
 

 

 
 

Mérgek II. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Gyors fegyver: 

Gyors – K3 – körön belül ható 
méreg, igazából teljesítményfokozó. 
Feltúrbózza az embert. Gyorsasága 21-
re növekszik. Eggyel többet támadhat, 
kétkezes harcot folytatóknál mindkét 
kézre vonatkozik. 4. szintű, és k6 körig 
tart. A használat után asztráljából 
veszít K6-ot, ezt 10 óra leteltével kapja 
vissza. Rendszeres használattal 
rászokik az ember, és veszt K6 
egészségpontot véglegesen, mit 
leszokás után sem kap vissza. Ára 
adagonként 6 arany. 

Erő: 

5. szintű „sztereoid” az erő 
növelésére. Minden 10 adag után 
eggyel nő az ereje, de ugyanennyivel 
az intelligenciája csökken. 
Véglegesen. Minden adag után az 
ügyesség k6-al csökken, amely minden 
óra után felnövekedve tér vissza a 
kezdeti értékre. Kettőnél több erőpont 
növekedés után már az ügyesség is 
maradandóan K6-al visszaesik. Kezei 
állandóan remegnek, a lovat pedig 
bizonytalanul üli meg. 

Ára adagonként 3 ezüst. 
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Norda: 

Nevét arról a gorviki gyümölcsről 
kapta, melynek magjából előállítják. 
Mérgező hatását egy boszorkánymester 
fedezte fel. Neve máig ismeretlen, 
származása feltehetőleg toroni. A méreg 
alapanyagának kinyeréséhez herbalista 
szükséges. A kész anyag nagy hátránya, 
hogy rendkívül híg és illékony, ezért 
felhasználása elég körülményes, 
elkészítése pedig alkimista nélkül 
elképzelhetetlen. 

5. szintű kínméreg, egészségpróba 
sikertelensége esetén 2K6 Ép-t, 
különben csak 4K10 Fp-t veszít az 
áldozat. Azonnal hat, és 
fegyverméregként használják, de csak az 
íjászok. Más fegyveren szinte lehetetlen 
a használata, ugyanis k6 kör alatt 
elpárolog, és gázméregként veszélyes 
továbbra is. Az íjászok is csak 
különleges vesszőkkel használhatják. A 
vessző belseje üreges, csak a hegyes 
vége nyitott. Ezt is bezárják viasszal, 
miután a vesszőbe töltötték a mérget. A 
becsapódás pillanatában a folyadék az 
áldozatba kerül, átszabva a viaszt. Az 
ára adagonként 34 arany. 

Ilyen különleges vesszőt csak 
készíttetni lehet. Az árát is a készítő 
határozza meg. A fejvadászklánok, ha 
készítenek és adnak el, akkor is darabja 
20-30 arany. Elkészítése nagy 
pontosságot és odafigyelést igényel. 
Minden vesszőbe egy adag kell. 
 


