
 

 

 
  

Ragálynapló 
az utókornak, ha megdöglenék 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Áradás havának eleje 

Quannával délre lovaglunk pár 
napra, néhány palack jó bor 
reményében - az egyik napon ő kicsit 
rosszul érzi magát. Nem keresünk 
összefüggést, nem gondoljuk, hogy a 
betegség lenne. Sok emberrel 
találkozunk, utazók szemében is 
népszerű a környék. 

Áradás havának 9. napja 

Találkozunk hazafelé néhány 
furcsa fazonnal az egyik faluban, akik 
gyógyitalt árulnak a ragályra… 
Természetesen nem hiszünk nekik, sőt, 
kiderítjük hogy csalók, és 
megszabadítjuk őket a hamis 
gyógyitaloktól. A falu vezetője 
elzavarja a kóklereket.  

Áradás havának 10. napja 

Újfent Graliganban, néhány 
egyszerűbb feladatra vállalkozom a 
városban (védő varázsjelek és körök 
megújítása a városházán). Délután már 
rossz a közérzetem és ízületi 
fájdalmaim vannak. Este a 
testhőmérsékletem is magasabb a 
szokásosnál. Borogatással enyhítjük. 
Az étvágyam csökkent, de mostanság 
amúgy sem vagyok nagyétkű. Mágikus 
hatást nem vélek felfedezni magamon. 

 
 

Ezt a rövid összefoglalót azért 
írtam össze, mert mindenki kíváncsi a 
Királyragály-fertőzéssel kapcsolatos 
tapasztalatokra első kézből, illetve a 
Pyarroni Papi szék kifejezett kérése volt, 
hogy a betegségemről vezessek naplót. 
A királyragály kontinensszerte terjed, a 
térkapukat elkezdték lezárni, senki sem 
tudja, mi vezérelte azt, aki a világra 
szabadította e förtelmet. Elképzelhető, 
hogy egy rontás alakult át valahogyan 
ilyen fertőző betegséggé, de ezt talán 
soha nem fogjuk megtudni. Íródott az 
Égi Fény 3720. esztendejében. 

Hullámok havának közepe 

Graliganban (Predoc fővárosában) 
ragadtunk, lezárták a nyilvános 
térkapukat, és azt is, amin mi érkeztünk, 
a Szék jóvoltából. Én olvasással és kis, 
helyi feladatokkal töltöm az időt, míg 
társam önkénteskedik az ispotályban. 

Hullámok havának utolsó napja 

Quannát, (aki nem ismerné a 
kalandozó-társamat: Ellana felkentje) az 
ispotályban papnő-társai a terjedő ragály 
miatt különböző mágikus praktikákkal 
ellenőrzik, nincs rajta rontás, és nem is 
beteg. Nekem nincsenek tüneteim, 
értelemszerűen nem pazarolnak rám sem 
időt, sem mágikus hatalmat. 
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Áradás havának 11. napja 

Egyeztetek a városi főtanácsossal pszi-
üzenetben, és a kockázatok elkerülése érdekében 
inkább távol maradok a munkától. A testhőm 
magasabb nagyjából egész nap, de a borogatás, és 
némi herbária segít. Quanna az ispotályban 
dolgozik, az esős évszak miatt amúgy is sok a beteg, 
illetve egy rablóbanda is felütötte a fejét a 
környéken, akik több embert megsebesítettek rablás 
közben. Egész éjszaka nem tér haza. 

Áradás havának 12. napja 

Quanna egy új szakrális mágikus módszerrel a 
tarsolyában tér haza, melyet az elmúlt éjszaka 
találtak egy ősrégi kötetben, és a ragály 
azonosítására szolgál. Végre is hajtja a varázslatot, 
melynek eredményeképp megtudja, hogy fertőzött 
vagyok. Pszi-üzenetben tájékoztatjuk azokat, akikkel 
kapcsolatban vagyunk, illetve Quanna értesíti az 
ispotályt, hogy pár napig vár, hogy jelentkeznek-e 
nála tünetek. A varázslatot önmagán nem tudja 
elvégezni, nekem pedig nincs szakrális hatalmam. 

Áradás havának 13. napja 

Úgy érzem, már tudnék dolgozni, de a 
betegség miatt nem vállalok olyat, ahol 
kontaktálnék. Hoznak nekünk néhány tekercset és 
egy kódexet, annak a másolásával telik a nap. 

Áradás havának 14. napja 

Gyakorlatilag tünetmentes vagyok, enyhe 
torokfájás, ilyesmi…  

Áradás havának 15. napja 

A városőrséghez most jutott el a hír, úgyhogy 
meglátogatnak ők is, hogy betartassák a szabályokat. 
A fogadósnak már egy hete annyi pénzt adtunk, 
hogy csak mi legyünk a helyen, most a szabályok 
értelmében a tulajdonost és alkalmazottakat is 
kitessékelik, miután megbizonyosodnak róla, hogy 
lesz elegendő élelmünk amíg meggyógyulunk - vagy 
meghalunk. Mi magunk tájékoztatjuk őket a fertőzés 
jellegéről, saját állapotunkról, főként Quanna tud 
nekik újat mondani, a felfedezett detekciós 
varázslatot is elmeséljük nekik. Szóval van egy 
fogadónk néhány napig-hétig, tele predoci borral. és 

tartós étellel. Kenyeret raknak majd a verandára 
kétnaponta nekünk. Talán kihúzzuk valahogy. 

Áradás havának 16. napja 

A fogadóban minden jól megy, esténként 
jó borok az asztalon, és végre van időnk 
egymásra is. A kódexmásolás zajlik. Quanna 
szellemnyelven egyeztet a főpapnővel, és 
megegyeznek a protokollban - a következő 
napon ugyan elhagyhatja az épületet, hogy 
valaki ellenőrizze, elkapta-e a fertőzést, de erről 
elvileg a város plébánosát kéne értesítenie, aki 
Krad papja, és meg kéne várnia a válaszlevelét. 
Quanna az ablak alá szólít egy gyereket, és pár 
rézért cserébe az elviszi a levelet a Krad-
papnak. Válaszra nem vár, reméli, a fiú jó 
szándékú volt. 

Szövődményként a szaglásom 
borzasztóan eltompul, még mentális 
energiáimat felhasználva sem tudom 
élvezhetővé tenni a bor és a vacsora illatát. 

Áradás havának 17. napja 

Quanna tünetmentes, nekem csak a 
szaglással van bajom, egyébként egészségesnek 
érzem magam. Én teázom, Quanna elmegy az 
ispotályba, ahonnan csak sokára tér haza. 
Amikor elmeséli, miért, kiderül, hogy a 
szakrális mágia eredménye szerint ő negatív, 
így még maradt pár órát segédkezni, mert 
nagyon túlterheltek az ispotályban. Az 
ispotályban azt kérik azonban, hogy még így is 
várjon egy pár napot, mielőtt végleg visszatér, 
próbáljon engem gyógyítani. 

Áradás havának 18. napja 

A szaglásom javul, már a nagyon intenzív 
illatokat érzem, de még nagyon tompa. Én is 
felveszem a kapcsolatot a városi főtanácsossal, 
aki nem mellesleg szintén dorani varázsló, hogy 
a szabályokról tájékozódjak kérjem. Ő azt 
mondja, a Hercegség vezetése azt a protokollt 
találták ki, hogy vagy várjak két hetet a tünetek 
megjelenésétől kezdve, vagy legyek 
tünetmentes egy hétig. Különös, de ha valaki 
beteg, attól nem kérnek a gyógyulásról is 
ellenőrzést, mielőtt távozhat a karanténból. Azt 
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mondják, ez azért van, mert nem tudják 
megfelelően ellenőrizni a betegeket. 
Tájékoztatóm őket Quanna felfedezéséről, 
ők azt kérik, ezesetben legyen ellenőrzés. Ő 
istene hatalmát kérve meg is teszi ezt, és 
kiderül - nem vagyok már beteg. Azon 
gondolkodik, hogy deríthetnék ki, hogy 
fertőző vagyok-e még attól függetlenül 
hogy a szervezetemben a királyragály már 
nincs jelen. Erre azonban szintén nem ismer 
sem ő, sem én semmilyen módszert.  

Áradás havának utolsó két napja 

A szaglásom gyakorlatilag visszatér 
teljesen, aminek nagyon örülök. Quanna 
újra bemegy az ispotályba, ahonnan csak 
másnap tér vissza, mert olyan sok a beteg, 
hogy egész éjszaka is dolgozik. Azt 
mondja, megérkezett egy Adron-pap 
különítmény a városba, hogy a manaháló 
átrendezésével valahogyan elősegítse a 
gyógyulást. Ezt egyelőre nem értem, hiszen 
a szakrális hatalom nem a manaháló 
szövedékéből táplálkozik, de talán az egyéb 
herbalisták és gyógyítók csekély praktikái is 
kimeríthették a mana áramait.  

Tengercsend hava, 4. nap 

Már rég vége a karanténnak, a 
feliratot is eltávolították az ajtóról, a 
fogadóban újra aktív az élet. A PJB 
(Pyarroni Járványügyi Bizottság) 
ikerhercegségekbeli képviselője azonban 
csak most keres fel, hogy adatokat és 
információkat gyűjtsön. Elmondom, ki 
vagyok, merre jártam, kikkel kerültem 
kapcsolatba az elmúlt időszakban. A 
kérdések nagy részét feleslegesnek ítélem, 
legfeljebb a köz tájékoztatására lehet jó, 
ugyanis a járvány valódi megfékezéséhez, 
gyógyításához nem visz bennünket 
közelebb. Ráadásul ennyi idővel a 
betegségem után ez már csak a 
statisztikákhoz lesz elég, amit Pyarron gyűjt 
a ragályról. 

Eleidil Calindas 
Granigan, P.sz. 3720 
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Játéktechnika a Királyragályhoz 

Királyragály 

Szint: 3. (+1 módosító az első dobáshoz) 
Szívre és tüdőre ható betegség 
Lassú lefolyású 
Cseppfertőzéssel terjed 
Minimális hatás: Enyhe lefolyású 
Maximális hatás: Halálos 
 
Egészségpróbát állapot változásához romlás és 

javulás esetén is naponta kell dobni. 
A betegség eredete kérdéses, a tudomány mai 

állása szerint valamilyen mérsékelt égövi állat 
hordozza magában a kórokozókat, melyek 
valahogyan eddig nem kerültek az ember közelébe. 
A dorani titkosszolgálat azonban állítja, hogy egy 
mágikus kísérlet eredményeként szabadult a világra 
a kór Shulur egy sötét pincéjéből - arról nem 
értekezik azonban, hogy szándékosan, vagy 
véletlenül terjedt el a világon járványszerűen a 
Pyarron szerinti 3720-as esztendőben. 

A királyragályban az a kifejezetten veszélyes, 
hogy a tüdőt és szívet támadva az Állóképességet és 
az Egészséget csökkenti a lefolyás függvényében - 
azaz ha az állapotromlás elindul, onnantól nehéz 
megállítani segítség nélkül. A képességvesztésnél 
feltüntetett értékek minimumát kell figyelembe 
venni, azaz pl. Kevéssé súlyos lefolyásnál 2-vel 
csökken az Állóképesség és az Egészség, míg 
Válságos esetén már 9-cel. Ha a főértékek 3 alá 
csökkennek, az áldozat meghal.  

A betegség ellen az alábbi módszerek 
hatásosak: 

Papi gyógyítás (lefolyástól függően 2-45 Mp) 
- ETK 158. oldal 

Boszorkánymesteri Betegségmágia - ETK 
257.-258. oldal 

• Betegség Gyógyítása (3 E - 30 Mp) 
• Betegség befolyásolása (enyhítés a 

lefolyástól függően) 
• Betegség azonosítása 

• Betegség átadása 
Varázslói át- majd visszaváltoztatás 
Gyógytea (boróka, beléndek és vérfű 

forralásából készült főzet frissen fogyasztva, 
+5-öt ad a próbához) 

 
és egy új papi mágia: 

Betegség kifürkészése 

Szféra: Élet, Természet 
Mana-pont: 5 
Erősség: 1 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Hatótáv: Érintés 
Időtartam: Azonnali 
Mágiaellenállás: -  
Ezen varázslattal a pap megtudhatja, hogy 

az általa megérintett személyben vagy lényben 
milyen betegség bújkál. Ha több betegség is 
jelen van, akkor vagy a pap által kifejezetten 
keresett és ismert betegségről tud meg 
információt, vagy a legsúlyosabbról. A mágia 
elárulja a betegség aktuális hatását 
(súlyosságát), annak pontos hatásait és 
terjedésének körülményeit. Arról nem ad 
tájékoztatást, hogy milyen úton kapta el a beteg 
a kórt. Ha a betegség fertőző, akkor a papnak is 
egészségpróbát kell dobnia, ugyanis átterjed rá 
is. A mágia 2 Mp-onként 1 E-vel erősíthető. 
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