékletű. A közönséges vizet körönként 50cm-es 

gyűrűben képes megfagyasztani. A fegyver sebzéséhez további -állandó-  3k6sp járul. 

 

A főnix csókja: (Előállítási költség: kb. 10a.) a fegyver, az eleven vulkánok kőzetéből 

származó ércből készítik, pengéje pulzáló parázsfénnyel izzik, sebzésre szánt részét lassan 

lehulló apró szikrák veszik körül. Gyakorta díszítik vörös színű ékkövekkel, pengéjük formája 

gyakorta elnagyolt, egyszerűségében szép, mozgás közben gyakran lángra lobban. A fegyver 

sebzésre szánt része 600ºC hőmérsékletű. A közönséges vizet körönként 5 literes mennyiséget 

képes párává alakítani, az éghető anyagokat 1 kör alatt lángra lobbantja. A fegyver sebzéséhez 

további -állandó-  3k6sp járul. 

 

Elemi formázások: 

    Fegyver aura -körülveszi a fegyvert az adott elem. Időtartam: kör/Tsz 

Nova  -egyetlen pontból (ez lehet az alkalmazó is) köralakban kitörő   

elem. Hatótáv: 10m. Időtartam: azonnali vagy 3 kör. 

Sugár  -a fókuszfegyverből kitörő vékony elem sáv. Hatótáv: 20m. 

Időtartam: azonnali vagy 6 kör. 

Lánc  -az adott elem –tulajdonságainak megfelelően- terjed át az egyik 

célpontról a másikra. Maximum k10 személyre képes átterjedni. 

Hatótáv: 20m. Időtartam: azonnali 

Ostor  -az adott elem ostorba formázva. Hatótáv: 3m. Időtartam: 3 kör 

Golyó  -a célpont felé röppen, majd a becsapódás előtt szétroppan. Hatótáv: 

20m. Időtartam: azonnali. 
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Kupola  -az alkalmazó köré emelt félgömb. Hatótáv: 20m. Időtartam: max. 

Tsz/óra. 

Fal  -az adott elemből az alkalmazó elé emelkedő 50cm vastag, 150cm 

széles és 200cm magas fal. Hatótáv: 5m. Időtartam: 6 kör 

     Szőnyeg  -az idéző körül a padlón 50cm vastagságban az adott elem ömlik el.     

Hatótáv: 20m. Időtartam: 6 kör. 

 

 

Ezen elemeket képes a fegyverbűvölő felidézni és formázni: 

 

 Tűz - E/K6 sp 

 Víz - E/liter/ kg 

 Gránit - E/K6sp/1SFÉ 

 Homok - E/K6sp/-1 Észlelés 

 Villám - E/K10 Fp 

 Méreg - E/K10Fp/ kínméreg 

 Fagy - E/k6sp/ -1Gyorsaság (-10ºC) 

 Hő - E/k6sp/ -1Állóképesség 

 Fény - E/ 13E felett már -1 Észlelés minden E után 

 Sötétség - E/-1 Észlelés/ +5 % rejtőzködés   

 

 

Elemidézés: 

Mp: 5 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: változó 

Hatótáv: változó 

Sp: változó 

Me: - 

 

Leírás: az elemek mindegyike a fókuszfegyveren keresztül jön létre. Ez akkor is igaz, ha a 

bűvölőt több ezer kilométerek választják el a fókuszfegyvertől. 5Mp/E 

 

Csillám: 

Mp: 3 

E: 1 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: Tsz/10perc 

Hatótáv: 2m 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: egyszerű fényvarázs, a fókuszfegyver felfénylik és az adott időtartamig egy fáklya 

fényével fog világítani. Furcsa mód a fókuszfegyver fénye annak megfelelően változik, hogy 

milyen jellemű ember tartja a kezében. Az Élet jellemnél fehér színű, a Halál jellemnél mély 

lila, a Rend jellemnél narancssárga, a Káosznál sáfránysárga, az Élet, Rendnél világoskék, az 

Élet, Káosznál rézszínű, a Halál, Rendnél királykék, a Halál, Káosznál smaragdzöld, a Rend, 

Életnél olíva zöld, a Rend, Halálnál vérvörös, a Káosz, Életnél halvány rózsa, a Káosz, 

Halálnál ódon barna színben fénylik fel a kard. 
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Váltott fegyver: 

Mp: 6 

E: 3 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: fegyver 

Sp: fegyver szerint 

Me: - 

 

Leírás: a fegyverbűvölő egyik legközismertebb varázsa. Fókuszfegyverét képes akár harci 

körön belül is, minden támadásakor átváltoztatni másik fegyverré. A fókuszfegyver egy 

pillanatra éles fénnyel felfénylik, majd a rövidkard (pl.) egy szívveréssel később már lovagi 

kopja. Ez nem illúzió! A fegyver mind sebzésében, mind anyagában alkalmazkodik a kívánt 

fegyverhez, és az időtartam végéig ebben az alakban marad. Ahhoz, hogy a harcértékeiben is 

hiteles legyen a változás a bűvölőnek a kezébe kellett, hogy legyen már egy olyan fegyver. 

Nem elég csak látnia, ismernie kell annak tulajdonságait is. Újabb fegyverforma, 

természetesen újabb 6 Mp-ba kerül. Az időtartam lejártával a fegyver visszavált eredeti 

alakjába. 

 

Rejtett fegyver: 
Mp: 15 

E: 5 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: végleges 

Hatótáv: alkalmazó 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a Kyrek sosem válogattak az eszközeikben, ha céljuk elérése volt a tét. Talán hasonló 

meggondolásból hozták létre a régi nagyok ezt a varázslatot is. A Fegyverbűvölő 

fókuszfegyverének élét maga ellen fordítja. A fegyveren lágy hullámok suhannak végig, majd 

az alkalmazó lassan testébe tolja a fegyvert. Ezt csak olyan fegyverrel teheti meg, ami nem 

hosszabb, mint a saját magassága! A fegyver teljes egészében a testbe olvad, eltűnésének 

helyét csak egy halvány vörös folt jelöli. A fegyvert, amíg a testben van kifürkészni sem 

tudják, pusztán csak annyit láthatnak, hogy valamiért a test mágikus kisugárzással bír. Újabb 

15Mp ráköltéséig a fegyver a test része, semmilyen módon nem távolítható el onnan. Az 

alkalmazót mozgásában nem gátolja, olyan, mintha ott sem lenne. Újra létrehozva a varázst, a 

piros folton keresztül kihúzható a fókuszfegyver. Az alkalmazóra sem a betétel, sem a kivétel 

nem ró fájdalmat, ám mindkét alkalommal erős koncentrációt igényel, így ezalatt nem 

foglalkozhat semmi mással.  

 

Égi fegyver: 
Mp: 8 

E: 3 

Varázslás ideje: 3 s 

Időtartam: Tsz/1perc 

Hatótáv: érintés 

Sp: - 
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Me: - 

Leírás: a fegyverbűvölő az ég felé emeli mágikus fókuszát, majd a varázsszavak 

kimondásával a fegyver sziporkázó ezüstfénnyel lebegni kezd, sőt azok is képessé válnak a 

lebegésre, akik megérintik. Föld fölé emelkednek 15cm-t, és vízszintesen is képesek haladni 

sétáló ember sebességével. A varázs a fegyverbűvölő szintje x 1 percig tart. Így képessé válik 

több személyt is átsegíteni súly-érzékeny csapdákon, vagy akár nagyobb vízfelületeken, 

száraz lábbal. 

 

Az útmutató: 
Mp: 9 

E: 4 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a varázslat hatására a fegyverbűvölő képes megtudni kívánt úti céljának irányát. A 

fegyver a kezében arra felé fordul, amerre az adott helyszín van. De égtájat, sőt egy barlang-, 

vagy labirintusrendszernél a kijárat irányát is képes mutatni. A fegyver képtelen tárgyak, vagy 

személyek helyének felkutatására, így kincskeresésre nem használható. Egy varázslattal csak 

egy úti cél iránya kereshető meg. 

 

Őrző: 
Mp: 30 

E: 12 

Varázslás ideje: 5 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a fegyverfókusz fémes, rezonáló hang kíséretében úgy változtatja meg saját 

adottságait, hogy a legtöbb védőértéket legyen képes kihozni magából. Könnyebbé és 

gyorsabbá válik, olyan ütés is hárít, amit az alkalmazó észre sem venne. Ez számszerűen a 

következőket jelenti. A fegyver VÉ-e (az aktuális, pl. Mf vagy rúna, nem az alap) duplázódik, 

továbbá elveszti TÉ-nek felét, ami szintén a VÉ-hez adódik. Az időtartam lejártával, minden 

érték visszaáll eredeti nagyságára. Ez nem számít védekező harcnak, tehát a varázs alatt is 

támadhat, bár kevésbé lesz hatékony. Amíg a varázslat tart nem válthat fegyvert! 

 

Pusztító: 
Mp: 30 

E: 12 

Varázslás ideje: 5 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: - 
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Leírás: a fegyverfókusz fémes, rezonáló hang kíséretében úgy változtatja meg saját 

adottságait, hogy a legtöbb támadóértéket legyen képes kihozni magából. A fegyver gyorsabb 

lesz, optimálissá válik súlyozása, anyaga nagyobb keménységi fokra vált. Ez számszerűen a 

következőket jelenti. A fegyver TÉ-e (az aktuális, pl. Mf vagy rúna, nem az alap) duplázódik, 

továbbá elveszti VÉ-nek felét, ami szintén a TÉ-hez adódik. Az időtartam lejártával, minden 

érték visszaáll eredeti nagyságára. A változások a fegyver alapsebzésére nincsenek kihatással, 

így az az eredeti marad. Amíg a varázslat tart nem válthat fegyvert! 

 

 

Rohamvarázs: 

Mp: 30 

E: 12 

Varázslás ideje: 5 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a fegyverfókusz fémes, rezonáló hang kíséretében úgy változtatja meg saját 

adottságait, hogy a legtöbb kezdeményező értéket legyen képes kihozni magából. A fegyver 

gyorsabb lesz, könnyebbé válik, míg anyaga rugalmasabb minőségre vált. Ez számszerűen a 

következőket jelenti. A fegyver KÉ-hez hozzá adódik +20 KÉ. Az időtartam lejártával, 

minden érték visszaáll eredeti nagyságára. A változások a fegyver Tám/körére nincsenek 

kihatással, így az az eredeti marad. Amíg a varázslat tart nem válthat fegyvert! 

 

Gyilkos: 
Mp: 30 

E: 12 

Varázslás ideje: 5 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a fegyverfókusz fémes, rezonáló hang kíséretében úgy változtatja meg saját 

adottságait, hogy a legtöbb sebző-értéket legyen képes kihozni magából. A fegyver -sebzésre 

szánt része- fém tüskéket, hegyes-éles fémtaréjokat növeszt, nehezebbé válik, míg anyaga 

nagyobb keménységi fokra vált. Ez számszerűen a következőket jelenti: a fegyver sebzése 

duplázódik. Az időtartam lejártával, minden érték visszaáll eredeti nagyságára. A változások a 

fegyver semmilyen más harcértékére nincsenek kihatással, így azok az eredetiek maradnak. 

Amíg a varázslat tart nem válthat fegyvert! 

 

Fegyverek bűvölése: 

Mp: 10 

E: 8 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: 10m 

Sp: fegyver szerint 

Me: - 
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Leírás: az alkalmazók, talán erről a varázsukról kaphatták nevüket, hisz ez az egyik 

legrettegettebb varázsuk. Képesek a varázslat hatótávjában, a használaton kívül lévő 

fegyvereket életre kelteni és ellenfelük támadására bírni. A fegyverek az alkalmazó 

harcértékeivel harcolnak. Minden fegyver fajtájától függetlenül egy körben csak egyszer 

képes támadni. A fegyverbűvölő alaperősítésben egyszerre két fegyvert képes irányítani, ám 

ezalatt saját maga nem képes támadni, csak fókuszfegyverét szorongatva koncentrál. Újabb 

10Mp-ok rááldozásával már 4, 6, 8, 10, stb. fegyvert képes irányítani és egyazon körben 

támadni vele. A fegyverek számára több célpontot is megadhat. Ám azok a célpontok, akik 

legalább három fegyver ellen küzdenek, azok a „harc több ellenfél ellen” című hátrányban is 

részesülnek. A fegyvereket nem lehet sebezni, maximum fegyvertörés képzettséggel lehet 

őket harcképtelenné tenni. Az időtartam lejártával a fegyverek ott zuhannak a padlóra, ahol 

épp a varázs vége érte őket. Ha a fegyverek célpontja kilép az alkalmazó tízméteres 

körzetéből, akkor a fegyverek vagy megállnak a határvonalon, vagy követik, de akkor 

élettelenül a padlóra hullnak, ám újra megelevenednek, ha a fegyverbűvölő elindul feléjük, s 

így a varázs körzete is vándorol. Az életre keltett fegyverekkel nem lehet rohamozni, ám ha az 

alkalmazó bír a pusztítás, vagy a hátba szúrás képzettséggel, úgy ezeket a fegyverek is 

képesek véghez vinni. 

 

Tapadó: 

Mp: 16 

E: 10 

Varázslás ideje: 2 s 

Időtartam: Tsz/kör 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a fegyverbűvölő képes fegyverforgató kezéhez növeszteni fókuszfegyverét. Így 

lehetetlenné válik a lefegyverzés, nem tudja elejteni sem, ám harcban ugyan úgy képes 

használni, forgatni. Az időtartam lejártával a fegyver leválik a kardforgató kézről. 

 

Fókuszhívó: 

Mp: 22 

E: 15 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: 500m 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: az alkalmazó képes visszahívni kezébe a kiütött, eldobott, ellopott, elásott, stb. 

fókuszfegyvert. A fegyver vagy visszaröppen, vagy (egyéb akadályoztatásból kifolyólag) 

vissza teleportálódik a bűvölő kezébe. A személy és tárgy között nem lehet 500m-nél 

nagyobb távolság, mert más esetben nem képes a fegyver visszatérni. 

 

Álomvarázs: 

Mp: 19 

E: 8 

Varázslás ideje: 1kör 
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Időtartam: Tsz/perc 

Hatótáv: 10m 

Sp: - 

Me: AME, MME 

 

Leírás: a bűvölő fókuszfegyverére olvassa a varázst, ami szint/ percig hordozni fogja magában 

a hatást, így akit megkarcol a fegyverrel -ez több személy is lehet- az k6 szegmens alatt 

elalszik 15 percre (ez alatt sehogy sem ébreszthető fel) ezután az alvás már természetessé 

válik, azaz, akár egy hangos szóra is fel tud kelni a célpont. A hatás eléréséhez tehát egy 

sikeres támadás kell, a penge az időtartam lejártával elengedi a varázst, így további vágása 

csak sebzést okoz.  

A hatás csak akkor jön létre, ha a célpont asztrális és mentális ellenállását is elvéti. A 

varázslat további 4 Mp ráfordításával 1E-vel növelhető. 

 

Bénítás: 
Mp: 10 

E: 8 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: Tsz/perc 

Hatótáv: fegyver 

Sp: - 

Me: MME 

 

Leírás: a bűvölő fókuszfegyverére olvassa a varázst, ami szint/ percig hordozni fogja magában 

a hatást, így akit megkarcol a fegyverrel -ez több személy is lehet- az k6 körig lebénul. A 

hatás eléréséhez tehát egy sikeres támadás kell, a penge az időtartam lejártával elengedi a 

varázst, így további vágása csak sebzést okoz. A hatás csak akkor jön létre, ha a célpont 

mentális ellenállását elvéti. A varázslat további 1 Mp ráfordításával 2E-vel növelhető. 

 

Gyógyító: 
Mp: 30 

E: 16 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: egyszeri 

Hatótáv: fegyver 

Sp: fegyver szerint 

Me: - 

 

Leírás: a bűvölő fókuszfegyverére olvassa a varázst, ami a következő sebzésig hordozni fogja 

magában a hatást, így akit megkarcol a fegyverrel az 2k6 Fp-t szenved a fegyver sebzésén 

felül. A teljes sebzés minden 4 Fp-je után az alkalmazó gyógyul 1ÉP-t és 2 Fp-t. A hatás 

eléréséhez tehát egy sikeres támadás kell, a penge a sebzés után elengedi a varázst, így 

további vágása csak „sima” sebzést okoz. A varázslat további 7 Mp ráfordításával K6 elszívó 

sebzéssel növelhető. Csak az első vágás gyógyít! Ezen semmi sem tud változtatni. 

 

Betegségtől szabadító: 

Mp: 10+5/betegségszint 

E: 16 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: egyszeri 
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Hatótáv: fegyver 

Sp: fegyver szerint 

Me: Egészségpróba 

 

Leírás: a bűvölő fókuszfegyverére olvassa a varázst, ami a következő sebzésig hordozni fogja 

magában a hatást, így akit megkarcol a fegyverrel az az adott szintű és (előre kidolgozott, 

meghatározott) hatású betegséget juttat a célszemély szervezetébe a fegyver sebzésén felül. 

Az alkalmazó a saját betegségét is átadhatja ezzel a varázzsal másnak, csak ismernie kell 

annak nevét és szintjét. A hatás eléréséhez tehát egy sikeres támadás kell és egészségpróba a 

célszemélyek, a penge a sebzés után elengedi a varázst, így további vágása csak „sima” 

sebzést okoz. 1. szintnyi betegséget 5 Mp-ért tud létrehozni. Csak az első vágás képes a 

betegséget átadni! Ezen semmi sem tud változtatni. 

 

 

Fénykapu: 

Mp: 53 

E: 22 

Varázslás ideje: 1 kör 

Időtartam: k6 kör 

Hatótáv: 5m 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: az alkalmazó elképzeli a helyet, ahova kaput szeretne nyitni, majd fókuszfegyverével 

a levegőbe egy fénylő kaput rajzol. Ha jól végezte dolgát, akkor a kapu belsejében már a 

másik táj lázható. A fegyverbűvölő Tsz/lényt is képes a kapun keresztül vinni. A megengedett 

szám felettiek csak a semmin rohannának keresztül. A fegyverbűvölő szint x 50km-t képes 

így áthidalni. 8Mp-ért további 50km-rel növelheti a távolságot.  

 

 

 

Eggyé válás: 

Mp: 33 v. 53 v. 70 

E:    25 v. 40 v. 55 

Varázslás ideje: lásd a leírásban 

Időtartam: lásd a leírásban 

Hatótáv: érintés 

Sp: - 

Me: - 

 

Leírás: a fegyverbűvölők ezen varázslatnak, kétféle fajtáját ismerik. Az egyik verziót 

előszeretettel alkalmazzák, míg a másikhoz csak azon ritka alkalmakkor nyúlnak, mikor a 

Kosfejes Úr hívását megérzik. Az eggyé válás szertartása során bonyolult gesztusokkal és 

Krán legöregebb városaival egyidős igék suttogásával lelkük egy szilánkját a 

fókuszfegyverükbe helyezik. Innentől kezdve a tárgy és az élőlény már egy –istentelen– 

egységet képeznek. Az így feltöltött fegyver: 1.) 6 kör alatt képes az alkalmazó harcértékeit 

tartósan magába fogadni. Az időtartama véglegesnek mondható, mivel a fegyverbűvölő 

szabadon adhatja át vagy veheti vissza a harcérték pontjait. A lélek szikrával bíró fegyver 

sosem fordul lélek része, a fegyverbűvölő ellen. Az ilyen fegyver már több mint mágikus, 

ezek az átlelkesített eszközök már ereklyék. Képesek fénnyel, vagy elhomályosodással, fémes 
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hangokkal örömet, vagy bánatot kifejezni. Ha bárki más veszi kezébe a fegyvert, az 

felforrósodva, hüvelybe szorulva, vagy emocionálisan, de mindenképp értésére adja a 

forgatónak, hogy nem tűr meg más gazdát. Az alkalmazó szintenként 5 pontnyi harcértékét 

oszthatja meg fegyverével. Erre az időre a kard plusz harcértékkel, míg a bűvölő kisebb 

harcértékkel rendelkezik. Pl. egy 5. szintű alkalmazó maximum 25 Hm-et adhat 

fókuszfegyverének, amit beválthat a fegyver KÉ-re, TÉ-re, vagy VÉ-re. Míg ezalatt az ő 

harcértékeiből összesen 25 pont hiányozni fog (pl. -10 KÉ, -5 TÉ, -10 CÉ). 2.) a varázs e 

fajtájára a bűvölőnek ritkán van lehetősége, mivel leginkább csatákban esnek el, ám ha mégis 

ezt a végzetet szánja magának, úgy ez a fajta halhatatlanság nyitva áll előtte. Hosszú (1óra), 

bonyolult szertartás és meditáció során a bűvölő teljes lelkét a fókuszfegyverébe plántálja. 

Egy lesz vele véglegesen. A fegyver átveszi a gazdája auráját, kisugárzását, lelkét, tudását. 

Ereklyévé válik. A szertartás végén a bűvölő holtan terül el, ám csak a test az, ami elmúlásra 

ítéltetett. A fegyverbűvölő a későbbiekben telepatikusan, képekben, vagy érzelmileg 

kommunikálhat környezetével, hogy melyik csatorna adott számára ezt minden esetben a KM 

dönti el. Az egykori test harcértékeinek csak töredékét viheti át az alkalmazó a fegyverébe 

(KÉ/3, TÉ/3, VÉ/3). Ha volt olyan tulajdonsága, mely kiugróan –azaz legalább kettővel– 

nagyobb volt a többinél abból egy pontot képes a későbbi hordozónak átadni. Pl. ha a bűvölő 

19-es észlelése messze a legnagyobb tulajdonsága volt, akkor a fegyver későbbi forgatójának 

+1 észlelést is képes adni. A lélekkel bíró fegyver képes befogadni a bűvölő elméjében lévő 

mana-pontokat, amit a lélek kedvére alkalmazhat, de minden egyes mana-pontja csak 3 óra 

múlva tér vissza, tehát 10Mp elhasználása csak 30 óra múlva tér vissza.  A lélek megőrzi 

eredeti szintjét, annak megfelelő Mana és pszi pontját.  

Van egy titkos út, mely a bezárt szellemet egy másik testbe visszavezetheti. Ez vetekszik a 

legsötétebb mágiákkal, bár igen lassú folyamatról van szó. A fegyverben lévő lélek, mint 

ereklye bír egy bizonyos EGO ponttal. Ego = Akaraterő x2 + Intelligencia + Asztrál. Ha a 

lélek Egója magasabb a későbbi fegyverhordozónál legalább tízzel, úgy 70 Mp-ért elkezdheti 

mérgezni annak elméjét, érzelmeit, sorvaszthatja annak lelkét, s lassan átveheti a másik teste 

felett az uralmat, míg -olykor évekkel később- lelke kiszabadulva a fegyverből újra testbe 

kerül. 

 

 

Rettenet: 

Mp: 10 

E: 5 

Varázslás ideje: 1 s 

Időtartam: k6 kör 

Hatótáv: 5m 

Sp: - 

Me: AME 

 

Leírás: a fegyverbűvölő fókuszfegyverét cikázó energia nyalábok veszik körül, alakja 

pokolbéli eszközzé válik. Valójában az energia nyalábok ártalmatlanok, a fegyver átváltozása, 

pedig nincs kihatással semmilyen harcértékére. Ám aki elvéti asztrális ellenállását az –ha még 

van kedve hozzá– a „harc félelem hatása alatt” negatív módosítóival fog harcolni. A varázs 

2Mp befektetésével tovább erősíthető 1E-vel. A hatótávon belül minden személyre hat a 

varázs, ám a fegyverbűvölő társaira lelkesítőleg hathat a látvány így azok, akik elvétik AME-

jüket, azok a félelem pozitív módosítóival harcolhatnak. 
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Mágikus Idézés gyakorlata 
 

Siyerafok és litániáik gyűjteménye 

 

 

Több milliárd köztes lény, Túlsó világ gyermeke létezik. Képtelenség lenne mindegyikük 

képességeinek kidolgozása, így csak néhány példa mutatására szorítkozom iránymutatóként a 

Km-ek és Jk-k számára. Bízom benne, hogy ezek elegendő támpontot adnak új, más lények 

kidolgozására, hiszen a lehetőségek, az aspektusok számai végtelenek. 

 

Orudu: magas rangú rettegett lény a Tűz világában. Közvetlenül vagy alattvalói által is hat a 

vulkanikus kitörésekre, és minden eseményt irányít, ami hirtelen és nagy kiterjedésű tűzzel 

van összefüggésben. Bizonyos körülmények között ezek nem csak keletkeznek Orudu által, 

hanem uralhatók és meg is szüntethetők általa. 

 

Koromszolga: (1 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára, egy 

tábortűznyi hamuból és koromból egy fekete, humán jellegű és nagyságú szolga hívható létre, 

mely az időtartam lejártáig a szerafista utasítását fogja követni. Az inspiráció leteltével 

egyszerű hamuvá omlik össze. Ha az időtartam alatt elpusztulna, egy újabb kupac hamuból, 

1Mp felhasználásával a még hátralévő időre egy újabb szolga hívható. KÉ: 35 TÉ: 75 VÉ: 95 

Sp: 3k6 (tűz) Ép: 12 Mp: 30 (tűzvarázslói varázslatok) 

 

Tűzlobbantás: (1 Mp litánia, 3s alatt létrehozható) az inspiráció hatása alatt a démonlovas 

képes befolyásolni a természetes és mágikus tüzeket. Növelheti, vagy csökkentheti méretüket, 

erejüket, irányukat. Számokban kifejezve: bármely tűz erejét 5E mértékig képes növelni vagy 

csökkenteni, illetve a 10 méteres körzetében lévő tüzek irányát, lángjai méretét (és így 

fényerejét) képes növelni vagy csökkenteni. Pl. egy tábortűz lángját több méteres 

lángoszloppá tudja nyújtani, bár ezalatt a tűz erőssége nem változik csak fényereje, vagy 

össze tudja húzni fáklyaláng méretűre. Illetve a tűz közelben állókra (1-2 méter) tudja vonzani 

a már létező tüzet. A tűzlobbantás alatt a tüzek fentebb említett befolyásolása mindig, azonnal 

létrejön! 

 

Tűztagadás: (5 Mp litánia, 5s alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára a szerafista 

megtámadhatatlan, vagyis bizonyos fokig sérthetetlen lesz a tűzzel szemben. Képes a 

tenyerébe venni az izzó szenet. A tűz csak 10E felett sebzi őt, az inspiráció megszűnéséig. A 

védelem fölötti sebzést természetesen elszenvedi. Pusztán a teste a tűzálló, ruházata, 

használati tárgyai nem! 

 

Tűzalak: (5 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára a szerafista 

tűzlénnyé válik. Testét csak lángok alkotják, megsebezni csak mágikus fegyverrel, mágiával 

vagy ellentétes őselemmel lehet. KÉ: +10 TÉ: +30 VÉ:+15 Érintésével: 5k6 sp-t sebez, 3 

méteres körzetében mindenki 3k6 sp-t veszít a tűztől, de a tőle 10 méterre állót is k6 sp-nyit 

sebzi a száraz forró levegő. Alakját tűzalakban szabadon változtathatja, az inspiráció leteltével 

egy szívdobbanás alatt újra hús és vér alakká válik. 

 

Vulkán kitörés: (10 Mp litánia, 2 kör alatt létrehozható) az inspiráció időtartamára a 

démonlovas dobbantásával felrepeszti a földkérget 1 Km- es részen, ahonnan mérgező gázok 

és forró, izzó láva tör fel. Az időtartam lejártáig folyamatosan ömleni fog a láva, 

megolvasztva követ és fémet, tűzbe borítva minden éghetőt. 15-20k6-os sebzéssel pusztít 
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minden útjába kerülő élőt. A füst és gáz levegőtlenné teszi a környéket, az 1 Km-en belül 

ezek a gázok 5. szintű légi méregnek felelnek meg. Sikeres ellenállásnál, rosszullétet, 

sikertelennél ájulást eredményeznek. Az átszellemülés lejártával a földkérgen tépett hasadék 

összehúzódik, a láva idővel megszilárdul. 

 

 

Istiphul: gyönyörű uralkodó nő a víz birodalmában. Szépségének leírása még egy tehetséges 

költőnek is sok fáradtságába kerülne. Nagy mestere az értelmes lények elbűvölésének és 

elragadásának. 

 

Viharok lecsendesítése: (1 Mp litánia, 5s alatt létrehozható) az átlényegítés időtartama alatt a 

szerafista képessé válik –szárazon-vagy vízen– lecsendesíteni a viharokat, esőket 20 Km-es 

körzetében. A vihar 1 kör alatt teljesen elül. Az időtartam lejártával az idő az évszaknak, ill. a 

természetesnek megfelelően alakul. 

 

Befolyás: (1 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az inspiráció hatása alatt a szerafista képes a 

vizet feltölteni akaratával. Egy maximum kétszavas parancsot olvashat a vízre, melyet 

mindenki teljesít, aki érintkezésbe kerül a hordozó vízzel (mosdás, ivás, étkezés). A parancs 

60 E –vel rendelkezik, az áldozat asztrális, mentális ME-re jogosult. (A „Halj meg!” 

parancsra az áldozat katatóniás állapotba kerül.) A delejes víz az inspiráció lejárta után is 

megtartja magában a parancsot, mindaddig, míg valakivel érintkezésbe nem kerül.  Az ilyen 

vizet keverhetjük mással, forralhatjuk, fagyaszthatjuk, akkor is megtartja magában a parancsot 

mindaddig, míg nem érintkezik értelmes, vagy ösztönös lénnyel. 

 

Fagycsapás: (5 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az inspiráció alatt a szerafista kardforgató 

keze halványkék derengésbe és jeges gőzölgésbe borul, érintésére minden kristályosra fagy. 

Az élőlényeken 4k6 sp fagyási sérülést okoz. Fémek és kőzetek törhetőségét csak 2 órás 

fagyasztás után éri el. 

 

Víz uralása: (5 Mp litánia, 2 kör alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára a szerafista 

képes a víz alatt is lélegezni, akár a halak. A víz nyomásának is ellenáll 500 méteres 

mélységig. Az időtartam lejártával szüksége van levegőre a víz alatt, különben menthetetlenül 

megfullad. 

 

Tenger hatalma: (10 Mp litánia, 2 kör alatt létrehozható) az inspiráció alatt a démonlovas 

képes akarata alá vonni a tenger minden élőlényét, amik 2 Km-nél közelebb vannak hozzá. A 

tenger élőlényei mind a szerafistát szolgálják, védik, segítik, vagy megtámadnak bármit, ami 

veszélyezteti urukat. Az időtartam lejártával minden visszatér a természetes állapotába.  

 

 

 

Mentifil: az elemi föld síkján sok erővel és jó tulajdonságokkal felruházott király ő. 

Pártfogoltját a védelem és az erő különféle aspektusaival vértezi fel, valamint a háborgó föld 

uralásával. 

 

Őserő: (1 Mp litánia, 4s alatt létrehozható) az átlényegítés hatására a szerafistát sosem 

tapasztalt erő szállja meg. Erő tulajdonsága az inspiráció alatt 24-re növekszik, bár a 

változásnak külső jele nem lesz, azaz nem lesz a démonlovas vaskosabb, izmosabb. Ekkora 

erővel képes az egyébként kétkezes fegyvereket több körön keresztül, egy kézzel forgatni; 
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több száz kilót elmozdítani, vasrudakat hajlítani, stb. Az időtartam lejártával az erő 

tulajdonsága azonnal visszaáll eredeti értékére. 

 

Sebek összehúzása: (1 Mp litánia, 5s alatt létrehozható) az inspiráció alatt a szerafista 

érintésével képes a legrettenetesebb sebek gyógyítására is.  A sebek összehúzása, a szövetek 

helyreállítása, nem jelent Ép vagy Fp gyógyulást! Pusztán csak arról van szó, hogy 

életképessé, sértetlenné teszi a testet, ám a gyógyulást a természetre bízza. Így már nem fog 

elvérezni az áldozat, esetleg ha eszméleténél van, a saját lábán tud távozni, de megerősödnie 

csak tartós pihenéssel természetes úton tud. Hegek eltüntetésére ez az aspektus képtelen! 

 

Sziklabőr: (5 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára a démonlovas 

teljes testén a bőre megsűrűsödik, így hajlékonyságából keveset veszít, ám védőértékében 

annál jelentősebb a változás. A szerafista bőre 9 SFÉ-vel és 1 MGT-vel bír az időtartam 

lejártáig. A külső szemlélő a változásból mit sem érzékel, hiszen sem a bőr színe, sem a 

szerafista mozgása nem utal erre. A pártfogolt testsúlya ezidő alatt csupán csak 5 Kg-mal lesz 

nehezebb. Az inspiráció leteltével a bőr visszaáll természetes minőségére. 

 

Mozdíthatatlanság: (5 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az átszellemítés alatt a szerafista 

a testét hihetetlen módon megsűrűsíti. Eredeti össztömege százszorosával lesz nehezebb az 

időtartam alatt. Ez nem jelent méretbeli különbséget, pusztán minőségi sűrűsödést jelent. Bár 

sebessége, Gyorsasága és Ügyessége a felére csökken (lefelé kerekítve) kevés dolog jelent rá 

veszélyt úgy, hogy több tonnát nyom, védőértékét pedig STP-be is számolhatnánk. A 

közönséges fegyverek nem sebzik, és akár egy rohamozó nehézlovas is összetörné magát, ha 

ekkor a szerafistának csattan, hiszen olyan keménységű, akár egy élő fémszobor. 

 

Földrengés: (10 Mp litánia, 2 kör alatt létrehozható) az átlényegítés hatása alatt a szerafista a 

földre csapva erős földrengést tud előidézni 2 Km-es körzetben. A föld a csapás hatására, -

mintha csak vízfelszín lenne- bővülő gyűrűkben hullámozva megmozdul, majd rázkódni kezd. 

A rengés időtartama csak egy óra, de az inspiráció időtartama alatt a szerafista minden földet 

érő csapására megindul a föld. A kisebb házakat, tákolmányokat a rengés a földdel teszi 

egyenlővé, ám a masszív épületekben csak kisebb károkat tud okozni. Minden 200 kg-nál 

könnyebb teremtményt a földre dönt a rengés (kivéve a rengés epicentrumában lévő 

szerafistát).  

 

 

 

Erkeya: nagyhatalmú elöljárója a levegő őselemi síkjának, bár mint a legtöbb levegő lény 

szégyenlős, gyermeteg, s olykor kezelhetetlen; mégis a szövetség értelmében mindig a 

pártfogoltja segítségére lesz.     

 

Légharcos: (1 Mp litánia, 2 kör alatt létrehozható) az inspiráció alatt a szerafista védelmére 

hívhat egy levegő harcos, mely az időtartam lejártáig a pártfogolttal marad, és őt védelmezi. 

Egyéb tevékenységre nem alkalmas. Az átlényegítés megszűntével a harcos is szertefoszlik. 

Ha az időtartam alatt elpusztulna, újabb 1 Mp-ért egy másik hívható a hátralévő időre. KÉ:75  

TÉ:105  VÉ:130  Sp: k10  Ép:16 

 

Toll súly: (1 Mp litánia, 2 kör alatt létrehozható) az átlényegítés hatására a démonlovas 

testsúlya drasztikusan lecsökken, kb. egy tollpihéhez fog közelíteni. Így hatalmas ugrásokra 

képes (25-30 m) illetve a finomszemcsés poron is nyomtalanul tud haladni, vagy a 

vízfelszínén is sétálhat anélkül, hogy elmerülne. Ha a levegőbe szökken, akkor csak k6 
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szegmens múlva ér újra talajt, ám ez egy nagyobb ugrásnál, akár két körig is eltarthat. 

Ugyanakkor ebben az állapotában a szerafista ki van téve a szél játékának, valamint ha 

megütik, vagy csak a csapás szele üti meg, akkor a helyszíntől több méterre is elrepülhet. Az 

időtartam lejártával azonnal visszatér az eredeti súlyához a pártfogolt. 

 

 Villám: (5 Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az inspiráció időtartama alatt a szerafistát 

nyers energia nyalábok járják körül, és képessé válik körönként 3 villámot létrehozni, majd a 

kiszemelt célpont felé indítani. Ha ez idő alatt a démonlovashoz érnek, akkor azok k10 sp-t 

sérülnek. A pártfogolt által létrehozott villámok annak ujjbegyéből csapnak ki (+20 CÉ) és 

sebzésük ugyancsak k10 sp. Az időtartam lejártával minden azonnal visszaáll eredeti 

állapotába. 

 

 Repülés: (5 Mp litánia, 3 kör alatt létrehozható) az átszellemítés hatására a szerafista képes a 

magasba emelkedni és álló helyzetben utazni a levegőben. A repülés magassága maximum 1 

Km lehet, sebessége pedig a vágtató lóéval megegyező. A szerafista a saját testsúlyán kívül, 

még maximum annak felét képes a levegőbe emelni magával. Azaz egy 80 kg-os ember még 

40 kg-ot képes a levegőbe emelni. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy a démonlovas számon 

tartsa, meddig tarthat még az átlényegítés, hiszen annak lejártával már nem tud repülni és 1 

Km-es magasságból bizony, nagyot lehet esni. 

 

Tornádó: (10 Mp litánia, 3 kör alatt létrehozható) az átlényegítés hatása alatt a szerafista 

kiáltására tornádó erejű szél söpör végig az előtte lévő 100 méteren.  A szél addig tombol, 

amíg a démonlovas ordít, azaz Állóképessége tíz feletti részének megfelelő számú körig. A 

szél tetőket tép le, cserepeket, üvegeket tör darabokra, 150 kg –ig a levegőbe kap, magasba 

hajít dolgokat, lényeket, max. 400 kg –os tárgyakat, pedig felborít, földre dönt. Az időtartam 

lejártáig ezt bármikor produkálhatja a szerafista.  

 

  

Uqmat Káoszangyal eredeti Paktuma: Uqmat egy erőhöz jutott természetangyal, az őselemek 

egységének és harmóniájának szimbóluma. Azt hirdeti, hogy az élet aberráció, a szervetlen 

természet és szubtilis energiák szent összhangjának megbontása. 

 

Hatalmi meditáció: (1 Mp litánia, 3 kör alatt létrehozható) az inspiráció hatása alatt a 

démonlovas képes testét az angyal erejével telíteni, így gyakorlatilag elpusztíthatatlan, 

elmozdíthatatlan és időn kívüli lesz a teste. Az alkalmazó csak leül meditálni, vagy épp 

elheveredik a földön, és a világ melyben addig élt megszűnik, felolvad körülötte, magával 

rántja az Időkígyó. Ebben az állapotban – mely teljes koncentrációt igényel – dupla 

gyorsasággal térnek vissza Pszi és Mana-pontjai, ugyanakkor az időtartam lejártáig 

sebezhetetlen, és lebírhatatlan súllyal rendelkezik, szárnyal az Időkígyóval. Épp ebből 

adódhat a meditáció egyetlen hátránya, hogy ha a szerafista nem elég óvatos, akár egy 

évszázad is eltelhet felette, számára egy pillanat alatt. Erre mindig van 5 %-a! 

 

Parázshányás: (1 Mp litánia, 2s alatt létrehozható) az átszellemítés ideje alatt az alkalmazó 

képes bármikor felköhögni, majd ellenfelére okádni egy jó adag parazsat, izzó salakot, mely a 

gyúlékony anyagokkal azonnal reakcióba lép. A szerafista K10 Sp-t sérül, minden hányás 

után, de a kidobott sebzés háromszorosát szenvedi el az ellenfele. Ez az erő csak közelharcban 

használható, senki sem képes több lépésre elhányni. 

 

Homokvihar alak: (1 Mp litánia, 3s alatt létrehozható) az átlényegítés hatása alatt a litánia 

elmondója képes életveszélyesen nagy erejű homokviharrá válni. Barna, csillogó 
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széltölcsérként jön létre, de képes a homokból saját arcát is megformálni. A homokvihar 

területét maximum 10 méter átmérőig növelheti a szerafista. A viharban állók, ha nem fedik el 

arcukat képtelenek még lélegezni is, látásuk erőssége harmadolódik; a csupasz bőrüket 

felszabdalják a homokszemek, képtelenség varázsolni, célozni, vagy dobófegyvert használni. 

Az 50kg-nál könnyebb dolgokat képes felkapni és magasba röpítve elhajítani. A homokvihar 

foglyai körönként veszítenek k6 Sp-t (a homok képes fényesre csiszolni még a csontot is). 

 

Uqmat parancsa: (5Mp litánia, 5 kör alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára, két 

ellentétes őselemű, humán jellegű és nagyságú szolga hívható létre, mely az időtartam 

lejártáig a szerafista utasítását fogja követni. Az inspiráció leteltével egyszerűen feloldódnak 

egymásba. Ha az időtartam alatt bármelyik elpusztulna, úgy egy újabb litániával, 5Mp 

felhasználásával a még hátralévő időre újabb szolgák hívhatók (a szolgák összlétszáma sosem 

haladja meg a kettőt). KÉ: 35 TÉ: 75 VÉ: 105 Sp: 3k6 (őselem) Ép: 22 Mp: 30 (őselemi 

varázslatok) 

 

Az éter villámai: (5Mp litánia, 2s alatt létrehozható) az inspiráció hatása alatt a szerafista 

képes ciklámen színű villámokat szórni bármely ellenfelére. A villám különlegessége, az Éter, 

vagyis az ős Életerő, mely bármely őselemen komoly roncsolást képes véghez vinni, hiszen a 

nyers Éter szétnyitja azok összetevőit. De a látható világ lényeinek fizikai testét is 

életveszélyesen képes kikezdeni, hiszen azok összetartó őselemi szálait is szétforgácsolja, így 

a korcs aquir enyészet hatalomszóhoz hasonló állapot lesz úrrá a testen; ezenfelül képes 

egyik célpontról a másikra átterjedni, de a létrehozót és szövetségeseit sosem támadja. Az első 

célpont (a villám mindig talál) sebzése 4k10+20 Sp, – itt a vértezet nem maximalizálja a 

sebzést, hiszen nem elektromosságról van szó- az utána következő 3k10+15 Sp-t sebződik, 

majd minden további k10+5-tel kevesebbet. Az átszellemítés alatt az alkalmazó körönként 

képes étervillámot létrehozni. 

 

A végső egység: (10Mp litánia, 3 kör alatt létrehozható) az átlényegítés hatása alatt a 

szerafista saját testén hozza létre Uqmat végső, harmonikus egységét.  Testének felszíne 

elszikesedik, apró kristályok nőnek bőre helyén, húsa láva, vére folyékony tűzzé válik, 

lehelete jéggé fagyasztja az élőt, érintésével, pedig képes széllökést kelteni. A játék nyelvén 

ez annyit tesz, hogy a szerafista sebessége feleződik, egy körben egyszer képes támadni, 

bőrének SFÉ-je 20-as, húsa képes megolvasztani a nem mágikus fegyvereket, vére az őt ért 

sebzések után k6 Sp-t éget a közelében lévőkön. Lehelete 2k6 Sp-nyit fagyaszt az élőkön, 

érintésére a szél a 70kg-nál könnyebb dolgokat 2 méterre repíti, az ettől nehezebbek rohamát, 

pedig megakasztja. 

 

 

 

 Akharu a vérdémon eredeti Paktuma: Akharu egy ősi korcs isten, aki az életerő titkos síkján   

keresztül éri el Ynevet. Torz, megalomán gondolkodása süllyesztette démoni sorba. Akharu 

felfalná a világokat, hogy minden vért és vele minden életerőt ő birtokoljon. 

 

Denevér felhő: (1Mp litánia, 1s alatt létrehozható) az átlényegítés hatása alatt a démonlovas 

szintjének megfelelő alkalommal képes naponta alakját denevérek felhőjévé változtatni és 

vissza. Denevér felhőként képes a repülésre, a nagy távolságok megtételére. De képtelen 

olyan körülmények között repülni, amit a denevérek sem bírnának ki, pl vízben, tűzben, 

alacsony hőmérsékleten. Denevér felhő alakban képtelen varázslásra, hatalomszó 

használatára, beszédre. A felhőalak felvételét és abból való kilépését az inspirált állapot alatt 
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maga határozza meg. Ha az aktiváló elveszti tudatát, akkor automatikusan visszatér kiindulási 

alakjába. 

 

Éltető vér: (1Mp litánia, 1s alatt létrehozható) az inspiráció hatása alatt a szerafista képessé 

válik a vér általi regenerációra. Harapása k6 sp, túlütés esetén a sebzés minden Ép-jét, sima 

sebzésként minden 2 Fp után 1 Ép-t képes visszanyerni. A megszerzett életerőt nem képes 

raktározni, de képes sérüléseit hegmentesen eltüntetni, végtagokat regenerálni a kiszívott Ép-k 

mértékéig.  

 

Faljárás: (5Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) az inspirált állapot alatt a démonlovas uralja a 

testére, és személyes aurájába tartozó dolgokra ható gravitációt. Képessé válik falon, 

plafonon, érdes, és sima felületeken való közlekedésre. Fokozott figyelmet követel az 

időtartam betartása a szerafistától. Az inspiráció lejárta után minden visszaáll eredeti, a 

természeti viszonyoknak megfelelőre. 

 

Akharu ereje: (5Mp litánia, 1 kör alatt létrehozható) a szerafista az átszellemült állapotban 

magához invokálhatja patrónusa természetfeletti erejét és gyorsaságát. Játéktechnikailag ez 

azt jelenti, hogy az alkalmazó Ereje az inspiráció alatt 25-ös lesz, és naponta egyszer képes 1s 

alatt 1 percnyi szabad cselekedetre, míg környezete álomszerűen lelassul. A megnövekedett 

Erő nem jár súlynövekedéssel, sem külső változással. A szerafista valóban kiszakítja magát az 

idő áltagos folyásából, azaz gyorsasága nem területre hat, hanem csak a személyes aurájába 

tartozó dolgokra. 

 

A vérrel védett: (10Mp litánia, 3 kör alatt létrehozható) az inspirált állapotban Akharu 

megóvja siyeraf-ját az Yneven élő értelmes lények érintésétől. A démonlovast védő démoni 

vérgát távoltart tőle minden olyan lényt melynek vérét már megízlelte, s hat rá a vérmágia. A 

hatásra fogékony lények képtelenek a szerafista 3 méteres körzetébe jutni. Ha ez mégis 

megtörténne, úgy a bénultság negatív módosítóit szenvedik el. 

 

 

Mammon: a Mélység Nagyhercege, Ranagol kedvence, a megtestesült életellenes Gonosz. 

Sok névvel és félelmetes címekkel látták már el Mammon-t. Megzabolázhatatlan, ravasz és 

nagy tudású démon. Csak kevesek vállalták fel, hogy alkuba bocsátkozzanak vele. Hiszen az 

ő esetében, az avatárrá válás igazi katasztrófája lenne a teremtett világnak. A Mélység minden 

erejével, a démoni síkok győzhetetlen légióival még a khatifok közül is kevesen mernek 

szövetségre lépni. Bár a hatalom csábító, de mit érne vele a démonlovas, ha egy egész 

tartomány őt akarná eltenni láb alól… 

 

A Bűn illata: (1 Mp litánia, 2s alatt létrehozható) az inspiráció alatt a szerafista képessé válik 

megérezni a bűn illatát. A 10m-es körzetében lévő személyekről megtudja legrejtettebb 

bűneiket, vétkeiket, gyengeségeiket. Az érintettek nem jogosultak ME-re, mivel ez nem 

varázslat, hanem Mammon képessége, mely megnyilvánul a litániát elmondóban. 

 

Pokolszolga: (1 Mp litánia, 5kör alatt létrehozható) az inspirált állapot alatt a démonlovas 

képes a fizikai síkra szólítani a Mélység egyik közdémonát. A démon, tudása szerint a 

legjobban fogja szolgálni az idézőt, az időtartam lejártáig. A szerafista újabb mana-pontok 

rááldozásával egyszerre több démont is idézhet (viszont ez együttes erőhasználatnak minősül). 

A megidézett lény az időtartam leteltével/ halálával visszatér a síkjára. 
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A Rontó szem: (5 Mp litánia, 1s alatt létrehozható) az átlényegítés időtartamára az alkalmazó 

képessé válik a rontó pillantásra, ha arcát vérrel hinti meg. Mindegy, hogy a vér sajátja, vagy 

másé, amíg az arcán van, addig képes pillantásával a megrontásra. A játék nyelvén ez annyit 

tesz, hogy ha élőlényre néz (k100) 01-49-ig Görcs negatív módosítói hatnak, 50-94-ig a 

Rosszullét negatív módosítói hatnak. 95-100-ig a rontás hatástalan marad. Ha tárgyra néz, 

(k100) 01-30-ig az eszköz a következő használatakor eltörik (a mágikus is), 31-60-ig 

elfeketedik, kiszárad, megrozsdásodik –anyaga szerint- (a mágikus is), 61-90-ig a tárgy, 

használója ellen fordul (a mágikus is). Az ékszerek zsugorodni kezdenek, a használati 

tárgyak, fegyverek, pedig mindig a viselőt/használót sebzik. Az ételek és italok (a mágikus is) 

5. szintű méreggé poshadnak, mely 2k10 Fp fájdalmat okoz az elfogyasztónak. A rontó hatás 

mindaddig fenn marad, míg a szerafista pillantását az adott lényen tartja (ha bármi 

megszakítaná ezt a kapcsolatot, úgy a lény felszabadul az átok alól; ám ha démonlovas újra rá 

néz, akkor újabb k100-as dobást tehet). A tárgyak esetében a hatás végleges. Mindig csak egy 

tárgy vagy lény lehet a rontás alanya. 

 

Az alku: (5 Mp litánia, 3s alatt létrehozható) ez a litánia, a szerafizmus egyik legszörnyűbb, 

ugyanakkor legritkább gyöngyszeme. Az alkalmazó képes megvásárolni más értelmes lények 

lelkét. Egy szabályos kontraktust irat alá a célszeméllyel, mely szerint az előre kialkudott ár 

fejében fent nevezett eladja lelkét az alulírottnak (démonlovasnak). Aki eladta lelkét, az már 

sosem fog álmodni, Asztrál tulajdonsága 2-vel csökken (permanens), s olyan kipárolgása lesz, 

melyet az állatok nem viselnek el. Persze mindez csak később lesz világos a célszemély előtt. 

A szerafista ugyanakkor Mammon erejével a megvásárolt lelkeket magához tudja kötni. S 

azok, az Alku litániájának elhangzása után mind erősítik az alkalmazó asztrális ellenállását az 

inspirált állapot lejártáig. Ebben az állapotban, ha valaki az asztrális síkra pillantana, akkor a 

szerafista alakját lángoló, zsarátnok-vörösnek látná, amit kékesfehér lelkek folynak körül, 

melyek mind vékony, ezüst szálakkal kapcsolódnak hozzá. Minden egyes megvásárolt lélek 

(inspirált állapotban) +5-tel növeli a démonlovas AME-jét.  

 

A kárhozott: (10 Mp litánia, 1perc alatt létrehozható) Mammon egyik legnagyobb erejű 

aspektusát invokálhatja magához az alkalmazó. Mammon átvállalja a szerafista első három 

sebesülését (azok nagyságától függetlenül). A negyedik sebesülés már a démonlovas 

elevenébe talál. Az alkalmazó nem választhatja meg, mely három sebzést szeretné átadni 

pártfogójának, s a három sebzésnek mindig egymás után kell következnie. A szerafista 

inspirált állapota alatt (annak hosszától függetlenül), maximum naponta egyszer élvezheti a 

Hatalmas védelmét. 

 




