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Fejvadászok, boszorkányok,
kínzás alapfok

Az állandó belháborúk, s háborúk
következménye, hogy sokan halnak
erőszakos halált, ha pedig az adott
kultúrának
nem
a
rohamos
népességfogyás a vége, akkor bizony
ugyanennyi születésre is szükség van
legalább. Márpedig ez a számunkra
hagyományosak tűnő családmodellel
nem valósítható meg. Nem véletlen,
hogy az ilyen harcoktól terhes
országokban
elterjedtebbek
a
házasságon kívüli kapcsolatok, az
orgiák.
Ez
viszont
remek
"vadászterületet" jelet a boszorkányok
számára.
Nem csoda, hogy pont ezekben az
országokban
elterjedtebbek
a
boszorkányok, s az sem meglepő, hogy
egy átlagos boszorkány bizony élne is a
lehetőséggel, ha hagynák. De nem
hagyják, hiszen némi intenzív fájdalom
megtöri a boszorkány koncentrációját,
varázslás folytatása helyett sikoly a
szükségszerűnek gondolt reakció. Így
pedig szükségszerűen jelenik meg a
kínzás és a szexualitás összemosása az
adott országokban.
Ugyanakkor
egy
sajátos
fegyverkezési verseny is kialakul, egy
boszorkány
tudja,
hogy
a
szexuálmágiája ellen védekezik a
kiszemelt áldozat a kínzással, ő pedig
megpróbál a kínzás ellenére is
varázsolni, akár megtalálva a megfelelő
pillanatot, akár megtanulva elviselni a
kínzást, sajátos fegyverkezési verseny
1
ez.

S éppen ezért fontos szinte minden
boszorkány számára a gyógyitalok
keverésének képessége is, hiszen,
ezzel őrzik meg sértetlenségüket.
Ne
feledjük,
a
mágiával
gyógyított sebek heg, vagy egyéb
nyomok nélkül gyógyulnak. Olykor
még a maradandónak gondolt sebek is
könnyűszerrel
gyógyíthatóak
a
boszorkányok eszközeivel, ez pedig
remek lehetőséget jelent számukra a
többszöri próbálkozásra. S persze arra
is, hogy a legkegyetlenebb sebek is
megszokott, könnyen elviselt átlagos
dologgá váljanak az adott boszorkány
számára. S persze a szexuálmágiáról
amúgy is elmondható: Nem engedhető
meg, hogy a boszorkány teljesen a
varázslásra
koncentráljon.
Kevés
mágiahasználó van aki annyira meg
tudná osztani a figyelmét a varázslás, s
valamely világi tevékenység között
mint egy boszorkány.
Ezt a különbséget pedig más
helyzetekben is érdemes lehet észben
tartani.

2010.04.02.
Szerző: The Elf
Forrás: Enelra
Szerkesztette: Magyar Gergely

