
 

 

 
  

Dimenzió elmélet 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

1000-ik 10000-ik alkalom volt sikeres, 
de ez elég volt  

10 utódot hozott így létre 
(neveiket mára már elfeledtük én az 1. 
isteneknek hívom őket) 

3. Alkotás 

Az 1. elkezdték formálni 
környezetüket erejük eltörpült 
létrehozójukhoz képest de még így is 
sokszorosa volt a mai istenekének. 

Ekkor kikísérleteztek egy 
módszert a végtelen teret részekre 
osztották sok millió dimenzióra 
mindegyik középpontjában egy 
naprendszer állt.  

4. Szaporodás 

Az ős rájött hogyan lehet 
könnyebben isteneket alkotni nem 
robbanást módosított hanem 
kiszakította egy részét és tudatával 
alakította. Elkezdték gyártani az 
ősöket. Erejük csekély volt, de 
rengeteget lehet belőle gyártani 
viszonylag gyorsan 10000-20000 év és 
egy ősi isten kész.  

II. halandók 

1.Tudat 

az istenek képesek voltak 
földeket napokat és élettelen dolgokat 
teremteni meghatározták a fizikai 
törvények alapjait. De nem tudtak 
halandókat teremteni készítettek  

Itt leírom mi a  történetük és mit 
kell tudnunk a síkokról. 

I. teremtés: 
0 Kezdetben volt a sötétség nem 

volt semmi csak a hideg űr és nyers 
energia(mana) 

Ekkor nem volt semmi tudatos 
cselekvés csak a mana vándorolt ide oda 
néha ha nagyon besűrűsödött az energia 
felrobbant de nem volt semmi amit 
elpusztítson. 

1 Születés 

Egy alkalommal az energia 
ahelyett hogy szétrobbant volna tovább 
gyűjtötte magába az energiát. Elért egy 
stabilis szerkezetet így született meg 
valami új valami ismeretlen valami ami 
már gondolkodott. Létrejött az első isten 
(nem volt neve egyedül volt én ezentúl 
ős istennek fogom hívni) több millió év 
telt el mire elméje elérte az intelligens 
szintet már nem csak létezett elkezdett 
gondolkodni. Feltette a szokott 
kérdéseket (ki vagyok, mi vagyok, miért 
vagyok). Rájött hogy tudja manipulálni 
a manát elkezdett alkotni de nem tudott 
tudatos lényeket létrehozni.  

2. Nemzés 

Az ős isten megunta a magányt 
megpróbálta reprodukálni önmagát. 
Elkezdte keresni a robbanásokat és 
megpróbálta azokat megformálni kb.  
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készítettek növényeket állatokat de ezek csak testek 
voltak tudat mozgás gondolkodás nélkül (még a 
növényeknek is kell irányítás).  

Ekkor az ős isten feláldozta az egyik ősi istent 
és ezzel teremtett pár millió tudatot (tudat nem 
lélek). Így egy kis területet benépesítettek 
növényekkel és állatokkal .  

2. Szétosztás 

Az ősi istennek tetszett a fejlődés ezért 
feláldozta az 1. szülötteket ezzel szinte végtelen 
számú tudatot teremtett. Ebből aztán jutott minden 
világra rengeteg. Minden isten a saját síkján 
meghatározhatta milyen élőlények legyenek. 

3.  

Ekkor az egyik ősi isten felfejlesztette az egyik 
állatot tudatát lélekké módosította. A sárkányok 
nagy tetszést váltottak ki és elkezdték gyártani a 
halandókat (kisebb nagyobb sikerrel).  

III. Gyengülés  
Az ősi istenek ereje elkezdett csappanni nem 

voltak elég stabilak mint az ős vagy az elsők nem 
tudták a manát közvetlenül megkötni . Elkezdtek 
gyengülni. 

Sok ősi pusztult el mire rájöttek honnan 
nyerhetnek finomabb energiát. 

A halandók képesek hitükkel termelni ilyen 
finom energiát ami segítségével képesek megkötni a 
nyers manát. minél jobban hisz valaki egy istenben 
annál több energiát ad istenének.  

IV. Harc 
1 Mikor kiderült az igazság szörnyű csata 

kezdődött a halandókért és a síkokért. 
2 Sok faj született szinte mindegyiknek volt 

istene és növelték istenük erejét. 
V Az elsődleges anyagi sík. 

1 Helyzet 

AZ ősi istennek tetszett a harc, végre 
megkapta amit akart: vért, halált, pusztulást. 

De ezek csak kicsi csetepaték voltak nem igazi 
háborúk. 

Az ősi rájött mivel tudja motiválni az 
ősieket. Az ősieknek és utódaiknak az új 
isteneknek (a kevés ősi aki túlélte az éhezést 
elkezdett utódokat nemzeni erejük megegyezett 
szüléjükével ők a mai istenek) volt hatalma de 
nem tudtak nagy dolgokat teremteni már csak 
az ős bírt bolygókat dimenziókat teremteni. 

2. 

Elkészített egy világot az elsődleges 
anyagi síkot (itt van Ynev Calowyn Anvaria). 
Itt ötvözte más világok törvényeit környezetét 
megalkotta a legváltozatosabb világot.  

3.  

Versenyt hirdetett. Aki képes lesz 
meghódítani és megtartani az elsődleges anyagi 
síkot 1000 évig az megkapja az elsők erejét 
hatalmát. 

VI. Háborúk  

1.  

Az istenek elsőre hatalmas sereggel 
próbálták meghódítani a világot de sikertelenül 
a támadásra 2-3 másik támadás volt a válasz. 
Esélytelen volt napokig nem hogy évekig uralni 
a területet. Vissza vonultak rájöttek hogy 
képtelenek elfoglalni egy világot és megtartani 
azt ha mások egy perc alatt képesek világukról 
pihent felszerelt hadsereget hozni. 

2.  

Állandó háború: Egyetlen egy megoldás 
volt ellenségeiket ki kell irtani ezt csak úgy 
lehet elérni ha kiirtják összes hívét, elfoglalják 
világait. Ez elég ritka mivel az évezredek alatt 
összesen 142 isten pusztult ki. (kb. 4000 
istenről van tudomásunk ma de lehet több is)  

3.  

Gyarmatosítás: Miután nem lehetett 
meghódítani nyíltan az elsődleges síkot az 
istenek lassan próbálták meghódítani nem 
sereggel hanem gyarmatosító parasztokat 
küldtek akik szépen lassan válnak a terület 
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urává így képesek lesznek helyben sereget 
toborozni és erődjeikben nagyobb védelmet 
nyernek a katonák. Mára a halandók már 
uralják a világ minden részét más fajok más 
istenek nevében de uralják a területet. 

4.  

Történelem: A világmindenséget nem 
egységes szerkezetek uralják ezért nem 
egyszer volt olyan hogy egy isten erejét 
túlbecsülte és meg akarta hódítani a az 
elsődleges síkot. Kisebb nagyobb sikerrel 
.Ilyenkor más birodalmak reagáltak a 
támadásra de gyakran csak a helyiek 
szálltak szembe a hódítókkal. de gyakori 
volt a háború a gyarmatlakók közt is pl.: 
aquir-elf háború, amund-dzsen háború, 
Ryeki démon birodalom és a kyrek 
összeütközése. 

VII. MA 
A háború stagnál megalakultak a 

panteonok (istenek szövetsége) Dúl 
mindenhol a háború. 

Az elsődleges síkon a helyzet 
kritikus, háború bármikor bekövetkezhet. 

VIII Összefoglalás: 
Néhány dolog ami lehet hogy nem 

elég egyértelmű vagy kimaradt. 
Az isteneket 4 csoportba osztjuk 
1. az ős isten: egyedül volt, míg létre 

nem hozta az 1.-ket ő pusztította el őket az 
ő hatalma egyedül korlátlan. Nincsenek 
hívei. 

2.az elsők: Ők gyártották az ősiket 
hatalmukban állt a teret az időt és az 
anyagot manipulálni dimenziókat gyártottak 
az ősi feláldozta gyermekeit így adott a 
világnak tudatot. Nem voltak híveik. 

3. az ősök: az elsők gyártották őket 
hatalmuk csekély és folyton fogyott sokan 
elpusztultak mára számuk 200-300-ra 
tehető. Hatalmukat az emberekből nyerik .  

4. új istenek az ősi istenek gyártják 
őket hatalmuk csekélyebb de számuk 
magasabb kb. 4000-5000 ismert. 

Hatalmukat emberekből nyerik. Az 
emberekből nyerik azt a finom energiát amivel képes 
megkötni a nyers manát. 

Síkok osztályozása: 

Annyi világ van, hogy lehetetlen megjegyezni 
mik az adottságai ezért kidolgoztak egy rendszert  

a síkok megnevezésére. 
NÉV+kód 
KÓD: 
Rövid leírás a világ legfontosabb adataival (a 

rendszert halandóknak találták ki így őket 
használom alapnak)  

 
1. alkalmas e az életre (0) nem (nincs levegő, 

nagy nyomás, mérges gázok, hideg vagy túl meleg 
stb.) (1) lehet élni de nem bír lakosságot eltartani 
(nincs étel, víz) (2) alkalmas 

2. Melyik elem vagy elemek dominálnak a 
síkon. 

(0) egyik sem (1) tűz (2) víz (3) levegő (4) föld 
(5+(..,..) ) két elem ( melyik két elem és melyik 
gyakoribb), (6+(..,..,..)) három elem (melyik három 
elem sorrendben), (7+(..,..,..,..)) négy elem (milyen 
sorrendben ). 

3. Mana sűrűsége. 
(0) nincs (1) híg (2) közepes átlagos (3) sűrű 

(4) túl sűrű kritikus (5)  
4. Mana minőség 
(0) nincs (1) van de nem biztonságos gyenge 

varázslatok (2) normális (3) jobb minőségű 
könnyebb erősebb varázslatok.  

5. föld víz aránya  
(0) nincs víz (1) nagy föld nagyon kevés víz 

(2) nagy föld kicsi víz (3) víz föld aránya nagyjából 
egyezik. 

(4) sok víz kevés föld (5) rengeteg víz kicsi 
szigetek (6) csak víz nincs szárazföld (7) egyéb 
folyadék van nem víz (pl.: sav láva). 

6. napok holdak száma  
(x,y) hány nap, hány hold  
7. lakosság (mennyi halandó) 
(0) lakatlan (1) elszórt 100 alatt (2) ritka 

kb10000 (3) kevés 10000000 (4) átlagos 
1000000000 (5) túlnépesedés 10000000000 (6) 
kritikus csak átmeneti lehet 10000000000 felett 

8. vallás 
(0) nincs (1) szellemhit (2) egyistenhit (3) 2-3 

isten hite (4) több isten hite 
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Példa  
Elsődleges anyagi sík ma 

(2)(7(2,3,4,1))(2)(2)(3)(1,2)(4)(4) teremtéskor 
(2)(7(2,3,4,1))(3)(3)(3)(1,3)(0)(0) 

A világok besorolása  

A síkokat 5 csoportba osztjuk vallásilag  
1 elsődleges anyagi sík 
2 eredet sík egy isten uralkodik csak egy 

elfogadott vallás minden istennek csak 1 ilyen világa 
van  

3 gyarmat világ nincs megkötve az istenek 
száma egy istennek akármennyi gyarmata lehet. 

4 szabad terület nincs isten a területen szabad 
préda 

5 szabad terület, de nem lehet gyarmatosítani 
ellen álló terület  

IX. Utazás a síkok közt  
1. Állandó természetes átjáró a mana furcsa 

kitörése ami felszakította a síkokat elválasztó falat 
nincs megkötés lehet ideiglenes vagy örökre szóló 
lehet, hogy két világot lehet, hogy több világot köt 
össze lehet, hogy váltakozik a cél vagy 
rendszertelenül nyílik és csukódik. 

2. mesterséges kapu mint egy térkapu csak 
nem egy világ két pontját hanem 2 sík 2 pontját. 

3. isteni átjáró isten szándéka szerint nyílik 
csukódik ő határozza meg a két pontot. 

4. papi varázslat  
5. egyéb varázslat 
6. varázstárgy 
7. varázslatszerű képesség 

Kapu a síkok között 

Típus: papi varázslat 
Szféra: lélek, halál, természet, élet 
Mana pont: 60, 40, 80 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: 5 perc 
Hatótáv: 20 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A pap ezzel a varázslattal képes nyitni egy 
átjárót két sík között. Ez 1 órás meditációt igényel. 
Ekkor 5 percre kinyílik egy kapu ezen keresztül 

korlátlanul lehet közlekedni. Akárhány ember 
átmehet rajta.  

Ennek a varázslatnak 3 verziója létezik. 
Az első változatnál meghatároz egy világot és 
az ajtó oda nyílik. 

A 2 verziónál nincs meghatározott 
célpont csak véletlenszerűen nyílik egy átjáró 
ez olcsóbb de veszélyesebb mert lehet, hogy 
nem tud élni a túl oldalon. A 3. a kalandor 
felfedező papok varázslata nincs meghatározott 
célpontja de csak pár feltételt kell elmondania a 
meditáció alatt pl.: legyen levegő, lehessen élni, 
ne legyenek orkok, csak egy isten szolgái 
éljenek ott stb. Ezt a varázslatot csak olyan pap 
ismeri akit beavattak a háború titkaiba. Ez kb. 
6-7 szintnél van. 

Hasítás 

Típus: varázslói mozaik 
Mana pont: 30, 20, 40 
Erősség: 3, 2, 4  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: zóna 
Mágiaellenállás: -  

A varázsló kezéből egy kékes csóvát lő ki 
a tér egy pontjára itt kinyílik egy kapu amin 
keresztül lehet közlekedni ez persze idő 
mozaikkal módosítható. Ennek a varázslatnak 3 
verziója létezik. Az első változatnál meghatároz 
egy világot és az ajtó oda nyílik. A 2 verziónál 
nincs meghatározott célpont csak 
véletlenszerűen nyílik egy átjáró ez olcsóbb de 
veszélyesebb mert lehet, hogy nem tud élni a 
túl oldalon, A 3. a kalandor felfedező varázslók 
varázslata nincs meghatározott célpontja de 
csak pár feltételt kell elmondania a meditáció 
alatt pl.: legyen levegő, lehessen élni, ne 
legyenek orkok, csak egy isten szolgái éljenek 
ott stb. Ez nem egy gyakori varázslat de 
könnyen megtanulható történetet lehet 
ráépíteni. 
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Hasadék 

Típus: varázslói varázslat 
Mana pont: 187 
Erősség: 25+1+3  
Varázslás ideje: 1 óra 
Időtartam: 5 perc 
Hatótáv: 20 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

térkapu pentagramma (82) 
tér hasítás (30) 
tércsapda varázsló(5*10) 
zóna varázsjel (25) 
 
A varázsló felrajzol a földre egy 

térkapu pentagrammát bele rajzolja zóna 
varázsjelét és a beleírja a célpont világ 
nevét és koordinátáit. Ezután körbe zárja a 
térkaput tércsapdákkal ezzel védve meg a 
környezetet az esetleges kellemetlen 
hatásoktól. Ekkor belelő egy térhasítást a 
csapdáknak és a térkapunak hála egy 
mesterséges kapu jön létre ez korlátlanul 
megmarad és két adott pontot köt össze.  

Bezárás 

Típus: varázslói mozaik, papi mágia 
Mana pont: 40, 30 
Erősség: 10, 10  
Varázslás ideje: 1 kör, 5 kör 
Időtartam: végleges, végleges 
Hatótáv: zóna, hatótávolság 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat befoltozza a síkot és bezár 
vele egy kaput. Ha valaki a kapuban áll azt 
ez kellemetlenül érinti. 

Ha van rajzolt rész vagy varázsjel a 
kaput csak átmenetileg zárja be és az 1 
napon belül kinyílik. Ilyenkor meg kell 
törni a varázsjeleket. 

Térváltás karperece 

Mp: 150  
Előállítás: 100 arany  

A karperecnek két változata van 
állandó és változó célpontja. Az állandó két 
meghatározott síkot köt össze. A változó 

véletlenszerűen nyit kaput csak pár feltételt kell a 
készítőnek beleírnia. 

A karkötő 2 világban működik csak más 
világban használhatatlan. 

Síkváltó kocka 

Mp: 120  
Előállítás: ? 

A varázsló egy 1cm élű kocka 6 oldalára felír 
6 kölönböző sík nevét. A tárgyat aktiválni könnyű 
csak dobni kell vele ekkor nyílik egy átjáró abba a 
világba amelyiknek nevét kidobta. 

Sík bilincs 

Mp: 60+60 
A varázsló elkészít 2 karperecet ha ezeket 

valaki felveszi az egybenő a karral. Nem lehet 
leszedni csak ha elpusztítják vagy levágják mind két 
kezét. Ha egyszerre csak 1 karperec van rajta akkor 
nem nő vele egybe de hatását kifejti. Ha valaki 
felveszi nem tud síkot váltani nem tud bemenni egy 
síkkapun sem. 

Sík vágó 

Mp: 80 
Elsőre csak egy karmos kesztyűnek néz ki de 

erős mágiát sugároz. Ha felveszik kiejtik a varázs 
szavakat 

és belevág egyet a levegőbe ekkor nyílik egy 
ajtó a világok közt ez véletlenszerű ajtó lehet 
veszélyes is. 

Otthon pálcája 

Mp: 40 
Egy kb. 20 cm pálca amit ha eltörnek egy előre 

meghatározott világra nyit egy kaput. A készítésnél 
kell meghatározni hová nyílik nem lehet módosítani.  

Védő vért 

Mp: 200+2x30+40+80+2x35+80+2x35  
Előállítás: 60 000 arany  

Ez egy különleges varázstárgy aminek az a 
haszna, hogy megvédi használóját a környezet 
hatásaitól . 
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A vért egy teljes vért mitrilből de részleteiben 
is hasznos de teljes védelmet csak úgy lehet ha 
minden rész megvan. 11 részből áll 1 vért 2 kesztyű 
2 lábrész 1 sisak 2 karvért 1 öv 2 cipő. A + jelekkel 
jelzett képességeket már a készítésnél az 
alapmanához adódik hozzá.  

Sisak (70mp): képes levegőt termelni ezáltal 
képes kivédeni a mérges gázokat +30 mp-ért 
állítható infra és ultra látás. +40 mp-ért nagyítás 
célkereszt +20 Cé képes 10-szeresre növelni amit lát 
segít nyomkövetésnél KM döntése .  

Öv (80mp): védelem az elemektől képes egy 
órán át ellenállni bármilyen elemnek. +120 mp 
képes egy napig ellenállni 

Cipő (2*35mp): vízen járás képes egy órát 
cseppfolyós felületen járni +2*100 mp képes 10 
percig levegőben járni. 

Karvért (2*35): egyik kar véd a túl sok 
fénytől a másik véd a túl nagy nyomástól. 
Automatikusan beállítódik. 

Lábrész (2*40mp) két lábvédő két képesség 
egyik érzékel minden mérget 20 méter sugarú körön 
belül . 

A másik érzékel minden betegséget 20 
méteren belül és fertőző pontot. +100mp a 
hatótávolság 100 méterre módosul. 

Kesztyű (2*50mp) két fém kesztyű egyik 
képes érzékelni a közelben a tudatokat (40 méter 
sugarú kör) a másik teremteni tud tárgyakat, 3-4 kg 
1 vagy 2 anyagcsoportba tartozó anyagot és azt meg 
is formázhatja.  

+80 felszerelhető sík vágóval. +70mp 
körönként képes lőni egy 2E tűz nyilat.  

Vért (200mp) alapból rúnázott 153 mp-al véd 
a hidegtől és a melegtől. +100mp tud 10 percig 
kétszeres sebességgel repülni.  

Ritka varázstárgy csak rendelésre készül 
értéke csillagászati 300000-400000 A Megtalálni is 
csak részleteiben lehet. A részleteit is csak drágán 
sok alkudozással lehet beszerezni. A teljes vért 
tulajdonságai: SFÉ:12 MGT:0 

Síkváltó fekete köpeny 

Mp: 100+50+200+40+30  
Előállítás: ?  

Védőköpeny csak fekete köpenyeseknek 
készítenek mások nem képesek használni. 

Darabokból van összevarrva képes magát 
álcázni vissza húzza magát. 

Ezek a köpenyek ugyanúgy néznek ki 
kívülről és belülről. Nem lehet fejleszteni de 
lehet mellette más varázstárgyakat is hordani. 

Képességei: véd bármilyen elemtől vagy 
annak hatásától. Képes akármilyen nyomást 
vagy akármekkora fényt elviselni. A környezet 
hőmérsékletétől független. Védőköpeny 153 
mp-os. Képes levegőt előállítani így véd a 
mérgező levegőtől.  

X. Balesetek 
A síkok határának felszakítása nem 

könnyű munka és bármikor bekövetkezhet 
baleset a varázslók ezt különleges tércsapda 
varázsjelekkel akadályozzák meg. 

 
Lehetséges hibák. 
Villog: nem elég stabil a kapu ingadozik 

az energia ellátása. Ez csak az áthaladókra 
veszélyes. Ha valaki áthalad lehet, hogy levág 
belőle egy kicsit vagy megfelezi. Ez veszélyes 
és akár halálos is lehet. 

Tágul: nem zárták le rendesen ezért 
tovább nő ez veszélyes a két világ lakóira is 
viszont lehet utazni veszélytelenül. Ha nem 
zárják be idejében a két világ elpusztul. Egy 
ilyen kaput egy isten képes bármikor bezárni. 

Túl meleg vagy hideg: Az átjáróba 
behatolt valamilyen elem és ez veszélyessé 
teszi az utazást ha nincs különleges védelem 
akkor valószínű megfagy vagy megég. 

Bizonytalan: A kapunak nincs 
meghatározott pontja véletlenszerűen váltogatja 
a világait. 

Keverő: összekeveri az áthaladók 
tulajdonságait. 

Élő: Az átjáró életre kelt és táplálkozni 
akar és honnan nyer manát átutazó papok és 
varázslók elméjéből persze. Csak 
varázshasználókat és papokat támad meg ezek 
egyszerűen nem jönnek ki a túl oldalon. 

Rosszul beállított: nem földön nyílik lehet 
vízben, lávában, űrben vagy levegőben.  
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XI/a. Valóságok 
A síkok összességét nevezzük 

valóságnak. Mint a címből kiderült nem 
csak egy valóság van. Végtelen számú 
valóság van. Amint valaki vagy valami 
csinál valamit aminél lehet választani vagy 
nem biztos mi történik. Pl: dobunk 1 
hatoldalú kockával létrejön hat valóság 
amiben mind a hat variáció 
létrejön(valójában több ezer mert az a 
kocka bárhová eshet.) A valóságok közt 
csak istenek járhatnak de közülük is csak a 
legerősebbek akik elérik az elsők vagy az ős 
szintjét az ős sohasem utazgat a valóságok 
közt és a világegyetemben is alig van 
vándorló első. 

XI/b Az árnyék világ 
Ez egy speciális valóság ahol az ős 

nem kezdett el alkotni nem hozott létre 
isteneket csak létezett. Egy idő után 
megunta és elkezdett utazni, de mivel nem 
volt a világában semmi érdekes ezért 
kifejlesztett egy módszert és ezzel utazott a 
valóságok közt gyűjtve az érdekességeket. 
Megtetszett neki az elsődleges sík lemásolta 
és felépítette a saját valóságában, de 
bomlott elméjének hála csak egy tükör 
verzió jött létre de ez még tetszett is neki. A 
két világ szinte teljesen különbözik gonosz-
jó. rend-káosz felcserélődött. Ennek a 
furcsa felcserélődésnek hála kialakult 
egyfajta vonzás (különbözők vonzása). 

Ez az egyetlen valóság ahová halandó 
is elmehet, de csak az elsődleges anyagi 
síkról innen csak a saját valóságába mehet 
vissza. Valami különös erőnek hála egy 
halandóból vagy istenből is csak egy lehet 
ebben a világba tehát nem tud találkozni 
csak az árnyék másával. Az árnyék világból 
csak az elsődleges síkra lehet jutni de onnan 
nem képesek tovább jutni ha megpróbálja 
belehal. 

 
 

XII. Belső síkok 
Mint mindenki tudja az élőlények 3 síkon 

léteznek ezek az anyagi az asztrál és a mentál sík. 
Ez nem minden világon egységes de 

mindenhol létezik . A tudat és az érzelem hozza létre 
ezért bizonyos helyeken nagyon fejletlen(itt nincs 
érzelem vagy értelem) de alkalmas az életre.  

Bizonyos lények képesek utazni a belsősíkok 
közt.  

XIII. Egyéb 
Démoni birodalmak: Itt nincs lélek itt csak 

fejlesztették a tudatot az nem vált lélekké. 
Ma az elsődleges sík Miért nem tudunk mi a 

háborúról olyan régen dúl a csata és olyan régen volt 
csata az elsődleges síkon, hogy elfeledtük. Azok 
akik tudják nem terjesztik nincs értelme akiknek kell 
tudnia az tudja. 

A papok közül sem tudja mindenki el kell 
érnie egy szintet.  

Az elsődleges anyagi sík sokak szerint a víz 
síkok sorába tartozik de valójában egy vegyes sík 
mivel minden elem megtalálható rajta ez volt az ős 
isten akarata. Sok a víz első látásra de a levegő ezzel 
is vetekszik a föld mindenütt ott van a tűz ma már 
ritka de egy időben mindenhol tűzviharok tomboltak 
ma már csak ritkán találkozunk vele égésnél vagy 
vulkánnál. 

Az ős ajándéka: Amikor a háborút kihirdette 
végig nézte a fajokat és megdöbbent túl sok gyenge 
és túl sok túl erős faj született ezért közbeszólt itt ott 
változtatott hozzáadott elvett, hogy egyenlőbbek 
legyenek az esélyek. Adott képességeket elvett 
hatalmat gyorsította a szaporodást vagy évtizedekre 
növelte hosszát. 

A legnagyobb korlátozásokat a démonok és az 
ördögök kapták. Nem korlátozta tulajdonságaikat 
csak feltételhez kötötte a hódításaikat .Egymást 
korlátlanul képesek támadni de más világokat csak 
úgy támadhat ha a démonok száma a világban elér 
egy számot 6666 démon vagy ördög elég, hogy egy 
világot démonivá vagy ördögivé váljon és ettől 
kezdve az szabadon támadható. De nem egyszerű 
egy ilyen megszállás ugyanis nem léphetnek át 
simán alkut kell kötnie egy halandóval és át kell 
csábítani ha ez sikerül egy démon a helyére megy és 
megpróbál többet áthívni. A halandónak tudnia kell 
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mik lesznek a következmények erről nem lehet 
hazudni neki de arról miért megy át már lehet. A 
démonok csábítanak hazudnak az ördögök 
szerződést kötnek. Ehhez ritkán folyamodnak jobban 
szeretik egymás területét elfoglalni ez hosszú és 
kilátástalan háborút eredményez. Ez a háború a rend 
és a káosz a Baatezuk és a Tanar'rik háborúja, hogy 
ki lesz a győztes az kétséges de a halandóknak 
mindenféleképpen kellemetlen lesz. Ugyanis ha 
kiirtja egyik a másikat elveszti hátrányát is így 
szabadon hódíthat. 

Több isten hitű fajok: ahol egy fajnak több 
istene is van minden istennek van egy fő síkja és van 
egy centrum ahol megtalálható mindegyik isten a 
többi gyarmaton véletlenszerűen dől le melyik istent 
tisztelik. 

Emberek: Szinte minden istent imádhatnak és 
imádnak is ezért rengeteg isten világát népesítik be. 

Áldozat: A lelkek energiáját többféleképpen is 
kinyerhető egyik módszer az emberáldozat ekkor az 
áldozat energiáját közvetlen csapolja meg az egy 
csírává válik ami vissza kerül az örök körforgásba 
de csak növényi szinten, később fejlődhet még. Ezt a 
durva módszert sok vallás tiltja ők jobban szeretik az 
állat áldozatot. 

XIX. Pár kalandötlet  
Háború dúl két sík között és a te dolgod 

segíteni az egyik felet, lopni, kémkedni, kereskedni. 

Egy gyíkember ember konfliktusban kell 
segítséget nyújtanod meg kell tudnia egy 
kémnek pár lényegtelen adatot, a te dolgod 
annyi hogy egy templomból szerezz meg egy 
karkötőt ami képes gyíkember alakot adni. 

A démonok egy világban elérték a 
hatezret és ki kéne irtani őket. 

Egy ördöggel kötött szerződést kéne 
semmissé tenni. 
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