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Sivatagi kaktusz 

Szint: 6 
Típus: kontakt 
Ár: 30  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: hosszú  

A Taba ElIbara egy ritka 
kaktuszának a nedvéből készítik, színe 
halványzöld. Ájulást vagy futó 
bénultságot okoz, melynek folyamán 
az áldozat elveszít 4K6 FPt. Az 
ElIbarán kívül igen nehéz beszerezni, 
rendkívül drága. 

Vörös rózsa 

Szint: 8 
Típus: emésztőrendszer 
Ár: 58  
Gyorsaság: lassú 
Időtartam: hosszú  

Készítése szigorúan titkos, csak 
annyi bizonyos, hogy egyfajta 
nemesített rózsa szirmának a 
forrázásával készül, mint a tea. 
Viszont nem lehet megkülönböztetni a 
vörösbortól, innen a neve is. Halált 
okoz, vagy az áldozat óránként 
elveszít K6 FPt. 
 

Vakító 

Szint: 6 
Típus: fegyver 
Ár: 14  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: rövid  

A szem izmaira hat, sikertelen 
ellenállás esetén a szemmozgató izmok 
megbénulnak és az áldozat megvakul. 
Sikeres ellenállás esetén csak kisebb 
zavarokat okoz, a szem nem tud 
kellőképpen fókuszálni, ezért ilyen 
állapotban célzó és dobófegyvereket 
használni nem lehet. 

Gorviki korbács 

Szint: 7 
Típus: fegyver 
Ár: 18  
Gyorsaság: azonnali 
Időtartam: rövid  

Az izomrendszert támadja meg. 
Rózsaszínes folyadék, leginkább a 
mézre hasonlít. Görcsöt vagy 
bénultságot okoz. Gorviki fejvadászok 
alkalmazzák előszeretettel, de az idők 
folyamán készítésének titka kiszivárgott 
a klán falai közül. 
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Fekete tulipán 

Szint: 5 
Típus: fegyver 
Ár: 7  
Gyorsaság: azonnali 
Időtartam: rövid 

A vérbe jutva aktivizálódik, kábulatot vagy 
futó görcsöket okoz. Utóbbi esetben az áldozat 
minden izma hirtelen görcsbe rándul és elveszít 
2K10 FPt. Nevét onnan kapta, hogy a fekete tulipán 
virágporából készítik. Főleg északon ismert, a déli 
részeken ritka. 

Tüske 

Szint: 6 
Típus: légi 
Ár: 6  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: közepes  

Az idegrendszert támadja meg. Émelygést, 
vagy bódulatot okoz. Az utóbbi esetben, ha az 
áldozat elvéti asztrálpróbáját mindenkinek nekiront, 
aki 15 m-nél közelebb kerül hozzá. Ez a szer hatása 
miatt van, aki a hatása alá kerül mindenkiben 
vérengző fenevadat lát, ami csak az ő életét akarja 
kioltani. Sikeres asztrálpróba esetén csak áll és nem 
vesz tudomást a külvilágról. Színtelen folyadék, 
mely a levegővel egyesülve színtelen, szúrós szagú 
gázzá alakul, a nevét is a szagáról kapta. Viaszba is 
szokták önteni, így a gyertya égésekor szabadul fel. 

Vörös homokóra 

Szint: 10 
Típus: fegyver 
Ár: 250  
Gyorsaság: azonnali 
Időtartam: hosszú  

Vagy halált okoz, vagy hosszú ideig tartó 
ájulást. Ájulás után, ha az áldozat nem dobja meg az 
egészségpróbáját, a megsebzett végtag örökre 
megbénul. Ha a sebesülés a felsőtestet érte és az 
egészségpróba nem volt sikeres, nagyban károsítja a 
tüdő vérellátását, így a teljesítőképességét is, az 
állóképesség maradandóan csökken 3mal. Futni, víz 
alatt maradni, nehéz fizikai munkát végezni ezek 
után csak felezett állóképességgel lehet. A mérget 

egy – csak Kránban honos – ritka pókfajtából 
nyerik, melynek hátán vörös homokóraszerű 
alakzat található, innen származik a méreg 
elnevezése is. Rendkívül veszélyes méreg, 
képes pár pillanat alatt egy lovat is megölni. Az 
ára nagyon magas, a Birodalmon kívül pedig 
szinte lehetetlen beszerezni. 

Aglavar bosszúja 

Szint: 9 
Típus: fegyver 
Ár: 45  
Gyorsaság: azonnali 
Időtartam: hosszú  

Görcsöt vagy halált okoz, görcs esetén 
hosszú ideig tart. Fő komponense egy csak a 
Sheral hegység lábainál lévő őserdőben élő 
óriásskorpiónak a mérge; az állat eléri a másfél 
méteres hosszúságot is, de meglehetősen ritka. 
A méreg a nevét egy gorviki fejvadászról kapta, 
aki elsőnek használta ellenségei ellen. A 
Sheraltól távolodva mind drágább. 

Gombaleves 

Szint: 4 
Típus: fegyver 
Ár: 3  
Gyorsaság: azonnali 
Időtartam: rövid  

Görcsöt vagy gyengeséget okoz. Az egyik 
leggyakoribb méreg a kontinensen, minden 
valamirevaló méregkeverő ismeri az előállítást. 
Alapanyagai néhány gombafajta és egy 
mohafajta, szinte minden erdőben 
megtalálhatóak. Az alapanyagokat megfőzik és 
az enyhén barnás színű, sűrű anyaggal 
preparálják a fegyver élét. 
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Lila csók 

Szint: 5 
Típus: étel/ital 
Ár: 5  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: közepes  

Hatása émelygés vagy rosszullét. 
Enyhén lilás színű, porszerű anyag, 
Általában ételbe vagy italba keverve adják 
be, de vízben oldva fegyverre is kenhető. 
Egy gyakori orchideának a leveléből 
készítik. 

Tarot bogyó 

Szint: 2 
Típus: fegyver 
Ár: 8 E  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: rövid  

Hatástalan vagy múló émelygést 
okoz. Egy gyakori bokor, a Tarot bokornak 
a kék színű bogyójából készül. Önmagában 
elfogyasztva is mérgező, a termésből sajtolt 
folyadékot szokták fegyverre kenni. 

Dzsad madár 

Szint: 5 
Típus: étel/ital, fegyver, légi 
Ár: 35  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: hosszú  

Émelygést vagy égető kínt okoz, 
amitől az áldozat elveszít 4K6 FPt. 
Émelygés esetén hosszú ideig fejti ki 
hatását. A méreg alapanyaga a Medvehéja 
csőréből készült őrlemény. általában ételbe 
vagy italba keverve használják, de olajba 
keverve fegyverek élére is lehet kenni; 
valamint viaszba keverve a gyertya 
leégésekor is kifejti hatását. Sokrétű 
felhasználhatósága és nehéz 
beszerezhetősége miatt az ára meglehetősen 
borsos. 

 

Sóhaj 

Szint: 6 
Típus: légi 
Ár: 7  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: rövid  

Hatását gyorsan fejti ki a tüdőn keresztül. 
Görcsöt vagy bénultságot okoz. Hatását rövid ideig 
fejti ki, mivel azonban a tüdő bénulását okozza, ez 
azonnali beavatkozás hiányában halált jelent. 
Enyhén sárgás színű, szagtalan gáz, amit egy fa 
kérgéből nyernek ki a Sheral területén. 

Abasziszi pöröly 

Szint: 6 
Típus: fegyver 
Ár: 52  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: maradandó  

Az izomrendszert támadja meg. Gyengeséget 
vagy bénultságot okoz. Enyhén barnás színű, 
zselészerű folyadék, amelyet egy mocsárban élő 
óriás százlábúszerű rovarból nyernek ki. Rendkívüli 
veszélyessége abban rejlik, hogy hatása maradandó, 
innen magas ára is. 

Bogyó 

Szint: 3 
Típus: fegyver 
Ár: 1  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: hosszú  

Gyengeséget okoz, vagy hatástalan. Több 
különböző bogyó levének összekeverésével lehet 
elkészíteni ezt a sötétlila folyadékot. 

Sajt 

Szint: 5 
Típus: étel 
Ár: 4  
Gyorsaság: lassú 
Időtartam: közepes  

Rosszullétet vagy ájulást okoz. Egy sárgás 
tengeri állatból készítik. Az íze, szaga, kinézete 
megtévesztésig hasonlít a közönséges sajthoz. 
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Só 

Szint: 4 
Típus: étel/ital 
Ár: 3  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: közepes  

Rosszullétet vagy émelygést okoz. Kinézete 
tökéletesen megegyezik a sóéval. ételbe vagy italba 
keverve hatásos. 

Buborék 

Szint: 5 
Típus: légi 
Ár: 4  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: közepes  

Bódulatot vagy alvást okoz. Fehér színű por, 
leginkább a lisztre emlékeztet, vízbe öntve heves 
bugyborékolással mérges gázt termel, mely színtelen 
és szagtalan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agycsapás 

Szint: 5 
Típus: fegyver 
Ár: 9  
Gyorsaság: gyors 
Időtartam: rövid  

Hatástalan vagy bódulat szerű állapotot 
okoz, amelyben az illető fejében hasogató 
fájdalmat érez, mágiát, Pszit alkalmazni ilyen 
állapotban lehetetlen, harcolni is csak 25KÉvel 
csökkentve lehet. Shadonban használatos, 
elsősorban a varázshasználók ellen. A 
Felföldön készítik növényekből. 
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