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Boszorkányrendek

Boszorkányok...

Lélegzetelállító szépségű fiatal
(vagy annak látszó), művelt és
sokoldalúan képzett nők, akik az ősi
eredetű varázshatalmuk, valamint a
szerelemben és a csábításban szerzett
jártasságuk segítségével igyekeznek
elérni céljaikat. Ez rendenként változó,
lehet hírszerzés és kémkedés éppúgy,
mint
rendjük
vagy
választott
istenük/istennőjük
érdekeinek
képviselete, vagy egész egyszerűen
hatalom, befolyás és vagyon szerzése.
Mivel Ynev meglehetősen férfiuralmon
alapuló világ, ezért céljaikat a különbö-

ző hatalmasságok hálószobájában
tudják a leginkább elérni. Országok,
népek sorsáról dönthet egy-egy
megfelelő helyen és időben elsuttogott
szó, háborúkat robbanthat ki vagy
állíthat meg, nem egy –sokszor
látszólag
értelmetlenpolitikai,
hadászati és/vagy gazdasági döntés
mögött is ők állnak. Ha elég ügyesen
csinálják, a befolyásolt személy saját
ötleteként fogja elfogadni az adott
dolgot.
Természetesen nem minden
ynevi hatalmasság, befolyásos személy
felesége, szeretője vagy ágyasa
boszorkány, bár meglepően sokan
vannak.
Sokszor a hétköznapi, mágikus
hatalommal nem rendelkező nők is
sikeresen használják ezt az eszközt,
sokszor eredményesebben mint a
mágiát
használó
társaik.
Sok
boszorkány is vallja azt a nézetet,
miszerint a legtartósabb bűbájokat
nem mágiával, hanem ésszel szövik.
Gyakran
felbukkannak
különböző tolvaj- és fejvadászklánok,
vagy egyes lovagrendek soraiban is,
ők gyakorta ott is célt érnek, ahol egy
tucat jól képzett fegyveres elbukna.

A boszorkányok és a mágia
A boszorkányok, bár jelentős
szerepet játszik az életükben a mágia,
általában nem merülnek el a mágiájuk
elméletében, annak hátterében. Bár
tudományuk évezredek tapasztalatán
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viselnek. Ha a lehetőségeik engedik, mágiával
igyekeznek ilyen jellegű védelemre szert tenni.
Védtelennek mégsem nevezhetjük őket,
remek módszereik vannak arra hogy megvédjék
magukat a mágiájukkal, vagy pedig megvédik
őket a (mágikus vagy hétköznapi) bűbájjal
magukhoz láncolt követőik, „áldozataik”.

alapul, mégsem változott sokat az eltelt idők
folyamán. Ellentétben a varázslókkal, számukra a
mágiájuk nem művészet, nem a kiemelkedettségük
bizonyítéka,
hanem
a
hatalmuk
eszköze.
Ugyanolyan eszköz céljaik elérésében, mint bármi
más. Időnként fel-felbukkan egy-egy boszorkány,
aki képzettebb e téren a többségnél, de az ilyenek
ritkák, mint a fehér holló.
Varázslataik java része asztrális és mentális
manipulációkból áll, egynémely varázslatuk
hatékonyságát a varázslók is megirigyelhetnék.
Ezt egészíti ki a Szimpatikus mágia,
Viaszbábok mágiája és a Gyertyamágia, ezek
használatával komoly befolyást tudnak szerezni
szinte bármely ynevi halandó felett.
A Tűzmágiájuknak fontos szerep jut az
önvédelemben, akárcsak a Térmágiának, mely
egyaránt
tartalmaz
védekezésre
és
információgyűjtésre alkalmas varázslatokat.
Misztikus képességeik szintén szerteágazóak,
védekezésre,
támadásra,
információszerzésre
alkalmas varázslatok éppúgy találhatóak közöttük,
mint egyszerűen csak praktikus
formulák.
Legközismertebb varázslataik a különféle Átkok,
valamint a Csók- és szexuálmágia, melyekkel
számtalan halandó életét keserítették már meg.

Egyénenként változó, de alapvetően távol
áll tőlük a vérengzés, a brutális megoldások.
Végszükségben természetesen nem válogatnak
a módszerekben és átlépik a női finomság
határát, de ez nemigen róható fel annak, aki a
halállal néz farkasszemet.
Szövetségesnek (amíg az érdekeik úgy
kívánják)
értékesek,
ellenségnek
kérlelhetetlenek,
engesztelhetetlenek
és
könyörtelenek. Alapvetően ambiciózus és
hatalomvágyó
személyiségek,
ha
egy
közösségben, csoportban a boszorkány nem
vezető személyiség (vagy nem a vezető
személyiség irányítója), akkor az csak azért
lehetséges, mert a terveiben ez MÉG nem
szerepel.

A boszorkányok és a társadalom
A boszorkányok és a fegyverforgatás

Az ynevi átlagemberek többsége, ha
boszorkányokról esik szó, azonnal a földre köp
(a bal oldalra természetesen, a babona előírásai
szerint) és rontásűző jelet rajzol a szíve fölé.
Nem mintha ez megvédeni bármitől, de
hát a babona már csak ilyen.
A többség ismeri a „csalhatatlan
módszereket”, hogy miként lehet védekezni a
„kicsinyes asszonyi praktikáik” ellen és aki
boszorkánygyanús nőszeméllyel kerül ilyen

A fegyveres harcban sem jeleskednek igazán.
Rendszerint megtanulnak forgatni valamilyen
könnyen kezelhető fegyvert, de különösebb
hangsúlyt nem fektetnek a harci tudásuk
csiszolásába. Ez általában tőrt, esetleg tőrkardot
jelent, ennél nagyobb (rövidkard és más vaskosabb
pengék, illetve buzogányok vagy csatabárdok) nem
jellemzőek rájuk. Vértet, pajzsot szintén nem
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akkor igen hamar szájra kap a kézenfekvő
magyarázat:
„Boszorkányság !”
Először csak suttogják, majd beszélik, aztán
kiáltják, és akkor már előkerülnek a vasvillák és a
fejszék is. Elindulnak, hogy begyűjtsék a gyanús
nőszemélyeket (a környékbeli javas- és vajákos
asszonyok,
bábák,
kikapósabb
feleségek,
özvegyasszonyok, kegyelemkenyéren tengődő árva
leányok) hogy aztán „csalhatatlan próbáknak”
vessék őket alá. Olyan próbák ezek, hogy még az
Inkvizíció is a fejét fogná, ha valaki ezzel akarná
bizonyítani valakinek a bűnösségét.
Ezek afféle, az ősi időkből fennmaradt
istenítéletek, vagy azok torz másai.
Legnépszerűbb a tűzpróba, mert ugyebár
köztudott, hogy ha ártatlan az illető, az istenek nem
engedik hogy a tűz megégesse. Népszerűségének
oka nem a megbízhatósága, hanem hogy a
szerencsétlen gyanúsított nőszemély igen hevesen
szokott tiltakozni ellene (elvégre ki szereti, ha
megégetik), ami ugyebár a bűnösség jele, hiszen ha
ártatlan lenne, nem félne. Valamint kellőképpen
látványos módszer.
Persze ha megégeti a tűz (És ugye miért ne
égetné meg?), kész a bizonyíték és már lehet is a
máglyát készíteni.

vagy olyan kapcsolatba, az rendre
alkalmazza is ezeket. A módszerek
használhatóságáról mindent elárul az, hogy
ezek a személyek, ha peches napjuk van, a
későbbi életük folyamán sűrűn fogják
használni az „Igen úrnőm.” formulát.
Ugyanis ha igazi boszorkánnyal
kerülnek kapcsolatba és az a befolyása alá
akarja vonni őket, akkor a népi babona és a
„csalhatatlan módszerek” fabatkát sem
érnek. Hiába figyel oda például hogy ne
tudja a boszorkány megcsókolni és ezzel az
uralma alá vonni...van arra neki egy tucat
más módszere és nem is biztos hogy mind
mágián alapul.
Egy szó mint száz; félnek tőlük, de
csodálják is őket, ha a közösségben, illetve
annak környékén lakik egy közülük, akkor
társaságban fennhangon szidják, de az éj
leple alatt általában a leghangosabb egyén
oson a kertek alatt vagy a sikátorokban a
boszorkányhoz, hogy az összekuporgatott
pénzén bájitalt vegyen tőle…

A hétköznapi ynevi ember számára a
boszorkányok az ideális és mindig kéznél
lévő bűnbakok. Akkor is, ha ezer mérföldes
körzetben nem akad éppen egy sem.
Ha aszály pusztította el a termést, ha
ragály vagy vadállatok tizedelték meg a
jószágot, netán a település népét, ha a tehén
torz borjút ellik, ha a gyermek halva
születik, ha az asszony vagy a férj
meddőnek vagy magtalannak bizonyul,
illetve ha bármi más hasonló dolog történik,
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Ha kisebb hatalommal rendelkező rendről
van szó, gyakorta álcázzák magukat valami más
intézménynek, ahol nem szúr szemet sok nő
egy helyen. Ez lehet bordély, Ellana szentély,
névleg Ellanának szentelt laikus szerzetesrend,
de remek álca lehet egy olyan szórakozóhely is,
ahol a fő műsorszámot csábos táncot lejtő
meseszép hölgyek adják.
Csak a nagyobb hatalommal rendelkező
rendek engedhetik meg maguknak a luxust,
hogy nyíltan
vállalják ki- és hollétüket, ők általában
területileg is hazai (uralmuk alatt álló) terepen
tevékenykednek illetve székelnek. Ilyenek
például Az alidaxi rend illetve a Livinai
Gyülekezet.
A magányos boszorkányok vannak a
legnehezebb helyzetben. Általában igyekeznek
valahol egy jómódú és befolyásos férjet fogni,
aki mellett-mögött kellő hatalomra, vagyonra és
befolyásra tehetnek szert. Nem ritka az sem,
hogy valami ügyes-okos praktikával elteszik
láb alól a férfit, aztán mint vagyonos
özvegyasszony bukkannak fel egy másik
településen, prédára vadászva.

A másik kedvelt módszer, a tűpróba.
Tudvalévő dolog, hogy amikor a démoni
hatalmakkal lepaktált a boszorkány, akkor
megjelölte ura/úrnője, mintegy megpecsételve a
paktumot. Ennek a fizikai megtestesülése egy pont a
boszorkány testén, ahol nem érez fájdalmat. Nincs
más dolog, mint az, hogy a lekötözött
szerencsétlenen 10-12 megbízható helybeli elkezdi
keresgélni tűvel a fájdalomra érzéketlen pontot. Nem
feledkeznek meg természetesen az ujjak közeiről, a
körmök alatti részről, illetve az orr és a fül belső
részeiről sem. Az áldozat iszonyú kínokat áll ki (ha
elájulna, fellocsolják), és gyakorta beleőrül a
fájdalomba. Egy idő után olyan állapotba kerül,
amiben nemhogy egy tű, de még egy kardszúrást
sem érezne meg, ilyenkor a megfáradt vallatók
büszkén mutogatják a bizonyítékot.
Vagy ha nincs türelme valamelyiküknek
kivárni a fájdalommentes pont megtalálását, hát
megfordítja a tűt, a fokával bök és már kész is a
„bizonyíték”.
A harmadik, legkevésbé kedvelt módszer a
vízpróba. A gyanúsítottat megkötözik és vízbe lökik.
Ha elmerül, akkor ártatlan, ha a víz színén marad,
akkor bűnös, hiszen még a víz is kiveti magából.
„Járulékos büntetésként” nem ritka még a
verés illetve a nemi erőszak sem, gyakran a vádlott
inkább bevallja hogy ő maga Orwella, Ranagol és
annak minden démona és boszorkánya egy
személyben, csak következzen már a máglya, ahol igaz újabb kínok árán- de végre megnyugvást talál.
Igazi boszorkány talán ha száz esetből egyszer
kerül így a hétköznapi emberek kezére, akik
ilyenkor igen gyakran megtapasztalják hogy mi is a
különbség a védtelen, mágiában járatlan nők és egy
képzett boszorkány között. És bizony még
örülhetnek, ha csak rájuk ijeszt, hogy kényelmesen
kereket oldhasson és nem perzseli fel velük együtt
az egész környéket, vagy nem sújtja őket valami
átokkal.
Mindezektől függetlenül a boszorkányoknak
igen gyakran kell álcázniuk kilétüket, ugyanis még a
felvilágosultabb
vidékeken
is
számíthatnak
retorzióra, ha a kilétükre fény derül.
Ha valamely nem boszorkány rendhez-klánhoz
tartoznak, akkor védelmükről és álcájukról a klán
gondoskodik, eszközeiktől és lehetőségeiktől
függően.

(Mint például Myerra Valerys ereni
boszorkány, aki 15 évesen ment férjhez először
és 30 esztendős korára kereken 100 férjet
„elfogyasztott”. Természetes halállal csak az
első halt meg, a tőle örökölt vagyon láttán
kapott vérszemet. Az Anublie-tóvidéken érte
utol a végzet és a halott férjek miatt bosszúért
lihegő sereg, melyet egy befolyásos erioni
nemesember gyűjtött össze a Myerrát kutató
hozzátartozókból.
Szabályos
csatába
bonyolódtak az asszony testőreivel, aki végül
törött bal kézzel, a saját Hasadékában lelte
halálát.)
Kevés olyan hely van, ahol a
boszorkányok zavartalanul tevékenykedhetnek.
Shadonban
kérlelhetetlen
szigorral
üldözi a (jellemzően kráni vagy gorviki
kötődésű) boszorkányokat az inkvizíció, akik bár nem a fenti primitív módszerekkel
dolgoznak - nem bánnak kesztyűs kézzel a
Gonosz vélt vagy valós szolgálólányaival. Nem
minden shadoni boszorkány ranagolita, java
részük Domvik valamely arcának másként
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Virágai éppúgy, mint Felice hitén lévő
boszorkányok vagy egy-egy Seyrine által vezetett
szekta. Természetesen itt kell a legóvatosabbnak
lenniük, közel vannak azokhoz a hatalmakhoz,
melyek nem nézik jó szemmel tevékenységüket.
Amelyik egy hónapig bírja lebukás nélkül, az már
elmondhatja magáról, hogy tud valamit. Elterjedt
szólás a köreikben a „Pyarronba ment.” fordulat,
amit „Elment az esze.” jelentéssel használnak
olyankor, amikor valamelyik nővérük logikátlanul,
cselekszik, olyant tesz ami őrültség.
Lassan Pyarron is megtanulja, hogy ha
boldogulni akar, kevésbé kell finnyásnak lennie az
alkalmazható eszközökben. Ezt bizonyítják a nem
túl népes, de létező pyarron-hű boszorkányrendek.
A Déli Városállamokban is található számos
kisebb rend, gyakorlatilag ahány, annyiféle. Romlás
Virágai éppúgy megtalálhatóak itt, mint Felice hívei
illetve Ranagol gorviki vagy kráni követői.
Délvidéken még a Taba-el Ibara vidékén
fordulnak elő boszorkányok, jellemzően a magasabb
körök veszik igénybe a szolgálataikat politikai
jellegű hírszerzés terén leginkább. Egy-egy
megfelelő hárembe beépülő boszorkány igen értékes
információkat szállíthat. Bordélyok, fürdőházak és
táncos mulatók az álcáik leggyakrabban, de van
hogy rabszolga kereskedők „adják el” őket a
megfelelő vevőnek. A Maida Saluqas ügynökei is
fel-felbukkannak, főleg ahol kráni érdekeltségek
vannak.
A dzsadok is úgy viseltetnek irányukba mint
más népek, tartanak tőlük, de titkon utánuk
epekednek.
Erion, ahol a mondás szerint minden van. Ami
nincs, az nem létezik. Igaz ez a boszorkányokra is.
Gyakorlatilag minden jelentősebb rend
képviseli itt magát és természetesen tucatjával
léteznek kisebb, helyi szekták, illetve klánok
szolgálatában álló boszorkányok. Amíg betartanak
bizonyos írt és íratlan szabályokat, addig viszonylag
zavartalanul ténykedhetnek. Az erioniak sem
viszonyulnak hozzájuk másként, mint más népek,
mindössze arról van szó, hogy a Kalandozók
Városának lakói magasabb ingerküszöbbel vannak
megáldva. Máshol húzódik meg az a határ, amire
egy helybeli polgár már felvonja a szemöldökét. Ha
ugyanaz Ifinben vagy Erigowban tömeghisztériát
váltana ki.
Toronban is jó helyzetben vannak a
boszorkányok. Általában Navornak számítanak, de a

értelmezett aspektusa köre kialakult kultusz
híve, de az Egyetlen szolgáinak ez nem
jelent különbséget. Eretnek vagy ranagolita,
egyre megy. Mindegyik veszélyt jelent a
Hitre. Ezen kívül egyes tolvajklánok
kötelékében fordulhatnak még elő.
Gorvikban már más a helyzet, itt
nem
ritka,
hogy
egy-egy
család
lánygyermeke tanul boszorkánymágiát
(gyakran
családtagtól),
hogy
aztán
tudományát
a
család
érdekében
kamatoztassa. A tolvaj- és fejvadászklánok
is szívesen foglalkoztatnak boszorkányokat
az Árnyékháborúkban, de megtalálhatóak a
lovagi és paplovagi rendekben is, ranagol
szolgái nem annyira válogatósak, mint
Domvik követői.
Nemesi családok sem vetik meg a
szolgálataikat, nem véletlenül terjedt el
Délvidéken az nézet, hogy minden gorviki
nő boszorkány. Ez így túlzás, de tény, hogy
nagyon sok gorviki nő ismeri a
boszorkánymágiát
legalább
minimális
szinten.
Kránban hasonló a helyzet mint
Gorvikban, A Külső Tartományokban se
szeri, se száma a fejvadász- és
tolvajklánoknak, lovagi és paplovagi
rendeknek,
melyek
szintén
nem
viszolyognak használni és kihasználni a
boszorkányok
tudománya
nyújtotta
lehetőségeket, de számos kisebb-nagyobb
boszorkányrend is született, létezett majd
hanyatlott le a Változás Törvényének
megfelelően. Legjobbjaik a Középső
Tartományokban is képesek megvetni a
lábukat, mint például a Maida Saluqas és az
Adepta Astralica. Számottevő hatalommal
még a kráni elfek boszorkányrendjei
rendelkeznek és nem egy kisebb-nagyob
rend vezetője Seyrine.
Ahol az ember a legkevésbé
számítana rá, ott találja a legtöbbféle
boszorkányt. Új-Pyarronban -kihasználva
a még épülőfélben lévő város előnyeit és
hátrányaitszámtalan
boszorkány
tevékenykedik.
Ezek javarészt kráni vagy gorviki
ranagoliták, de felbukkanhatnak a Romlás
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befolyásosabb rendek magasabb rangú tagjai akár
Sedular, vagy Famor kasztba is tartozhatnak.
Sok toroni ügynök kerül ki a kaszt tagjai
közül, a helyi klánok is nagy hasznát veszik a
szolgálataiknak és a Nemesi Házak is élnek időnként
a hatalmuk nyújtotta lehetőségekkel.
Abasziszban leginkább az számít, hogy az
adott rend milyen hiten van. Azok a rendek, akiknek
a tagjai olyan vallást követnek, mely hitvallónak
számít, ritkán akad problémájuk a hatóságokkal,
amíg betartanak bizonyos írt és íratlan szabályokat.
Akiknek a vallása fogadalmasnak számít, azoknak
már jóval óvatosabban kell eljárniuk, de amíg tudják
hol a határ, ők is nyugodtan működhetnek.
A tilalmas egyházak követői viszont ugyanúgy
rejtőzködni kényszerülnek, mint bárhol másutt egy
tiltott vallás hívei.
Az Északi Szövetség területén is számtalan
kisebb-nagyobb rend található, ez alól talán csak
Doran és a Dwyll Unió a kivétel. Valamelyest
nyíltan csak a Stella Prosylens képviseli magát, mely
rend egész Masgar városát uralja. Egyébként az
Északi Szövetség területén kíméletlen vadászat
folyik a boszorkányok után, melyek leggyakrabban
Felice vagy Orwella híveinek, illetve toron
ügynökeinek bizonyulnak. Azok a rendek, melyek
nem vétenek a pyarroni egyházi illetve a helyi világi
törvények ellen, azok -bár szemmel tartják őket, már
ha tudnak a létezésükről- nyugodtan ténykedhetnek.
Mindezek dacára igen befolyásos személyeket
sikerült már egy-egy wiccának (ahogy errefelé
nevezik őket) behálóznia.
A Dwyll Unióban igen ritkák és 10-ből 9
toroni kém. Doranban még ritkábbak, csak a
legjobbak képesek itt lebukás nélkül tevékenykedni,
igaz ők egészen magas befolyású személyek
hálószobájáig is eljutnak. Tiadlanban jellemzően a
helyi fejvadász és tolvajklánok veszik hasznát
tevékenységüknek, bár a Romlás Virágai és toron
kémei itt is felütik fejüket időről időre.
Az Északi Városállamok e téren ugyanolyan
színes képet mutat mint a Déli Városállamok, csak
itt jellemzően az északi rendek, vagy ahhoz kötődő
rendek találhatóak meg.

Kalandozok.hu

A boszorkányok és a vallás
Az ynevi boszorkányok vallási képe és a
vallásosságuk mértéke is igen színes képet
mutat.
Van olyan rend, ahol már-már papoknak
is becsületére váló vallási életet élnek, és van
olyan rend is, ahol csak formálisan tisztelnek
egy istent vagy istennőt.
Egyes források szerint Moira Marmaros,
Alidax (régebben Alydasse) alapítója és első
Boszorkánykirálynője dolgozta ki a mai
boszorkánymágiát. Gyakorlatilag az orwellánus
és a sogronita rendek kivételével valamennyi
északi boszorkányrend tőle ered, közvetve vagy
közvetlenül. Moira Marmaros Morgena anyrja
volt, ezért hát nem csoda, hogy sok
boszorkányrend tiszteli Morgenát, vagy
valamelyik aspektusát.
Kyr vagy kyr eredetű istenek:
Morgena, kyr istennő. Másként az
Árnyúrnő vagy az Álmok Asszonya. Kyriában
a
hajnali és az alkonyi homály, az álmok és
sugallatok patrónája, aki egyes beszámolók
szerint a női őslényeg sötét oldalát testesítette
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mindig a legnagyobb káosz felé törekszik, s
ostobaság, hiábavalóság ez ellen küzdeni. Mi több,
ahhoz, hogy valaki eggyé válhasson a világ
lényegével, és tovább tökéletesedhessen, harcolnia
kell a rendezettség megnyilvánulásai ellen, meg kell
akadályoznia, hogy erőszakot tegyenek az ősi
törvényeken.

meg Igerével szemben. A hatodkor
során sokat veszített népszerűségéből, ám
más neveken, különböző egyéb entitások
álcája alatt sikerült túlélnie a káoszkor
zűrzavarait.
Malvaise, más néven a Lidércálmok
Úrnője. A kyr Morgena egyik hetedkori
töredék
aspektusa,
kétségkívül
a
legijesztőbb mind közül.
Lidércszektáit nem csupán Toronban,
de mindenütt északon betiltották – még
Alidaxban is. A XXIII. században veres
háborúba keveredtek
Noir abasziszi
egyházával, melynek során a boszorkányok
végül teljes győzelmet arattak, a Noirpapok pedig kiszorultak az Antiss
abasziszi régiójából.
Chimeri, más néven a Ködök
Nagyasszonya, a Száj Nélküli Szó.
Morgena istennő egyik káoszkori
eredetű
töredék
aspektusa,
a
jóindulatúbbnak
tekinthetők közül. Befolyása kiterjed
a ködökre, miazmákra, bóditó gőzökre,
valamint a jósálmokra és látomásos
víziókra.
Kultusza
a
Quironeia
egész
térségében megtalálható, fő központja
Livina.
Berkano, A Sötét Anya, egyes
fordításokban a Rejtező. Morgena hatodkori
megnyilvánulásainak egyike. Kultusza
elsősorban Toronban és Abasziszban terjedt
el.
Lysianel,
Morgena
hatodkori
megnyilatkozása. Jellemzően hússzekták
tisztelték, akik féktelen és véres orgiákkal
hódoltak neki. Psz. 2271-ben I. Dinas dul
Gardak Otlokir nagykirály a fogadalmas
egyházak
között
törvényesítette
Abasziszban, ami véres háborúsághoz
vezetett Ellana híveivel.
(Bíborgyöngyök – Függelék; Raoul
Renier, Vallások és egyházak Abasziszban)
Tharr a kyr mitológiában a Káosz, a
Sötétség és a Pusztítás istene. Nevét
megjelenési formájáról kapta: humanoid
testén három fej - bak, kígyó, oroszlán kapott helyet. Tanítása szerint a világ

Sogron az eredeti kyr mítoszok szerint a Tudás
és a tudást szomjazó Kíváncsiság istene, az örök
újító. Miután a Tűz Elemi Síkjának ura, szent állata
pedig a kobra, az idő múlásával Tűzistenné vált papjai és hívei tűzimádók. A mindenséget tápláló
energiát tisztelik a tűzben, Sogron - a
leghatalmasabb isten - pedig ennek Őrzője. A tűz
tisztít, pusztít és újrateremt; hitük szerint nem más,
mint az anyagiasult Sors.
Sogron híveinek az egyenességet, a meg nem
alkuvást hirdeti - és azt, hogy mindenkinek el kell
fogadnia, amit az élet kiszabott rá, noha korlátozott
módon befolyásolhatja saját sorsát. A Sogronhívőket arra tanítják, hogy ismerjék fel, melyek azok
a helyzetek, amikor a saját sorsukat formálhatják, s
melyek azok, mikor nincs mit tenniük.
(ETK)
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számukra is, akárcsak Orwella paplovagjai
számára az orwellánus boszorkányok segítsége.
Ellana vallása is szinte kínálja magát a
boszorkányok számára, hiszen ő a Szerelem, a
Szépség, a Kéj, és a Léhaság istennője.
Ellana papnőinek már kevésbé tetszik ez
a dolog, mivel a Romlás Virágai nevű
orwellánus boszorkányrend Ellana szentélyek
álcája mögé bújva folytatja üzelmeit, ezzel
csorbítva a Lótusz Leányainak hírnevét. Az
Ellana hitű boszorkányok ritkán alkotnak
közösséget, alig két-három rendjük létezik a
Délvidéken. Az életet élvező (és védelmező),
kegyeiket bőven mérő meseszép nők, akiknek
egy futó kaland sosincs kedvük ellenére.
Mégis többek egyszerű örömlányoknál,
ágyukat rendszerint azzal osztják meg, akit
akkor és ott a legalkalmasabbnak találnak rá.
Ez általában nem csak fizikai szépséget jelent,
nem árt ha az illető szellemi téren is tud valamit
mutatni.
Noir az Álmok Úrnője (is), azok a
boszorkányok tisztelik istennőjükként, akik
képesek az Antissjárásra. A Befogadottaknak és
a Bálványtagadóknak is vannak követői
közöttük és éppolyan ellentét feszül e két
csoport között, mint Noir egyházában. Ez
utóbbiak rendszerint belefolynak a bájital és
ajzószer
kereskedelembe
is
(főleg
Abasziszban), tovább mélyítve a szakadékot a
boszorkányok és az Ellana-papnők között, akik
„hivatalos forgalmazóknak” számítanak e
„termékek” területén.

Pyarroni Pantheon
Sok boszorkányrend szerveződik vallási
alapon valamely pyarroni isten, illetve annak
bizonyos aspektusai köré. Ez legtöbbször az adott
isten hagyományos tiszteletét jelenti, de nem ritka az
sem, hogy eltérnek ettől.
Bizonyos istenek papságát nem zavarja az
ilyen apróság, ezek vannak kevesebben.
A legtöbb isten papjai ez rendszerint nagyon
nincs ínyére, főleg amikor az a boszorkányrend által
tisztelt aspektus jelentősen eltér az adott isten bevett,
dogmatikus isten-képétől, vagy éppenséggel a
boszorkányok általában számítanak szemükben
ellenségnek.
Leginkább
azok
kerülnek
e
szempontból
képbe,
melyek
rendelkeznek
szeszélyes, kaotikus vonásokkal, de mint minden
alól, ez alól is vannak kivételek.
Az ilyen boszorkányrendeknek, amíg Pyarron
eszméivel nem kerülnek összetűzésbe, általában nem
esik bántódásuk, bár megfigyelik őket és a gyanú
legkisebb jelére lecsapnak rájuk.
Egyes kisebb boszorkányrendek Adront a
varázslás
istenét
tisztelik,
alaposan
megbotránkoztatva ezzel Adron papjait. Rendszerint
olyan rendekről van szó, melyek a boszorkánymágia
lehetőségeit, újabb formulák kidolgozásának
módjait, régi idők boszorkánymágiával kapcsolatos
hagyatékát kutatják. Különösebb retorzió mindössze
azért nem éri őket, mert jellemzően számottevő
eredményt nemigen érnek el. Az inkvizíció -biztos
ami biztos alapon- figyeli és szemmel tartja őket.
Az Arel-hit egyes dogmáit kiragadva is jöttek
létre boszorkányrendek, a gyengék megsegítése, a
természet szeretete és Arelra magára valamint a
papjaira jellemző féktelen és semmi korlátot nem
ismerő szabadságvágy elveit követve.
Legtöbbször
Arel-papok
társaságában
bukkannak fel - akiknek köztudottan a szép nők
társasága terhet sosem jelentett - esetleg másodharmadmagukkal.
Antoh köré különösebb kultusz vagy rend nem
épült ki, de a tengerpert közelében lakó
boszorkányok közül sokan tisztelik.
Darton paplovagi rendje nemigen válogat az
eszközökben, hogy a céljait elérje. Amellett ,hogy a
dartonitáknak kedvükre való, ha szemrevaló
asszonyszemélyek vannak a környezetükben, a
boszorkányok tudománya igencsak hasznos lehet a

Orwella
A Kitaszított, Avida Dolor, a Rettenet és
a Kárhozat Úrnője, e neveken tisztelik és ,
gyűlölik és rettegik Orwellát szerte Yneven. Az
őt szolgáló boszorkányok egyaránt lehetnek az
Arc Nélküli Hatalom és a Pusztító Erő Útjának
követői, de az utóbbi irányzathoz tartozó
boszorkányok felettébb ritkák és...nos rövidebb
életűek is.
Feladatuk a pusztítás, a viszálykeltés, a
Káosz magvainak elszórása. Teszik ezt
közvetve vagy közvetlenül, örömüket lelve a
körülöttük támadó zűrzavarban.
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jelentős boszorkány tevékenység a Szövetség
területén.
Az itt működő rendeket több szempontból is
vizsgálhatjuk - vizsgálódásunk tárgya lehet a tagok
száma vagy a szervezet titkossága, de céljai és
befolyásának nagysága is. A fentieket természetesen
nem lehet egymástól teljesen függetlenül
szemlélnünk, nagy általánosságban a következő
három csoportot különböztethetjük meg:

Ranagol
Ranagolt követő boszorkányok nem
különböznek bármelyik másik átlagos
Ranagol hívőtől, nem merülnek el jobban
istenük tanaiban, mint amennyi feltétlenül
szükséges.

Domvik

Helyi gyülekezetek

Domvik negyedik arca, a Gyógyító. A
nem
ranagolita
boszorkányszekták
jellemzően a Gyógyító tiszteletén alapuló
rendekhez tartoznak.

Ezek kizárólag egy nagy, vagy több kisebb
települést érintő szervezetek, a boszorkányok
mágiájának és tudásának csupán az alapjait
alkalmazzák. Általában rövid életűek, a vezetőnő
halálával a legtöbbször maga a gyülekezet is
széthullik. Sokszor téves eszmékre épülnek, egészen
torz szektákat is találhatunk. Szerepük nem jelentős,
inkább unatkozó asszonyok kétes hasznú
időtöltésének
minősíthető,
de
alkalmasint
veszélyessé is válhatnak. Ritkán okoznak olyan
károkat, melyekre az Inkvizítorok Szövetsége
felfigyelne, így legfeljebb véletlenül akadhatnak a
nyomukra. A legtöbb teljességgel ártalmatlan, csak a
vezetők rendelkeznek mágikus ismeretekkel,
emellett szinte soha nem vétenek a Pyarroni
Paktumban foglaltak ellen. Néhány szerelmi bűbáj,
gyógyítás, a gyógyfüvek kiemelkedő ismerete és
alacsony szintű asztrális képességek jellemzik
tudásukat.

A boszorkányrendekről
általában

Kisebb iskolák, rendek
Itt
már
figyelemre
méltó
tudású
boszorkányokat találhatunk, akik gondosan ügyelnek
az utódok képzésére is. Nagyságuk ritkán elegendő
ahhoz, hogy központjuk városán kívül is befolyással
rendelkezzenek. A legtöbb nagyon óvatos, tagjait
rendkívüli körültekintéssel választja ki - gyakran a
boszorkányok leánygyermekeire száll a mesterség.
Működésüket
megpróbálják
feltűnésmentesen
végezni, minden tekintetben. Bár a legtöbb nem vét
a Pyarroni Paktum szabályai ellen, vezetői kínosan
ügyelnek a szervezet rejtve maradására - félnek
attól, hogy a Szövetség megbízottai hajlamosak
először cselekedni, és csak utána megvizsgálni a
körülményeket. Céljaik tekintetében ez a csoport a
leginkább heterogén. Vannak olyanok, melyek
istenek, istennők szolgálatának szentelik tudásuk,

Yneven számtalan kisebb-nagyobb
boszorkányrend és gyülekezet működik, de
ezek többsége Északon Toronban és
Abasziszban, Délen pedig Gorvikban és
Kránban virágzik. Azonban nem szabad
elfeledkeznünk más tájak gyülekezeteiről
sem. Ynev lakóinak jelentős része nem is
sejti, hány titkos rend működik hazájában.
Délen az Adepta Astralica és a Maida
Saluqas a legelterjedtebb, Északon a
legnagyobb és legbefolyásosabb szervezet,
a Livinai Gyülekezet. Neve bizonyára nem
cseng ismeretlenül a politikában egy kicsit
is jártas polgár fülében, de komoly tévedés
lenne azt állítanunk, hogy nincs más
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Arel által megjelölt és az ő útját keresztező
ifjak képzésében, mint az Arel papok általában.
Soraya segítette őt ebben, ahogy csak
tudta, aztán egyszer egy fiatal lányt sodort az
útjukba a sors. A lány fogékonynak bizonyult,
Soraya pedig elkezdte tanítani. Jobb híján
ugyanazon a módon, ahogy Drinathtól látta,
amikor az ifjú arelitákat okította.
Soraya patronáltja jó tanítványnak
bizonyult, kitanulta a boszorkánymágia
fortélyait és ahogy lenni szokott, elváltak
útjaik. Soraya pedig folytatta a fiatal lányok
okítását. Néhány év múlva összetalálkozott
egykori első tanítványával, akit egy jóképű és
jó kötésű harcos és három fiatal lány kísért,
akiket mint tanítványait mutatta be egykori
mesterének. Ekkor vették fel a Sólyomnővérek
nevet és a „rend” lassan elkezdett kialakulni.
A Sólyomnővérek rend gyakorlatilag
ugyanolyan módon szerveződik, mint Arel
egyháza. A vándorló, kalandozó boszorkány
tanítja útközben a patronáltának a szükséges
dolgokat, aztán amikor készen áll rá, útjára
engedi. Arel követői, a féktelenségét, vadságát
és szabadságszeretetét tisztelik benne. A másik,
hogy Arel köreibe tartoznak a Holdak is.

mégsem papok. Sok Ellana és Noir, továbbá
Orwella, és elvétve egy-egy meglehetősen különös
filozófiát valló Adron-követő rendet találhatunk.
Néhány rend komolyabb befolyás eléréséért küzd, de
nem túl sok sikerrel. Elképzeléseik mellett
ugyanakkor ismeretlenek is kívánnak maradni,
félnek a látványos eredményektől, és csupán
egyetlen központjuk van, nincs kiépült hálózatuk.
Léteznek egy-egy speciális területre szakosodott
rendek is; köztük sokan bájitalok készítésével vagy
jóslással foglalkoznak magas szinten. Ez utóbbiak
többsége nyilvános, tehát bárki segítségüket kérheti,
mivel semmiféle vallási vagy politikai gondot nem
jelentenek.

Több várost felölelő rendek
Ezek a szervezetek hasonlítanak a leginkább
Toron vagy Krán igazi boszorkány rendjeire. A
legnagyobb városokban - vagy legalábbis egy
tájegység városaiban - vannak gyülekező helyeik,
képviselőik. Gyakran kisebb-nagyobb befolyással
rendelkeznek a város vezetésében, de hatalmukkal
igyekeznek nem túl látványosan élni és visszaélni.
Kevésbé rettegnek az Inkvizítoroktól, mint a kisebb
szekták, de esetükben is fontos az óvatosság. Azok,
melyek valóban fekete mágiát alkalmaznak, vagy
más módon haragítják magukra a Szövetséget, nem
lehetnek hosszú életűek. A legtöbb szervezet vezetői
ennek tökéletesen tudatában vannak, eszerint
igazgatják tevékenységüket is. Gyakran nyújtanak
segítséget a városoknak, természetesen kellő
ellenszolgáltatás fejében. Egyesek együttműködnek
tolvaj vagy fejvadász klánokkal, de az is megesett
már, hogy egy-egy rend az embervadászoknak
nyújtott támogatást. Ezen szervezetek közt sem ritka
az istennőt követő, de Orwella hívők csak elvétve
akadnak.
(Stella Prosylens rend leírása, Rúna magazin)
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A további szinteken
Képzettségben részesül:

Sólyomnővérek
A hagyományoktól leginkább eltérő „rend” a
Sólyomnővérek gyülekezet. Soraya Ceres ilanori
származású boszorkány alapította, aki egy szintén
ilanori származású Arel pappal, Drinath Sildorannal
kalandozott együtt. Drinath is kivette a részét az
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Vallásismeret (Ellana)

Különleges képességek
A rend tagjainak nincsenek jellemző
különleges képességei.

A
további
szinteken
Képzettségben részesül:

Holdnővérek
A Déli Városállamokból származó
Lianna Meliamne alapította újra a rendet,
melynek
tagjai
Ellanát
tisztelték
úrnőjükként.
Tagjai
egy
része
a
Városállamok területét járták, igyekezve
Ellana anyai aspektusának megfelelő
tevékenységet végezni ott, ahová Ellana
szerzetesrendje nem jutott el. A tagság
másik része pedig a Lótusz Lányainak
szentélyeihez
hasonló
intézményeket
tartottak
fent.
Ezt egészítette ki a bájital, gyógyital
kereskedelem, ügyelve arra, hogy az egyház
figyelmét ne keltsék fel.
A végzet mégis elérte őket, amikor
egy elcsapott tagjuk némi koholt bizonyíték
segítségével rájuk szabadította a shadoni
inkvizíció boszorkányvadászait.
A
támadást csak Lianna élte túl, leszámítva a
rendházon kívül tartózkodó nővéreket.
Sokáig járta Ynev országútjait, mígnem
egyik kalandja során nyomára nem bukkant
annak, hogy egy áruló okozta a rend
vesztét. Bosszút esküdött és az akkori
kalandozótársai segítségével az áruló
nyomába eredt. Az időközben orwellánussá
vált boszorkányt az Elátkozott Vidék
peremén álló orwellánus várban érték utol,
ahol beteljesíthette rajta a bosszúját. Lianna
újra alapította a rendet, ezúttal az Északi
Városállamok területén.
Leány aspektus
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2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
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Tsz.
4.
5.
6.

Af
Af
a

következő

Képzettség
Méregkeverés/semlegesítés
Herbalizmus
Szexuális kultúra

Fok/%
Mf
Mf
Mf

Anya aspektus
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Élettan
Emberismeret
Etikett
Vallásismeret (Ellana)
A
további
szinteken
Képzettségben részesül:
Tsz.
3.
4.
5.
6.

a

Képzettség
Herbalizmus
Élettan
Szexuális kultúra
Méregkeverés/semlegesítés

Különleges képességek
A rend tagjainak
különleges képességei.

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af

nincsenek

következő
Fok/%
Mf
Af
Af
Mf
jellemző

Stella Prosylens
A rend története
A boszorkány rend P.sz. 3251-ben született,
Masgar városában. Alapítója egy különös
kalandozónő, Velyen Aralea volt. A nemesi
származású lány Eren fővárosa mellett látta meg a
napvilágot,
P.sz.3214-ben.
Apja
többszöri
ellenkezése ellenére kardforgatást tanult a család
egyik várának fegyvermesterétől. Hamarosan maga
11

MAGUS

Boszorkányrendek

Kalandozok.hu

mutatóujját az ellenfélre szegezte. Hirtelen
száguldó tűzforgatag született a semmiből, és a
testőrrel éppen végző férfi felé indult. Velyen
nagyot sikoltva ugrott hátra, éppen időben,
hogy megmeneküljön a hatalmas robbanástól,
mely embermagas lángoszlopokba vonta
ellenfelét. A grófnő megvető pillantással
fordult meg, nem láthatta, hogy a varázslat nem
végzett az áldozattat. A lángoló férfi utolsó
erejéből a boszorkány felé vetette magát,
előreszegezett kardja a nő szívét kereste.
Velyen, zavarodottságából felocsúdva, még
éppen félre tudta ütni a támadó pengéjét, így a
grófnő csupán a vállán sérült meg. A testőrlány
felvette a harcot a még mindig kemény
ellenfélnek bizonyuló férfival. Ezalatt a
boszorkány újra mágikus litániába kezdett,
melynek végeztével a férfi fájdalmasat ordítva
rogyott a porba, elejtve kardját. Velyen szinte
gondolkodás nélkül használta ki a pillanatot,
pengéje bevégezte a mágia munkáját. Velyen
elképedve meredt a grófnőre, aki csak halovány
mosollyal viszonozta a lány megrökönyödését.
A visszafelé vezető út során sok mindenre fény
derült, a grófnő hosszan mesélte el
eseménytelennek semmiképp sem nevezhető
élete történetét. A kastélyba érve Velyen a
kialkudott fizetség helyett azt kérte a grófnőtől,
hogy tanítsa meg neki az általa használt
mágikus formulákat. A boszorkány először
tiltakozott, mondván, életének ez a szakasza
már évekkel ezelőtt lezárult, csupán a
körülmények
kényszerítették
rövid
visszaemlékezésre. Velyen azonban makacs
volt, a grófnő pedig belátta, hogy az életét
köszönheti neki - gondatlansága könnyen
végzetes lépésnek bizonyulhatott volna. Így
vették kezdetüket a tanulóévek. Négy esztendő
kellett az alapok elsajátításához, mialatt Velyen
csak az év egy-két hetét töltötte Erenben. A
grófné lelkiismeretes tanító, a lány lelkes
tanítvány volt. Velyen, miután maga is
elsajátította a boszorkánymágia művészetét,
tovább kalandozott. Évekkel később tért csak
vissza szülőhazájába, de nem a családi birtokra.
Masgar városában telepedett le, és hozzákezdett
egy saját rend kiépítéséhez. Velyen Noir
istennő tiszteletére kívánta létrehozni a
boszorkány iskolát, mert úgy érezte, életét
többször köszönhette az Álmok Istennőjének.

is a vívás mesterévé vált, sok férfi is megirigyelhette
volna tehetségét. Idegen volt számára az unatkozó
udvarhölgyek élete, rátermettsége és kalandozó vére
nem hagyta nyugodni egy pillanatra sem. 19 évesen
hagyta el először hosszabb időre a család birtokát,
hogy felkeresse a legendás várost, Eriont. Több
héten keresztül csak a várossal és lakóival
ismerkedett, majd úgy döntött, próbára teszi
képességeit, és elszegődött egy többször halálosan
megfenyegetett grófnő testőréül. Származását
megkísérelte titokban tartani, de semmiképp sem
tudta leplezni nemesi neveltetését. Két eseménytelen
hét után a grófnő kezdett kételkedni a fenyegetés
valósságában - a fejvadász ekkor lépett színre.
Velyen szerencséjére, a támadó meglehetősen
tapasztalatlan volt, a megbízónak nem futotta
alkalmasabb bérencre. A lány az utolsó pillanatban
csapott le az orgyilkosra, a grófnő hálótermében. A
szerencsétlenül járt támadót saját vérébe fagyva
vitték el, de ezzel az események még nem értek
véget. A következő támadás egy héttel ezután
következett, ezt a grófi testőrség hiúsította meg. A
fejvadászt a kastélykertben fogták el, és cseppet sem
kíméletes eszközökkel vallatták ki. Fény derült a
megbízó kilétére, aki a grófnőt valamiféle homályos
múltbéli esemény miatt szerette volna holtan látni. A
grófnő jelen volt a vallatáson, a név hallatán
elsápadt, majd félrevonult lakosztályába. Miután
hosszasan beszélt férjével négyszemközt, útnak
indult a megbízóhoz, két testőrrel és Velyennel. Az
ereni lány tudta, hogy különös dolgok zajlanak
körülötte. A grófnő láthatóan régi, ám kényelmes úti
ruhát viselt, övébe hosszú, keskeny pengéjű tőrt
tűzött; levedlette a kényelmes nemesasszony álarcát,
teljesen megváltozott. Férfimódra ülte meg a lovat,
viseltes hátizsákban rendezte el felszerelését, szeme
különös fénnyel csillogott. A testőrlány ekkor már
tudta, hogy végre igazi kalandban lesz része. Alig
egy nap utazás után érték el a kisvárost, ahol a
grófnő múltjából felbukkanó gyilkos lakott. Négyen
lovagoltak a házhoz, majd a grófnő előreküldte
egyik testőrét. Az épületből némi várakozás után
fegyveres alak lépett elő, kardján a levágott testőr
vére vöröslött. A grófnő jéghideg tekintettel mérte
végig a férfit; láthatóan felismerte, akit keresett. A
ház gazdája nem vesztegette az időt, azonnal a
támadókra rontott. Velyen látta, hogy a testőr alig
néhány pillanat leforgása alatt elveszti a párbajt, a
segítségére sietett. Ezalatt a grófnő ajkát különös
szavak hagyták el, a nemesasszony bal kezének
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Nemegyszer megesett, hogy a rá leselkedő
veszélyeket előző éjszaka előre látta
álmában, és megtanulta felhasználni a
látomásokat. Egyre többször kapott
segítséget az istennőtől, ezért döntött úgy,
hogy az általa alapított rend is Noirt
szolgálja majd. Ez a képesség a rend összes
beavatottjának megadatott, a boszorkányok
az igazán fontos veszedelmekről, ha előtte
kimagaslóan
szolgálták
istennőjüket,
álmukban tudomást szerezhetnek, különös
látomások formájában. Masgar városának
behálózása után a rend terjeszkedni kezdett,
egyszerre két módon. ujabb gyülekezeteket
hoztak létre Eren legnagyobb városaiban, a
fővárosban és Raveenben. Emellett a
Masgar környéki kisebb városokban is
központokat létesítettek, együttműködve a
helyi tolvajklánokkal és Noir papokkal.
Kölcsönösen
segítették
egymás
tevékenységét, a Noir papok védelmet és
támogatást, a tolvajok információt és
fegyvereseket kínáltak a boszorkányok
bájitalaiért és mágikus segítségükért.
Minden tökéletes összhangban működött;
amit a nyers férfierő vagy a besurranó
tolvajok sem érhettek el, ott a boszorkányok
érzelmeket manipuláló mágiája megtette a
magáét. A Stella Prosylens, mely erv
nyelven hullócsillagot jelent, azóta is
viszonylagos nyugalomban működik. Eren
nagyobb városaiban vannak gyülekezetei,
de az országhatárokon túlra egyelőre nem
kíván terjeszkedni.
A rend felépítése, működése
A boszorkány rend vezetője a
Nagyasszony, aki a Masgar városában
működő, legnagyobb gyülekezet feje. A
kisebb és nagyobb városok gyülekezeteinek
is egy-egy vezetője van, ezek a
Tisztelendők. A Tisztelendők felelősek saját
gyülekezetükért, be kell számolniuk
tevékenységükről a Nagyasszonynak. A
Nagyasszony feladata egységet teremteni a
rend különböző gyülekezetei közt, melyek
leginkább a helyi érdekeknek megfelelően
működnek. A Nagyasszony akkor jut igazán
fontos szerephez, ha olyan döntés
meghozatala válik szükségessé, mely több
gyülekezetet is érint. Amennyiben a kérdés
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legalább
a
gyülekezetek
háromnegyedével
kapcsolatos,
a
Tisztelendők
összegyűlnek,
megvitatni a felmerülő problémákat - természetesen
a Nagyasszonynak is jelen kell lennie, hiszen egy
személyben a Masgari Gyülekezet Tisztelendője is.
A kérdés eldöntése szavazással történik, ahol a
Nagyasszonynak vétójoga van - tehát ha azt mondja,
nem, akkor a javaslat semmiképp sem kerülhet
elfogadásra. Egyszerű módszer szolgál alapjául,
hogy minden Tisztelendő szava nagyjából annyit
számítson a szavazások alkalmával - és más
esetekben is -, ahány taggal az adott gyülekezet
rendelkezik. A gyülekezeteket tagszám szerint
növekvő sorrendbe állítva, megkapjuk azt a számot,
amennyit az adott gyülekezet Tisztelendőjének szava
számít. Ez elsőre összetettnek tűnhet, de átgondolva
nem az. Így a legkisebb gyülekezet - növekvő
sorrend első helyén - Tisztelendőjének szava csupán
1-et számít, míg a sorrendben 10.-é természetesen
tízet. Ez - amellett, hogy kedvez a nagyobb
közösségek döntéseinek - motiválja is a kisebb
gyülekezetek Tisztelendőit a tagok számának
növelésére. A tagok - helyesebben Beavatottak három csoportra oszthatóak. Azok, akik csak
tanulmányaik első lépéseit teszik meg, a Külső Kör
tagjai. A tapasztaltabbak a Belső Kör Beavatottjai, a
Tisztelendőt közvetlen segítő, legnagyobb tudású
boszorkányok pedig a Legbelső Kör Beavatottjai. Ez
a hierarchia minden gyülekezetben fennáll, bár
megeshet, hogy Beavatottak még oly kevesen
vannak, vagy annyira új az alakult kör, hogy
nincsenek sem a Belső, sem a Legbelső Körhöz
tartozó Beavatottak.
A gyülekezetekben a feladatok két részre
oszthatóak. Mindenkinek vannak általános teendői,
és személyre szóló feladatai. A rend sok
szempontból hasonlóan működik, mint egy tolvaj
klán. A felmerülő feladat elvégzésére az abban
legjártasabbat jelöli ki a Tisztelendő, ha komoly
nehézségek várhatóak. Amennyiben ettől nem kell
tartani, inkább a tapasztalatok híján lévő, első vagy
második küldetésüket teljesítő Külső Kör
Beavatottjai kerülnek sorra. Ez könnyen elérhető
sikereket biztosít számukra, és a mélyebb tudásúak
idejét sem köti le. A gyülekezetek minden helyen jó
kapcsolatban vannak a tolvajok, és egyes
városokban a fejvadászok klánjaival, továbbá Noir
papjaival. Természetesen ők is fontos szerephez
jutnak a rend működésében. A boszorkányok
sohasem fegyverforgatásban való jártasságukról
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rend küldetéseiből először csak a könnyűekben
és veszélytelenekben kell részt vállalnia,
később azonban kockázatosabb feladatok
teljesítésére is alkalmasnak kell lennie. Ezek
alatt az évek alatt a Külső Kör Beavatottai
megismerkednek
gyülekezetük
minden
tagjával, nem ritkán a rend más városaiban
működő szervezetekkel is. Végrehajtott
küldetéseik, feladataik egyre újabb és újabb
tapasztalatokat jelentenek, melyek teljessé
teszik felkészítésüket ahhoz, hogy a Belső Kör
Beavatottjaivá válhassanak. A szertartás hasonlóan az elsőhöz - régi tradíciókra épülő,
ünnepélyes esemény, melynek levezetése a
Tisztelendő joga és feladata. A Belső Kör
Beavatottai már sokkal nagyobb önállósággal
rendelkeznek, mint annak előtte. A Külső Kör
tagjaiként csupán a gyülekezet számára fontos
feladatokban vállalhattak részt, nem indulhattak
önálló útra. Ez a Belső Kör elérésével
megváltozik. A továbbiakban is a rend érdekeit
kell szolgálniuk, de minden tekintetben a
számukra megfelelő módon és eszközökkel.
Szinte teljesen szabadok, csupán sürgős
veszélyhelyzetben kell visszatérniük rendjükbe,
a Tisztelendő hívó szavára. Mivel a Beavatottak
mindegyike Pszi alkalmazó, veszély esetén a
gyülekezet Tisztelendője azonnal visszahívja az
idegen földön tevékenykedő Beavatottakat,
hogy együtt vehessék fel a harcot a
fenyegetéssel. Ez meglehetősen ritkán fordul
elő, ám különleges feladatokat sokkal
gyakrabban
kaphatnak
a
Belső
Kör
boszorkányai. Mindezek ellenére a Kör
tagságának éveit a kalandozás idejének is
nevezhetjük. A boszorkány végre lehetőséget
kap, hogy próbára tegye saját képességeit, nem
egy szervezet tagjaként, hanem önálló erőt
képviselve. A kalandozó boszorkányok többek
közt Ynev tökéletesebb megismeréséért
indulnak útnak, gyakran bejárják az északi
birodalmak majd' mindegyikét, sőt, nem ritkán
Dél-Yneven is találkozhatunk velük. Akár
egyedül, akár kalandozó csapathoz csatlakozva
tevékenykednek, rendjük és istennőjük, Noir
ellen sohasem cselekszenek. Miután a kalandok
már kellő tapasztalattal ruházták fel a
boszorkányt, a rendhez visszatértekor - ha arra
alkalmasnak találtatik - a Legbelső Kör
Beavatottjává
válhat.
Ilyen
tudású

voltak híresek, viszont olykor szükség mutatkozik
efféle védelemre is. Ezt hivatottak ellátni a tolvajok
vagy fejvadászok fegyveresei. A boszorkányok ezért
cserébe mágikus tárgyakkal vagy elvégzett
szolgálatokkal fizetnek. Noir papjaihoz egészen más
viszony fűzi a rendet. Az istennő tolvaj-csempészéletművész papjai méltó társakra leltek az
asztrálmágia használatában jártas boszorkányokban.
Így sokkal könnyebben juthatnak a megfelelő
információkhoz,
és
alkalmanként
egy-egy
kellemetlen érdeklődő is könnyebben tűnhet el.
A rend tagjairól
A Stella Beavatottjai nagy elővigyázatossággal
ismertetik meg tudományukat kívülállókkal, azaz a
jövendő tagokkal. A csatlakozni szándékozónak át
kell esnie több próbán is, melyen asztrális
képességei és a mágia iránti fogékonysága kerül
felmérésre. A próbák általában erre kijelölt helyeken
zajlanak,
semmiképp
sem
a
gyülekezet
központjában, így elkerülhető, hogy a rejtekhely
könnyen felderíthető legyen. A tagokat gyakran
maguk a Beavatottak választják ki, akik képesek
mágikus módszerekkel letapogatni az eljövendő
jelöltek Asztrális és Mentális auráját. Ha elegendő
fogékonyságot találnak az illetőben a boszorkányok
tudománya iránt, megpróbálnak kapcsolatba kerülni
vele. Természetesen a kiszemeltnek szép és fiatal
nőnek kell lennie, különben nem lenne alkalmas a
boszorkányok tudásának és mágiájának tökéletes
használatára, elsajátítására.
Ha a kiszemelt ifjú hölgy érdeklődőnek
bizonyult, és sikeresen teljesítette a rend vizsgáit,
rövidesen elkezdheti mágikus és világi tanulmányait.
E kettőt értelmetlen lenne szétválasztani, hiszen a
rend, amellett hogy a legeredményesebben igyekszik
kihasználni a mágia nyújtotta lehetőségeket, a világi
képzettségekre, ismeretekre is komoly hangsúlyt
fektet. Ez korántsem véletlen, a rend Beavatottjai
pontos ismeretekkel rendelkeznek az etikett, a tánc,
a világi kultúra, az álcázás és színjátszás terén.
Ennek oka, hogy küldetéseik során számos
alkalommal kell más szerepét, alakját felvenniük,
tökéletesen kell alkalmazkodniuk bármilyen
környezethez.
Három év tanulás szükséges ahhoz, hogy az
arra alkalmas tanítványból a Külső Kör Beavatottja
válhassék. A beavatás ünnepélyes szertartás,
melynek során a gyülekezet Tisztelendője avatja a
sikeres tanítványt a Külső Kör tagjává. Ezután
kezdődnek el a Beavatott életének kalandos évei. A
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+ Három képzettség az alábbiak közül:

boszorkányok kevesen vannak minden
gyülekezetben, még Masgarban is csupán
hatan vagy heten. A Legbelső Kör
Beavatottjainak
vissza
kell
térniük
gyülekezetükhöz, ismét a rend ügyeivel kell
foglalkozniuk - most már nem mint
egyszerű
végrehajtók,
hanem
mint
irányítók. Természetesen nekik kell
végrehajtaniuk
a
legnehezebb,
legkényesebb, legveszélyesebb küldetéseket
is, melyek már nem csak a gyülekezet, de
az egész rend szempontjából fontossággal
bírnak. A legrátermettebb Beavatott akár
Tisztelendő is lehet, ha a gyülekezetet
vezető boszorkány valamilyen oknál fogva
már nem képes ellátni feladatát. Az sem
ritkaság, hogy a Beavatott azt a feladatot
kapja, hogy alakítsa meg saját gyülekezetét
egy eddig a hálózatból kimaradt városban.
Ez hát a tagok előmenetelének, életének
lehetséges
útja.
Természetesen
a
boszorkány el is hagyhatja rendjét és
gyülekezetét. Ez mindaddig nem jár
súlyosabb következményekkel, míg nem
cselekszik egykori társai vagy istennője
ellen. Ez az önállóság csak a Belső Kör
Beavatottjai számára adatott meg, a Külső
Kör tagjai még teljesen a rend irányítása
alatt állnak, a Legbelső Kör boszorkányai
pedig vezető szerepük és felelősségük miatt
nem távozhatnak egyik napról a másikra.
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret

Kalandozok.hu

Etikett
Vallásismeret (Noir)
Álcázás/álruha
Színészet
Tánc
Kultúra (választott)

Af
Af
Af
Af
Af
Af

A
további
szinteken
Képzettségben részesül:

a

Tsz. Képzettség
4. Méregkeverés/semlegesítés
5. Herbalizmus
Különleges képességek
A rend tagjainak
különleges képességei.

nincsenek

következő
Fok/%
Mf
Mf
jellemző

Éjzafír Rend
Arowini székhelyű boszorkányrend, Dyelle
Velorantis erigowi nemes hölgy alapította P. sz.
3695-ben. Tagjai a szokásos elvárásokon kívül –
kívánatos megjelenés, mágikus tehetség – meg egy
közös tulajdonsággal rendelkeznek: elsősorban a
saját nemükhöz vonzódnak szexuálisan. Csalhatatlan
biztonsággal megérzik környezetükben a hasonló
hajlandóságú nőket, akiket rendszerint nem esik
nehezükre elcsábítani, mágiával vagy anélkül.
Természetesen nincsenek eltiltva a férfiakkal
való kapcsolattól, ám szigorú fogadalom köti őket,
hogy ilyen célokra nem használhatják a
varázshatalmukat, akár kedvtelesből, akár érdekből
érintkeznek velük. Ez az eskü megóvja őket a nem
kívánt fogantatástól is; mi több, teherbe csak egy
hosszadalmas szertartás segítségével eshetnek,
melynek során órákon át szeretkeznek a szerencsés
kiválasztottal, s melynek eredményeképpen végül –
a megfelelő idő eltelte után – minden esetben
leánygyermeknek adnak életet. További különleges
kepésségük, hogy a szülési fájdalmat eksztatikus
örömmé tudják változtatni, hasonlatossá az
orgazmus élményéhez.
A rendben Ellana és Lysianel (az eredetihez
képest némileg finomult aspektusának) tisztelete a
legelterjedtebb, de nem követnek egységes vallást,
jóllehet betartják a pyarroni paktumot és nem
fogadnak be híveket az emberáldozó kultuszokból.

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af

15

MAGUS

Boszorkányrendek

megkérdőjelezhetetlen, uralma meg a kontinens
északi felén sem nevezhető teljesnek, a délynevi nővérek felett pedig legjobb esetben is
csupán jelképes. A legismertebb fidiori
boszorkánykirálynő, Hella Riquill P. sz. 3691ben tisztázatlan körülmények között hunyt el az
Elátkozott Videken.
(Bíborgyöngyök – Függelék)

Ettől eltekintve sem faji, sem társadalmi
alapon nem szűrik meg növendékeiket – feltehetőleg
az egyetlen ember alapította rend Yneven, amelyik
nemesork taggal is büszkélkedhet –, és más
szektákból is szívesen fogadnak jelentkezőket,
amennyiben hajlandók alávetni magukat az Első
Nővér kezébe letett hűségeskünek, mely minden
korábbi köteléket felold a lelkükön.
(Bíborgyöngyök – Függelék)
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
A
további
szinteken
Képzettségben részesül:
Tsz.
3.
4.
5.

Fidiori Belső Boszorkányrend - Romlás
Virágai

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
a

Képzettség
Szexuális kultúra
Méregkeverés/semlegesítés
Herbalizmus

Kalandozok.hu

Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Etikett
Vallásismeret (Orwella)
Vallásismeret (Ellana)
Álcázás/álruha
Színészet
Tánc
Kultúra

következő
Fok/%
Mf
Mf
Mf

Különleges képességek
A rend tagjai szexuális kultúra terén
képzettebbnek számítanak mint bárki más, akinek
azonos fokú képzettsége van.

A további szinteken
Képzettségben részesül:
Tsz.
2.
3.
4.
5.

Fidiori Belső Boszorkányrend
Ötödkor végi, esetleg hatodkor eleji
orwellánus boszorkányszekta, amely a P. sz. XVIII.
században emelkedett ki a hasonló jellegű toroni
csoportok közül, valószínűleg egy isteni ereklyének
köszönhetően. Ezt követően viszonylag rövid időn
belül befolyása alá vonta a szintén Orwella-hitű
Romlás Virágai szektát, így alakult át utóbbihoz
képest „belső” boszorkányrenddé. A fidiori rend
azóta is jellemzően a Romlás Virágainak
legtehetségesebb tagjai közül toborozza utánpótlását.
Egyszemélyi vezetője a boszorkánykirálynő, aki
Ynev
valamennyi
orwellánus
boszorkányát
alattvalójának tekinti. Bár hatalma és befolyása

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
a

következő

Képzettség
Tánc
Hátbaszúrás
Méregkeverés/semlegesítés
Herbalizmus

Fok/%
Af
Af
Mf
Mf

A hatodik szintet elért boszorkányoknak
lehetőségük van felvételt nyerni a Fidiori Belső
Rendbe. Ennek feltétele a lenti képzettségek
megléte:
Képzettség
Álcázás/álruha
Emberismeret
Lélektan
Színészet
16

Fok/%
Mf
Mf
Mf
Mf
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Af

Mágiaismeret (Nekromancia)**
Mágiahasználat (Nekromancia)

A Fidiori Belső Rendbe az alábbi
képzettségeket sajátítja el:
Tsz. Képzettség
6. Politika/diplomácia
7. Vallásismeret (Orwella)

A
további
szinteken
Képzettségben részesül:

Fok/%
Mf
Mf

Tsz.
4.
5.
6.
6.

Különleges képességek
A Fidiori Belső Rend tagjai, amint
szert tesznek a Vallásismeret (Orwella) Mf
képzettségükre, beavatást nyernek a Rend
belső
titkaiba,
misztériumaiba.
Választhatnak K3+2 Rontás varázslatot a
Boszorkánymesterek varázslatai közül.

a

Af
Af
következő

Képzettség
Fok/%
Méregkeverés/semlegesítés
Mf
Herbalizmus
Af
Antissjárás *
Mf
Mágiaismeret (Nekromancia)**
Mf

Különleges képességek
* A rend Antiss-érzékeny tagjai kapják meg
ezt a képzettséget.
** A rend nem Antiss-érzékeny tagjai tanulják
ezeket a képzettségeket. Ha elérik a Mágiahasználat
(Nekromancia) képzettség Mesterfokát, akkor 8.
szinttől nyerhetnek ők betekintést a rend belső
misztériumaiba, ami az általuk használt nekromancia
típusú varázslatokat jelenti (bővebben erről a Mágia
részben).

Kék Anyák
Eredetiben Chorr Maras. Sinemossai
boszorkányszervezet,
amely
bizonyos
crantai hagyományok örökösének vallja
magát, történetileg azonban csupán toroni
gyökerei
dokumentálhatóak.
Ismerőik
szerint a nekromancia és az Antiss járás
tudományaiban tettek szert jelentősebb
ismeretekre. Más boszorkányszektáktól
eltérően nincs sem kiterjedt hálózatuk, sem
különösebb politikai befolyásuk. Csendben,
titokban tevékenykednek; két legfontosabb
központjuk Ladyrban és Tennegaron
található.
A legutóbbi időkben – igaz, más-más
okoknál fogva – mind Alidax, mind a
Livinai Gyülekezet ellenszenvet sikerült
kivívniuk.
(Bíborgyöngyök – Függelék)
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Antissjárás*

Kalandozok.hu

Hiwithek
Boszorkányrend a Quiron Pentádban. A
yankari központú rend főleg mágikus tárgyakkal
kereskedik, Szoros kapcsolatban állnak a Paerth
házzal. A rend állítólag egy elfeledett entitás, a
crantai Vérrel Éltető Anya eljövetelén fáradozik. Fő
céljuk hát Arimmen Kelyhének megtalálása. A rend
javarészt a színfalak mögött tevékenykedett, és alig
néhány emberöltőnyi múltja során kitűnően képzett
mágiával, mérgezett tőrrel, asszonyi praktikával
egyaránt mesterien bánó nővérekkel befolyásolt több
sorsfordító történést. Számos hatalom igyekezett a
maga oldalán tudni őket – és csak a maguk, mivel a
boszorkányok praktikái gyakran mindkét vetélkedő
fél soraiban jelentős pusztulást hoztak, a Hiwithek
pedig tort ültek a kivérzett tetemek fölött. A rend
tagjai mindig a győztes oldalon álltak, hogy valóban
ennyire veszélyesek lettek volna, vagy csupán a
jövőbe láttak, arról mai napig vitáznak a hozzáértők.
Számos varázstárgyra, ősi titokra és rejtett
feljegyzések százaira tettek szert, melyek zömén
jelentős haszonnal adtak túl – mindig az erősebbnek
adva el azt. A Hetedkor alkonyán a Hiwithek
ismerték fel először Yankar és az Elfeledett Istennő
titkát. Alcara és Dsidon városában kezdetben az ő
boszorkányaik törték fel a vtah forrásait lezáró

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
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vérpecséteket, és Ynev történelme során először,
minden hatalomnál közelebb kerültek az Istenek
Völgyéhez.
(Magyar Gergely - Ynev szószedete 5.0)
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Lélektan
Álcázás/álruha

Tsz.
2.
3.
4.
5.
6.

a

Képzettség
Politika/diplomácia
Rúnamágia
Méregkeverés/semlegesítés
Herbalizmus
Politika/diplomácia

Különleges képességek
A rend tagjainak
különleges képességei.

mindmáig tisztelettel adóznak a nagy Tekidia
emlékének.
A
boszorkányhercegnő
módszere
szexuálmágikus meggondolásokon alapult;
feltételezte - mint később. kiderült, helyesen -,
hogy az aquirokkal folytatott rendszeres nemi
élet od-energiával telíti a halandó fél
szervezetét. (Ez persze csak a nőkre
vonatkozik; a férfiak nem merítenek varázserőt
egy nőnemű aquirrál lefolytatott aktusból.) A
szexuális
érintkezésnek
gyakorinak
és
rendszeresnek kell lennie, különben az odtartalékok hamar elapadnak. Maga Tekidia egy
Ediomadból szökött Valóvérűt tartott szeretőül;
tőle tanulta meg a Korcsnyelvet, mágiája ellen
pedig egy nagyhatalmú ereklyével védekezett.
Mindez nem segített rajta, a Káoszkor végének
zűrzavarai közepette ágyasa kezétől lelte
halálát. Utódai okultak példáján, s többé nem
osztották meg a nyoszolyájukat olyan
hálótárssal, aki ártalmukra lehet. Titkos
rejtekhelyeiken
degenerált
aquirokat
tenyésztenek, Ediomadból elragadott Szolgák
korcscsá silányult ivadékait. Az újszülötteknek
felnyitják a koponyáját, és tüzes vassal kiégetik
a homloklebenyüket; így gondoskodnak róla,
hogy rabszolgáik örök életükre veszélytelen,
nyáladzó idióták maradjanak. A hímnemű
egyedekkel aztán időről időre együtt hálnak,
hogy magjukkal együtt misztikus energiáikat is
magukba fogadják. Ez a kiváltság persze nem
mindegyiküknek jut osztályrészül, hiszen
kitenyésztett ágyasaik nagyon kevesen vannak:
az aquirok sokáig élnek ugyan, ám igen lassan
szaporodnak, a koponyalékelést pedig csak az
újszülöttek töredéke vészeli át. A Symarel
Berkanu legtöbb beavatottja közönséges
boszorkány, csak a rend vezetőigés elöljárói összesen talán tízen - használhatnak
hatalomszavakat. Az ő maximális Optartalékuk 1 és 4 pont között mozog; ha
azonban nem szeretkeznek hetente legalább
háromszor aquir rabszolgáikkal, elveszítik az
energiáikat.
(Bíborgyöngyök – Függelék;
Summárium)

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af

A
további
szinteken
Képzettségben részesül:

nincsenek

Kalandozok.hu

következő
Fok/%
Af
Af
Mf
Mf
Mf
jellemző

Symarel Berkanu
Berkanot
tisztelő,
káoszkori
eredetű
boszorkányrend, a legendás Tekidia Mey Twaalreth
alapítása. Bár sohasem számlált sok tagot, egész
történelme során félelmetes hírnévnek örvendett,
mivel belső körének beavatottjai képesek az ősmágia
korlátozott használatára.
Ennek az ősi, káoszkori eredetű rendnek a
legendás boszorkányhercegnő, Tekidia Mey
Twaalreth volt az alapítója. Titokban ma is
működik; s hogy átvészelhette a korszakváltás
viharait, azt nem utolsósorban az aquir mágia
ismeretének köszönhette. Ahogy e tiltott tudást
megszerezték, az sokak számra visszatetszőnek, sőt
megalázónak tűnhet; a Sötét Anya hívei azonban
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Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret

Boszorkányrendek

Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Vallásismeret (Tharr)

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af

A
további
szinteken
Képzettségben részesül:
Tsz.
2.
4.
5.

A további szinteken a következő
Képzettségben részesül:
Tsz.
4.
5.
6.

Af
Mf
Af
Af
Af
a

Képzettség
Kínzás
Méregkeverés/semlegesítés
Herbalizmus

következő
Fok/%
Af
Mf
Mf

Különleges képességek
A rend tagjai 6. szint felett betekintést
nyerhetnek a rend titkaiba és megtanulhatják az
Asztrálvámpírokkal
kapcsolatos
varázslatokat
(bővebben erről a Mágia részben).

Képzettség
Fok/%
Méregkeverés/semlegesítés Mf
Herbalizmus
Mf
Ősi nyelv ismerete (aquir)
Af

Caythalis

Különleges képességek
A legalább 10. szintet elért,
kiemelkedő
képességű
tagoknak
lehetőségük nyílhat betekintést nyerni a
Rend titkos misztériumaiba.
Ennek feltétele az Ősi nyelv ismerete
(Aquir) képzettség Mesterfoka.

A Tűzkobrával szoros kapcsolatban álló
boszorkányszekta a korai hetedkorban. A toroni
trónháborúkban a Rőt Gyermeket támogatta; P. sz.
1045-re az írmagját is kiirtották.
Hagyományai alapján alakult meg a szintén
sogronita Parázsnővérek rend P.sz. 3680 tájékán.
(Bíborgyöngyök – Függelék)

Kígyónővérek
Quironeiai
boszorkányszekta,
legnagyobb befolyásnak a Pentádban és a
sinemosi térségben örvend. A nevük által
sugallt képzettársítás dacara nem Orwellát
tisztelik, hanem a Tharr harmadik fejét.
Született intrikusok, a kígyó-morghagriss
tanai szerint terjesztik a termékeny káoszt,
dicsőítik a misztikus bölcsességet, teszik
mindezt
az
Ösvény
megkövetelte
eleganciával a háttérbe húzódva és
lehetőleg a gyanút mindig másra terelve.
(Bíborgyöngyök – Függelék)
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás

Kalandozok.hu

Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Vallásismeret (Sogron)
A
további
szinteken
Képzettségben részesül:

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af

Tsz. Képzettség
4. Méregkeverés/semlegesítés
5. Herbalizmus
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Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
a

következő
Fok/%
Mf
Mf
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Különleges képességek
A rend tagjainak
különleges képességei.

Boszorkányrendek

nincsenek

Kalandozok.hu

boszorkányok egy csoportja P. sz. 2013-ban ide
tette át a székhelyét, megalapította a Livinai
Gyülekezetet, majd befolyása alá vonta a
barbárok és kalózok által zaklatott halászfalut.
A rend tagjainak körében töredék-aspektusok
közül végül Chimeri hite erősödött meg,
tekintettel arra, hogy a Livv folyón és
környékén gyakoriak az érdekes ködök és
miazmák. Ezt követően a helység gyorsan
fejlődött, csakhamar a környék legnagyobb
kikötőjévé vált, s ezzel párhuzamosan erősítette
meg pozícióját a Sinemosi Ligán belül.
Lendületes fejlődését egy hegyomlás törte meg
P.sz. 3697-ben, ami csaknem az egész várost
elpusztította.
(Bíborgyöngyök – Függelék és Malcolm
J. Hunt anyaga alapján)

jellemző

Livinai Gyülekezet
Alidaxi boszorkányok egy csoportja által
alapított rend, Livina városállamának tényleges
vezetője. Tagjai Chimeri-hitű boszorkányok, akik
szertartásaikat és mágikus tradícióikat az ötödkorra
vezetik vissza és számos ötödkori Morgenához
kapcsolódó ereklyével büszkélkedhetnek.
A rend kibékíthetetlen ellentétben áll Tharr
egyházával, ami miatt a gyülekezet a történelem
folyamán a kyr gyökerek ellenére a vörös hadurak
oldalara sodródott. Harcos Tharr-ellenességüknek
köszönhetően a livinai boszorkányok megítélése
viszonylag jónak mondható az Északi Szövetség
országaiban, ám a kapcsolat – különösen az
Inkvizítorok Szövetsége miatt – nem nevezhető
felhőtlennek.
A legenda szerint a rendet alapító
boszorkányok azért vonultak ki Alidaxbol, mert
ellenezték Toron-barát politikáját. Az anyavárossal
való szakítás akkor vált véglegessé, amikor Alidax
úrnője fekete hadúr lett, ennek ellenére a gyülekezet
vezetője elismeri őt királynőnek és maga
megelégszik a nagyasszonyi címmel.
A Livinai Gyülekezet - kihasználva Alidax
megosztottságát - gyorsan megerősödött, jelentős
részben annak köszönhetően, hogy kitűnően
lavírozott a sinemosi politikai irányok között, majd
elég előkelő helyet szerzett magának. Igen nagy a
befolyásuk a Sinemosi Ligán belül, a tengeri
kereskedelemből pedig a Gyülekezet megengedheti
magának, hogy nyíltan dacoljon az alidaxi fekete
hadúrral. (Aki előszeretettel tekinti minden
racionalitás ellenére alattvalóinak a livinaiakat.) A
két boszorkányrend között furcsa kettős kapcsolat
van. Az alidaxiak egyszerre tekintenek rájuk
megosztó árulóként és életképes leszármazottként,
míg a livinaiak anyavárosként, óhazaként, hatalmuk
forrásaként tekintenek Alidaxra. Az ellentét
gyökerei teljesen vallásiak, a töréspontot Tharr
megítélése jelenti.
Livina a Livv folyó két partján elterülő város a
Sinemossa déli részén.
Az ötödkorban Morgena egyik kegyhelye volt,
ám az idők során gyakorlatilag feledésbe merült.
Jelentőségét akkor nyerte vissza, amikor alidaxi

Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Lélektan
Vallásismeret (Chimeri)

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af

Három képzettség az alábbiak közül:
Képzettség
Ősi Nyelv ismerete (kyr)
Vallásismeret
Legendaismeret
Politika/diplomácia
Történelemismeret
Heraldika
Etikett
A további szinteken
Képzettségben részesül:
Tsz. Képzettség
4. Méregkeverés/semlegesítés
5. Herbalizmus
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Fok/%
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
a

következő
Fok/%
Mf
Mf
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Kalandozok.hu

halál – ez pedig az Ónix, Sinil Dialaid (3584-3692)
hajója, s egyben uralmának jelképe. Sokaknak, így a
boszorkányúrnő tanítványainak szemét is bántja ez a
kettősség; de a Fekete Hadúr hatalmával őrültség
szembeszállni, akár gondolatban is.
A Toron-szövetséges Alidaxban Tharr hite
bevett, támogatott vallás, a boszorkányok közül is
sokan követik a Háromfejűt (elsősorban a kígyómorghagrisst) és szoros kapcsolatot ápolnak Tharr-,
illetve Sorgon-hitű toroni boszorkány-rendekkel. A
tradicionalista (Morgena aspektust tisztelő) livinaiak
teljes mértékben elutasítják Tharrt, a Zászlóháborúk
során ezért sodródtak végül a vörösök oldalára, bár
mindig hangoztatták, hogy ők Tharral és nem
Toronnak harcolnak. Azt is rendszeresen
hangoztatják, hogy ha Alidax visszatér az igaz
ösvényre (és elutasítja Tharrt), akkor ők is
megtérnek az anyarend kebelére. Ezzel a dorani
titkosszolgálat is tisztában van és mindent meg is
tesz ennek megakadályozására.. Szerencséjükre
egyhamar ennek nincs realitása, de ki tudja, mit hoz
majd Morgena visszatérte…
A királynő az abszolút monarcha, de működik
mellette egy tanácsadó testület, amit Kupolának
hívnak, a tagjai pedig az általa, illetve elő dei által
kinevezett rangidő s boszorkányok. Őket nem
felekezeti alapon válogatják, hanem politikai súly és
egyéni érdemek szerint, szóval minden további
nélkül el fordulhat, hogy – teszem azt – a Lysianelt
tisztel ő alidaxi boszorkányoknak egyetlen
képviselőjük sincs a Kupolában, a Berkanót
tisztelőknek viszont féltucat. A királynő halála
esetén a Kupola a saját kebeléből választ utódot.
Az alidaxi alkotmány nagyon gondosan ügyel
rá, nehogy az állam átmehessen örökletes
monarchiába,
ezért
a
Kupola
tagjainak
(következésképpen az innen kikerül királynőknek
is) szigorúan tiltja a házasságot és a gyerekszülést.
Ez nem szüzességi fogadalom: csak családot
alapítani tilos. Ha mégis megteszik, le kell
mondaniuk
a
posztjukról.
Az
átlagos
boszorkányokat nem kötik ilyen el írások, de
amennyiben politikai aspirációik vannak (vagyis
idővel
a
Kupolába
akarnak
emelkedni),
értelemszerűen
ők
is
ennek
megfelelően
viselkednek. A független boszorkányrendek nem
tartoznak engedelmességgel Alidaxnak, de általában
megszívlelik a tanácsait.
Alidax hivatalos nyelve a köztoroni, de
általánosan használatos a tengeri közös is.

Különleges képességek
A rend tagjai 8. TSZ felett beavatást
nyerhetnek a rend titkos misztériumaiba
(bővebben erről a Mágia részben).

Alidax
Alidax, Alydasse néven Morgena
anyr-városa volt annak idején, ezért a
hatod- és hetedkorban számos töredékaspektus kultusza fennmaradt ezen a tájon.
A Quiron-tenger délkeleti sarkában
található városállam a sinemosi Rawill
Tagge felé vezető út mentén, a tengertől
mintegy húsz mérföldre fekszik, egy
sósvízű lagúna partján. Noha területén
különlegesen szép, zöld erezetű márványt
bányásznak, igazán nevezetessé mégsem ez,
hanem uralkodójának személye teszi.
Alidax boszorkánykirálynője ugyanis a délquironeiai illetőségű, káoszkori eredetű
boszorkányrendek jó részének választott
vezetője, akinek főségét a legtöbb szervezet
elismeri. Ez alól nevezetes kivétel a
viszonylag jóindulatúnak tartott Livinai
Gyülekezet és az annál veszettebb hírű
Symarel Berkanu. A tisztséggel fekete
hadúri cím jár és az Ötödik Lobogó
őrzésének kiváltsága. A városállam trónján
jelenleg Sinil Dialaid, a nekromantikus
tudományok nagyasszonya ül.
A város fölé magasodó Iridan-hegyen
emelt palota a kínzó gyönyörök és
lidércnyomások tárháza; azok a Noir-papok,
akik a Szövetség megbízásából bűválomba
merülve
fölkeresték,
egytől
egyig
megtébolyodtak.
Alabástrom
szobordíszek
és
márványtimpanonok; hófehér, csipkézett
falak
és
aranyhímes
függönyök;
kámforillatú függőlámpások és fényt
árasztó varázskristályok; szökőkutak és
medencék;
tavirózsák
és
fonatos
kosarakban pompázó aloék; díszudvarok és
rejtekajtók; könnyed léptű szolgálók,
írnokok, poéták, csepűrágók, táncosok,
muzsikusok – ez a Fellegvár, Alidax
szimbóluma.
Fekete
gálya
éjszín
vitorlákkal, evezői mellett foszladozó bőrű,
izzó szemű élőholtak, sötétség, káosz és
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Öt választható képzettség az alábbiak
közül:

(Raoul Renier – Alidaxról, Szürkecsuklyás
Testvériség – Északfölde, Bíborgyöngyök – Függelék
és Malcolm J. Hunt anyaga alapján)

Képzettség
Lélektan
Kultúra (választott)*
Nyelvtudás *
Történelemismeret *
Vallásismeret *
Etikett *
Álcázás/álruha
Hátbaszúrás
Mellébeszélés
Színészet
Tánc
Ének/zene
Lopózás
Rejtőzés
Zárnyitás
Zsebmetszés

Alidaxban többféle boszorkányrend képviselői
megtalálhatóak, mindegyik a maga rendjének
megfelelő képzettségekkel rendelkezik.

Maida Saluqas
Birodalmi érdekeltségű és irányítású kráni
rend, az itt képzett boszorkányok egyaránt
tekinthetőek
kémnek,
orgyilkosnak
és
mágiahasználónak. Jellemzően jó előre beépítik őket
fontos helyekre mint szeretők, ágyasok, kurtizánok
vagy táncosnők, hogy aztán az adott időben (melyre
akár 10 vagy több esztendőt is várnia kell) akcióba
léphessenek.
Ez lehet egy előre megbeszélt jelre
végrehajtandó előre utasításba kapott cselekmény
(Ha az emír nem egyezik ki a követekkel, másnap
este megölöd, árnyékajtót nyitsz és hazatérsz. A
sikertelen tárgyalásokat az fogja jelezni, hogy a
főtéren a vízárus piros fezt visel és szemtelenül
drágán adja a vizet, a templom melletti rézműves
aznap nem nyit ki, a rézművessel szembeni
fegyverkereskedésben pedig tűz üt ki.) éppúgy, mint
az, hogy a magát megfelelő módon azonosító
összekötő elmondása alapján hajt végre valamit.
Jellemzően egész Dél-Yneven megtalálhatóak a
fontosabb helyek, személyek közvetett vagy
közvetlen közelében.
Bár képzettségeik, módszereik és feladataik
hasonlóságot mutatnak a fejvadászokéval, ők elsőés másodsorban mágiahasználók, a fegyveres harcot
kerülik, nem képzettebbek benne jobban mint más
boszorkányok.
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret

Kalandozok.hu

Fok/%
Af
Af
Af (5)
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
15%
15%
10%
10%

* Az adott területre vonatkozóan, ahol
majd be kell épülnie.
A további szinteken
Képzettségben részesül:
Tsz. Képzettség
4. Méregkeverés/semlegesítés
5. Herbalizmus

a

következő
Fok/%
Mf
Mf

Különleges képességek
A rend tagjainak nincsenek jellemző
különleges képességei.

Adepta Astralica
Kráni
eredetű, egész Dél-Ynevre
kiterjedő rend, tagjai az asztrál- és
szexuálmágia igazi nagymesterei. A renden
belül számtalan szekta és irányzat megtalálható,
az erősen szakrális kötődésűtől kezdve, a
vallást éppen hogy csak, vagy egyáltalán nem
gyakorlókig. Az előbbieknél az is előfordul,
hogy miután egy-egy áldozatát elcsábította és
kedvét lelte benne, Ranagolnak áldozza. Egyes
- jellemzően Káosz-Thuragh követő- szektáik
gyakorlatilag asztrál vámpírokként élősködnek
áldozataikon, mágikus és világi módszerekkel

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
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tudja- az Asztrális varázslatait erősítheti az elszívott
energiákkal.
Egyszerre legfeljebb annyi Asztrális Energia
Pontot (AEP) tud tárolni, amennyi a Tapasztalati
szintjének és az Asztrál tulajdonságának összege.
Az így elszívott energia csak egyszer
használható fel és egy áldozatától hetente csak egy
pontot tud visszaszerezni. Egyszerre legfeljebb
Szint/2 áldozata lehet.
Természetesen egy ilyen kapocs nem
csettintésre jön létre, egy speciális varázslattal kell
létrehozni, ami - lévén boszorkányokról van szó - mi
más lehetne, mint Csókmágia ?
(Erről bővebben a Mágia részben.)

manipulálva az érzelmeiket, felkorbácsolva
azokat, majd pedig kiszipolyozzák.
A rend többi szektája általában
megelégszik azzal, hogy asztrál- és
szexuálmágikus módszereikkel csábítanak
el boldog-boldogtalant, aki akkor éppen
megfelelő célpontnak ígérkezik, majd
miután kiszórakozták magukat vele, sorsára
hagyják áldozatukat.
Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Lélektan
Vallásismeret (Ranagol)

Kalandozok.hu

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af

A további szinteken a következő
Képzettségben részesül:
Tsz.
2.
3.
4.
5.

Képzettség
Fok/%
Kínzás
Af
Szexuális kultúra
Mf
Méregkeverés/semlegesítés Mf
Herbalizmus
Mf

Hétfátyol rend
Nevüket a dzsad táncosnők legendás Hétfátyol
Táncától kölcsönözték, ami nem meglepő, hiszen ők
maguk is jó ismerői a dzsad zene- és
táncművészetnek.
Az egész Ibarát behálózó szervezetük
gyakorlatilag egyetlen jól kiépített kémhálózat, a
felsőbb körök veszik igénybe szolgálataikat, vagy
azért hogy honfitársaik, vagy azért, hogy a
területükön tartózkodó idegenek után kémkedjenek.
Ifjú, művelt, céltudatos és főleg gyönyörű
hölgyek akik tökéletes intrikusi kiképzésüknek,
valamint szexuális hatalmuknak hála hamar
befolyásuk alá tudják vonni a kiszemelt „áldozatot”.
Az ily módon elbolondított férfi pedig sokat
fecseg, könnyen befolyásolható, és főleg óvatlan.
Legnagyobb riválisuk a Maida Saluqas rend.

Különleges képességek
A rend tagjai képesek áldozataik
felkorbácsolt érzelmei által keltett asztrális
energiákat a maguk hasznára fordítani. Ha
folyamatosan képes manipulálni áldozata
érzelmeit
(ehhez
legkésőbb
kétháromnaponta kell olyan helyzetbe hoznia
az illetőt, ami heves érzelmi reakciókat vált
ki belőle), akkor az hetente egy Asztrál
pontot veszít és egyre ingerlékenyebb lesz.
(Amint az Asztrálja 6 alá csökken, az
áldozat megőrül, ha pedig 3 alá csökken,
meghal. Nem ritka, hogy ilyenkor egy
Asztrálvámpír vagy egy Árny, esetleg egy
Fantom jön létre.) A boszorkány pedig amíg áldozatát folyamatosan szipolyozni
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Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret

ahol felbukkan három Darton-paplovag, ott jó
eséllyel jelen van egy Éjnővér is.
A rend nem ír elő a tagjai számára
semmiféle regulát azon kívül, hogy Dartonnak
tetsző életet kell élniük és a hit érdekében kell
munkálkodniuk a paplovagokat segítve,
támogatva. Hogy ez pontosan miben nyilvánul
meg az eset- és helyzetfüggő és hogy átmegy-e
intimitásba egy-egy paplovag és boszorkány
között a „támogatás”, az már csak rajtuk
múlik. Kisebb súrlódások akadnak időnként ez
miatt, ezt jellemzően a lovagok elintézik
egymás között barátságos bor-, szkander- vagy
ökölpárbajokban. Ritkán fordul elő ilyesmi, az
Éjnővérek több téren is kellően képzettek
ahhoz, hogy elejét vegyék, illetve megoldják az
ilyen jellegű problémákat.

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af

Kettő választható képzettség az alábbiak
közül:
Képzettség
Tánc
Ének/zene
Etikett
Lélektan
A
további
szinteken
Képzettségben részesül:

Fok/%
Af
Af
Af
Af
a

Kalandozok.hu

Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Lélektan
Vallásismeret (Darton)

következő

Tsz. Képzettség
Fok/%
4. Méregkeverés/semlegesítés Mf
5. Herbalizmus
Mf
Különleges képességek
A rend tagjai 6. Szint elérése után képessé
válnak a varázslataik mozdulati összetevőjét tánc
közbeni taglejtésekkel, mozdulatokkal helyettesíteni.
A varázslási idő ilyenkor háromszorosára nő.

A további szinteken
Képzettségben részesül:

Éjnővérek

Tsz.
2.
3.
4.
5.

P.sz. 3690-ben alapították, székhelye 3697-től
Rowonban található. A dartoniták is felismerték,
hogy szükségük lehet hasonló kvalitásokkal
rendelkező asszonyszemélyek támogatására, mint
amilyen a Kard Testvériségnek a Romlás Virágai, a
Fidiori Belső Rend vagy bármely más orwellánus
boszorkányrend. A rend első tagjai azok a
boszorkányok voltak, akik valamely dartonita
társaságában járták Ynev útjait és áttértek a
maremita hitre. Képességeikkel és varázslataikkal
támogatják a dartoniták ügyét, teszik ezt úgy a
politikában, mint a harcmezőn. Jellemzően kb
harmad annyian vannak mint Darton paplovagjai,

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af
a

Képzettség
Hamiskártya
Hátbaszúrás
Méregkeverés/semlegesítés
Herbalizmus

következő
Fok/%
Af
Af
Mf
Mf

Különleges képességek
A rend tagjainak nincsenek jellemző
különleges képességei.

Lidércnővérek
Morgena Malvaise nevű aspektusát
tisztelő
lidércszekták
laza
szövetsége.
Jellemzően Abasziszban tevékenykednek.
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Képzettség
Fegyverhasználat
Fegyverdobás
Pszi
2 Nyelvtudás
Herbalizmus
Írás/olvasás
Méregkeverés/semlegesítés
Sebgyógyítás
Szexuális kultúra
Emberismeret
Antissjárás *
Mágiaismeret (Nekromancia)**
Mágiahasználat (Nekromancia)

mágiaelméleti tudásukkal kérkedő varázslókra,
esetleg papokra - hajlamosak lenézni a tapasztalati
úton kidolgozott varázslatokat és azok alkalmazóit.
Könnyen elsiklanak a tény felett, hogy a
boszorkánymesterek és boszorkányok - talán a
bárdok is - sok évszázadon át kutattak, kísérleteztek,
válogattak: ennek eredményeképpen tudásukat
semmi esetre sem nevezhetjük alsóbbrendűnek. A
tény, hogy a boszorkányok ismerik és használják a
Szimpatikus mágiát, sokkal kevésbé meglepő,
mintha nem így lenne - elvégre is, ennyi év alatt a
mágia szinte minden területén lehetőség nyílik
tapasztalatokat szerezni. Persze, túlzás lenne azt
állítanunk, hogy a boszorkányok Szimpatikus
mágiája felér a varázslók által alkalmazottal helyénvalóbb, ha úgy fogalmazunk: más. Eleve más
már a célja is, a boszorkány ugyanis oly szoros
kapcsolatot keres a célpont és a vele szimpatikus
viszonyban álló tárgy között, mellyel nem csak a
távolság, az áldozat Asztrális illetve Mentális
ellenállásának legyőzése is könnyebb feladat. Így a
boszorkányok mágiájához csak olyan tárgy
megfelelő, mely valaha valóban a Fizikai test részét
képezte. Ilyen a köröm, haj, vér, esetleg más
testrész. A kapcsolat ezekkel az eszközökkel sokkal
szorosabbá formázható, ellenben a varázslatok ebből
következően nem használhatóak Tárgy avagy Társ
szimpátiára. A módszerek egyik alkotója és leírója,
az abasziszi Morrylla Nagyasszony így emlékezett
meg első eredményes kísérleteiről:

Fok/%
Af
Af
Mf
Af (3,3)
Af
Af
Af
Mf
Af
Af
Af
Af
Af

A további szinteken a következő
Képzettségben részesül:
Tsz.
2.
4.
5.
6.

Kalandozok.hu

Képzettség
Fok/%
Kínzás
Af
Méregkeverés/semlegesítés Mf
Herbalizmus
Mf
Antissjárás *
Mf

Különleges képességek
* A rend Antiss-érzékeny tagjai
kapják meg ezt a képzettséget.
** A rend nem Antiss-érzékeny tagjai
tanulják ezeket a képzettségeket. Ha elérik a
Mágiahasználat (Nekromancia) képzettség
Mesterfokát, akkor 8. szinttől nyerhetnek ők
betekintést a rend belső misztériumaiba,
ami az általuk használt nekromancia típusú
varázslatokat jelenti (bővebben erről a
Mágia részben).

„...Ez a fajta mágia nem más, mint közvetlen
út a cél Asztrál vagy Mentál testéig. A Fizikai test
bármilyen alkotórésze - légyen az haj, köröm, fog
esetleg más - elegendő kapcsolatot biztosít, mely
mentén haladva a varázslat energiái elérhetik
céljukat. Ezzel legyőzhető a távolság, de maga az
Asztrál vagy Tudat ellenállása csak részben - igaz, a
varázslatok ezen módon sokkal hatásosabbnak
bizonyultak. Érdekes eredményre vezet egy személy
Fizikai testének egykori részeit felhasználni a
mágikus italok készítésénél is - hatalmas fegyver jut
ezáltal kezünkbe. A mágia oly ága mutatkozik meg
előttünk, melynek teljes kiaknázása több száz évnyi
kutatást igényel...”

Boszorkánymágia
Azok a varázslatok kerültek be ide,
amik az Első Törvénykönyvben nem
szerepelnek a Rúnákban és a Második
Törvénykönyvben megjelentek közül.
Ezen kívül néhány, a kalandozok.hu
oldalon megjelent boszorkányvarázslat és
néhány saját készítésű.
A boszorkányokat és mágiájukat csak
felületesen ismerők - különösen igaz ez
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A varázslat ideje alatt a boszorkány
parancsolhat a mágia áldozatának. Az áldozat
teljes mértékben elveszti uralmát cselekedetei
fölött, mindenben a boszorkány elképzeléseit
teljesíti. Fontos, hogy a parancsokat nem kell
kimondani, a kapcsolat lehetővé teszi, hogy a
boszorkánynak csak gondolnia kelljen az adott
cselekvésre. A varázslat ellen Mágiaellenállásra
jogosult az áldozat. Az erősítés 2E-nként egy
Mana-pontért történhet.

Kémkedés
Típus: Szimpatikus mágia
Mana pont: 12
Erősség: 15
Varázslás ideje: 3 kör
Időtartam: 5 perc/Tsz.
Hatótáv: korlátlan
Mágiaellenállás: mentális
A varázslat ötvözi a Megfigyelés és
Kihallgatás varázslatok hatását, de a személy, akinek
érzékközpontjába a boszorkány betekintést nyer, a
Szimpatikus, s nem a Csókmágia áldozata. A
varázslat semmiféle segédeszközt nem igényel - a
szimpátiához szükséges tárgyon kívül. A varázslat
ellen a célpont Mentális Ellenállásra jogosult. A
varázslat erősítéséhez 2E-nként 1 Mana-pont
szükségeltetik.

Szenvedés
Típus: Szimpatikus mágia
Mana pont: 25
Erősség: 15
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 10 perc/Tsz.
Hatótáv: végtelen
Mágiaellenállás: mentális

Átjutás

A varázslat hasonló alapokon nyugszik,
mint
a
Kínokozás
az
áldozat
fájdalomközpontját veszi célba. Ám a mágia
nem tesz lehetővé azonnali hatást, csak lassú,
inkább elhúzódó fájdalom okozható általa. Az
áldozat inkább kényelmetlenségről, szorongató
érzésről számol be, nem intenzív, égető
fájdalomról.
A
hatás
persze
egyre
jelentékenyebb, s az időtartam lejártával már
minden bizonnyal komoly fájdalmat okoz. A
hatóidő 10 perc szintenként, ez alatt az idő
alatt, ha az áldozat Mentális Mágiaellenállása
sikertelen volt, percenként k3 Fp-t veszít.
Fontos, hogy a sebzés sohasem csúszhat át Épbe, hiszen a hatás kizárólag érzékközpontra hat,
a test fizikai állapotára nem. Látható tehát itt is
a leglényegesebb különbség a boszorkányok
csak lélekre ható, és a boszorkánymesterek
Dacay-bábokon keresztül használatos, testre
hatást gyakorló szimpatikus mágiája közt. A
varázslat erőssége 1E-nként 1 Mana-pontért
növelhető.
(Rúna I. évfolyam 7. szám)

Típus: Szimpatikus mágia, Térmágia
Mana pont: 25
Erősség: 15
Varázslás ideje: 3 kör
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: végtelen
Mágiaellenállás: asztrális
A varázslat a teleportálás különös formája. A
boszorkány csak oda teleportálódhat, ahol a
kiszemelt áldozat tartózkodik. A varázslat első
lépése arra szolgál, hogy a boszorkány kapcsolatba
lépjen a mágia tárgyával. Amennyiben az áldozat
Mágiaellenállása
sikertelen,
a
boszorkány
kihasználhatja a létrejött kapcsolatot, és oda
teleportálhat, ahol a célpont tartózkodik. A varázslat
nem jöhet létre, ha az áldozat Asztrális
Mágiaellenállása sikeres. Az erősítés 1 E-nként 1
Mana-pontért növelhető.

Parancsnoklás
Típus: Szimpatikus mágia
Mana pont: 18
Erősség: 15
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 1 kör/Tsz.
Hatótáv: végtelen
Mágiaellenállás: mentális

26

MAGUS

Boszorkányrendek

Kalandozok.hu

fénnyel esetleg nagyobb tűzzel. Az éjmágikus hatás
legkésőbb hajnal szertefoszlik.

Érzelem átirányítás
Típus: Asztálmágia
Mana pont: 15
Erősség: 8
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: egyszeri (lásd a leírást)
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: asztrális

Láng színe
Típus: éjmágia
Mana pont: 1
Erősség: 1
Varázslás ideje: 3 szegmens
Időtartam: 2 kör/szint
Hatótáv: 20 lépés sugarú kör
Mágiaellenállás: -

Ez a varázslat amilyen egyszerű,
olyan tökéletes. Ereje abban rejlik, hogy
nem jár erőszakos beavatkozással az áldozat
érzelemvilágába csupán apró módosításokat
hajt végre ott. Kétségtelen, hogy a
boszorkányok Asztrálmágiájának tetőfoka.
A
varázslattal
a
boszorkány
megváltoztathatja az áldozat egy adott
érzelmének/indulatának célját. Az érzelem
iránya (pozitív vagy negatív) nem fog
változni, mértéke sem (hevessége), csak
ezentúl a boszorkány iránt érzi. A
menyasszonyát lángolva szerető vőlegény
ezentúl a boszorkányt szereti lángolva; a
királyához vakon hű lovag elvakultan
hűséges marad, de már a boszorkányhoz.
Persze, mivel nem mágia gerjeszti az
érzelmet, az áldozat idővel felismerheti,
hogy érzelme alaptalan, de ez nem
szükségszerű.
A varázslat azonnali, egyszeri
változtatást hajt végre, így esetében
Időtartamról nem beszélhetünk. Az új
állapot addig tart, míg az áldozat ki nem
ábrándul, nem csalódik a boszorkányban.
Ez bekövetkezhet percek, de akár évek
múltán is, vagy esetleg soha sem. A
varázslat erőssége minden 4 Mana pontért
lE-vel növelhető.
(Második Törvénykönyv / Titkos
Fóliáns)

Mindenki ül a tábortűz mellett, a rőt lángok
meleget adnak, bevilágítják a tisztást, és távol tartják
az éjszaka ragadozóit... ám a láng hirtelen magasba
csap, színe megváltozik, és a megrémült őr arcának
körvonalai már zöld színben láthatóak. Ezzel a
varázslattal a boszorkány legfeljebb egy kisebb
tábortűz lángnyelveinek színét változtathatja meg,
kékre, zöldre, sárgára, pirosra, lilára, esetleg
lángnyelvenként is különböző színűre.

Lidércfény I.
Típus: éjmágia
Mana pont: 2
Erősség: 2
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 3 perc/szint
Hatótáv: speciális
Mágiaellenállás: A távolból sápadt fény árad. Ha megpróbáljuk
elérni, mintha incselkedne velünk, tovább áll és
hirtelen a hatunk mögül jön. A lidércfény színe
sárgászöld, de más szín is elképzelhető, a Láng
Színe varázslat szerint. A varázslat elmondásakor a
boszorkány legfeljebb 20 lépésre lehet a
célszemélytől, ezután a lidércfény a célszemélyhez
kötődik, tehát bármeddig eltávolodhat.

Éjmágia
Az éjmágia a boszorkánymágia azon
fejezete, amelyet a boszorkány csak éjjel,
szabadban, holdfénynél vagy csillagfénynél,
esetleg egy kisebb tábortűz fényénél tud
alkalmazni. Szinte minden ilyen varázslatra
igaz az, hogy hatásuk megszüntethető,
illetve szüneteltethető elemi fénnyel, szent
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A csapat táborozáshoz készül, amikor a
távolból hosszan elnyújtott farkasüvöltés
hangzik fel. A lovak nyugtalankodni kezdenek,
a lovasoknak minden tudományukat össze kell
szedniük, hogy féken tartsák hátasaikat.
Amikor az üvöltés megismétlődik, az egyik ló
megbokrosodik, és hátán a tehetetlen utazóval
elvágtat az ellenkező irányba... A rémisztő
üvöltés a boszorkány szájából száll fel, újra,
meg újra.
Hallatán
az
erős
akaratúak
is
megremegnek, a gyáváknak pedig végleg
inukba száll a bátorságuk.
A varázslat időtartama alatt a boszorkány
kétszer annyi üvöltést hallathat, mint a
tapasztalati szintje. A Mp-ok duplázásával az
időtartam és az üvöltések száma is duplázható.
Azoknak a lényeknek, akik hallják az üvöltést,
Asztrálpróbát
kell
tenniük,
különben
menthetetlenül megrémülnek, és a „harc
félelem alatt” módosítóival kénytelenek
küzdeni, az állatok pedig mindenképpen
rettegni fognak.

Lidércfény II.
Típus: éjmágia
Mana pont: 3
Erősség: 2
Varázslás ideje: 3 szegmens
Időtartam: 1 kör/szint
Hatótáv: Speciális
Mágiaellenállás: A varázslat ezen formája állatokhoz, vagy
emberekhez kötött. Az áldozat szeméből baljós fény
árad, ő eközben erről mit sem sejt. A varázslat
elmondásakor a boszorkány legfeljebb 5 lépésre
lehet a célszemélytől, utána a lidércfény a
célszemélyhez kötődik, tehát a boszorkány
bármeddig eltávolodhat.
A fény színével
kapcsolatban itt is lásd még a Láng Színé-t.

Denevérek
Típus: éjmágia
Mana pont: 3
Erősség: 5
Varázslás ideje: 1 szegmens
Időtartam: 2 kör/szint
Hatótáv: 10 lépés sugarú kör
Mágiaellenállás: -

Sátáni kacaj
Típus: éjmágia
Mana pont: 6
Erősség: 5
Varázslás ideje: 4 szegmens
Időtartam: 3 kör/szint
Hatótáv: 20 lépés sugarú kör
Mágiaellenállás: asztrális

A harcos végső ütésre emeli kardját, a kard
megcsillan a fáklyafényben, ám ekkor a nő ajkát
soha nem hallott bűvigék sora hagyja el...
Szárnysuhogás... A semmiből előröppenő denevérek
a harcos körül rajzanak, minduntalan beleakadnak
ruhájába, hajába, az arcába, fülébe kapnak... Amíg a
harcos kétségbeesetten csapkod, a boszorkány
eltűnik a sötétben. Ezzel a varázslattal egy csapat
denevér idézhető meg, a kiszemelt célpont körül
csapkodnak, megzavarják, de valódi sebet nem
ejtenek rajta.

Hatása mindenben megegyezik a
Rémisztő üvöltéssel, mindössze a hanghatás
más. Vérfagyasztó. Különösen, ha a hátad
mögül jön... A kacajok száma 1 minden
tapasztalati szint után. Azoknak a lényeknek,
akik hallják a kacagást, asztrálpróbát kell
tenniük,
különben
menthetetlenül
megrémülnek, és a „harc félelem alatt”
módosítóival kénytelenek küzdeni, viszont az
állatok nem ijednek meg, csak nyugtalanná
válnak. A kacaj számukra kevésbé rémisztő,
mint a farkasüvöltés.

Rémisztő üvöltés
Típus: éjmágia
Mana pont: 8
Erősség: 5
Varázslás ideje: 4 szegmens
Időtartam: 2 kör/szint
Hatótáv: 100 lépés sugarú kör
Mágiaellenállás: asztrális
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Ez az előző szertartás kisé vadabb formája. Így
a boszorkány nem csak egy fél éjszakára, hanem a
szertartást követő hét éjjelre ura lesz a saját kezűleg
preparált lénynek. A familiáris minden éjközépkor
ott támad fel, ahol a hajnal éri. A varázslat minden
másban megegyezik az előzővel.
(Rúna IV. évfolyam 4. szám)

Halott familiáris I.
Típus: éjmágia
Mana pont: 20/40 (állat/ember)
Erősség: Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: 30 perc/szint
Hatótáv: 20 lépés sugarú kör
Mágiaellenállás: -

Az alábbi varázslatok és varázstárgyak
általános és rend specifikus varázslatok és
varázstárgyak vegyesen. A leírásban fel van
tüntetve, melyik hová tartozik.

Sötét szertartás az erdő mélyén.
Éjközép van, a környék vaksötétbe borult,
csak hét fáklya ég, fakó kék lánggal. A
tisztás közepére kiterítve egy hatalmas
kutya fekszik. Él még, legalábbis erre utal
ütemesen emelkedő és süllyedő horpasza.
Egy gyönyörű nő áll előtte, kezében égő
gyertya. A lecsepegő viasz lassan otromba
mintába gyűlik a kutya hasán. Egyszer csak
vad ordítás tör elő a nő ajkai közül, a
gyertya messzire repül, a nő letérdel az állat
mellé. A fáklyák egy pillanatra kihunyni
látszanak. Pár szívdobbanásnyi idő múltán a
nő feláll, kezében az állat szívével... Ezzel a
szertartással a boszorkány egy familiárisra
tett szert, aki hajnalig híven teljesíti minden
utasítását, akkor viszont menthetetlenül
elpusztul. Az áldozat éppúgy lehet ember,
mint állat, hajnalig nem látszik meg rajta a
szörnyű seb.
Ez a familiáris mindenben élőholtnak
számít, tehát vonatkoznak rá az idevágó
szabályok, asztrál és mentál teste viszont
egy a boszorkányéval. A familiáris
tárgyszimpátia
viszonyban
áll
a
boszorkánnyal. Ha a familiáris erőszakos
halált hal (feldarabolás, mágia, stb.) a
boszorkány K6 órára elveszíti az
eszméletét, és nem téríthető magához csak
mágiával.

Csókmágia
Emlékek csókja (általános)
Típus: csókmágia
Mana pont: 36
Erősség: 10
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 1 nap (vagy lásd csókmágia)
Hatótáv: csók
Mágiaellenállás: Mentális
A csók hatására az áldozat személyes
élményeiből egy, a boszorkány által kiválasztott,
1K6*10 perces epizód átíródik. Az áldozat új
emlékeit a boszorkány határozhatja meg,
gyakorlatilag bármi lehet, ami az adott időtartamba
belefér. Az átírt emlékek nem illannak el
véglegesen, csak a varázslat Időtartama alatt az
áldozat képtelen felidézni magában őket. A varázslat
erőssége 4 MP ráfordításával növelhető 1 E-vel.

Álomcsók (általános)
Típus: csókmágia
Mana pont: 15
Erősség: 10
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 12 óra
Hatótáv: 1 személy (érintés)
Mágiaellenállás: Mentális

Halott familiáris II.
Típus: éjmágia
Mana pont: 38/60 (állat/ember)
Erősség: Varázslás ideje: 2 óra
Időtartam: speciális
Hatótáv: 1 állat/ember
Mágiaellenállás: -

Ha elrontja mágiaellenállását, az áldozat a
csók után másodpercekkel elalszik, és 12 órát alszik
egyfolytában. Közönséges módszerekkel nem
ébreszthető fel.
A varázslat Erőssége 15 Mp-nként 10 E-vel
növelhető.
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Elégedettség csókja (általános)

Asztrálmágia

Típus: csókmágia
Mana pont: 3
Erősség: 30
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 1 óra
Hatótáv: 1 személy (érintés)
Mágiaellenállás: Asztrál

Állatok barátsága (Sólyomnővérek)
Típus: asztrálmágia
Mana pont: 4
Erősség: 10
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 15 kör/Tsz.
Hatótáv: látótávolság
Mágiaellenállás: Asztrális

A hatása mindenben megegyezik az
Elégedettség varázslatéval. Itt a kellemes érzés 5
óráig marad.

A boszorkány ezzel a varázslattal
állatokat hajthat uralma alá. Ezek lehetnek akár
vadon élő , akár szelídített állatok. Az állatszerű
szörnyekre a varázslat nincs hatással. A
boszorkány egyszerű parancsokat adhat nekik,
amit legjobb tudásuk szerint teljesítenek. A
boszorkány
egyszerre
legfeljebb
saját
Tapasztalati Szintjének megfelelő számú
állatnak parancsolhat. A varázslat hatóideje
Szintenként 15 kör.

Bódító csók (általános)
Típus: csókmágia
Mana pont: 10
Erősség: 10
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 10 perc
Hatótáv: 1 személy (érintés)
Mágiaellenállás: Mentális
A csók hatására az áldozat lebegni kezd,
elpirul, hihetetlen jókedve kerekedik, könnyűnek
érzi magát, és minden olyasmi történik vele, ami
történne, ha jól bekokózna, vagy szerelmes lenne.
Az Időtartam lejártával 1 kör alatt visszazökken a
normális kerékvágásba.
A varázslat Erőssége 10 Mp-onként 10 E-vel
növelhető.

Elégedettésg (általános)

Emlékek csókja (Adepta Asrtalica)

Ez a varázslat azt az érzetet kelti az
áldozatban, mintha épp az előbb szeretkezett
volna. Lusta lesz, elégedett, és úgy általában
hajlamos lesz kissé pozitívabban szemlélni a
világot maga körül. Ez a kellemes állapot 1
óráig marad meg. Remekül alkalmazható az
Emlékek Csókja varázslattal.

Típus: asztrálmágia
Mana pont: 3
Erősség: 10
Varázslás ideje: 1 szegmens
Időtartam: 1 óra
Hatótáv: 10 láb sugarú kör
Mágiaellenállás: Asztrális

Típus: csókmágia
Mana pont: 45
Erősség: 10
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: 1 nap (vagy lásd csókmágia)
Hatótáv: 1 személy (érintés)
Mágiaellenállás: Asztrál
Ha az áldozat elrontja a mágiaellenállását, egy
asztrális fonál alakul ki közte és a boszorkány
között. Ezután a boszorkány képes a fonálon
keresztül a kaszt különleges képességeinél leírtak
szerint áldozatán élősködni.
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Jellem: Max. Tp: 300

Asztrálvámpír teremtése
(Kígyónővérek)

A közkeletű elnevezés eléggé megtévesztő,
mert ezeknek a különös lényeknek semmi közük a
vámpírokhoz és az élőholtakhoz; inkább sajátos
paraziták. mágikus alapú anyagcserével. Az
asztrálvámpírok természettől fogva légneműek és
láthatatlanok. A beavatottak szerint- akiknek az
érzékeit nem kötik a többi halandóra vonatkozó
korlátok - igazi alakjuk csecsemőfej nagyságú,
zöldesen
fluoreszkáló
gázgömb.
Teljesen
ösztönlények, annyi intelligenciájuk sincs, mint egy
rágcsálónak. Általában magányosan kóborolnak az
asztrálsíkon, az evilági halandók nagy szerencséjére;
ha ugyanis csapatokban lesnének prédára, Yneven
valószínűleg régen összeomlott volna már a
civilizáció.
Az asztrálvámpírok nagyon ritkák; akkor
keletkeznek, amikor egy értelmes lény minden
képzeletet fölülmúló érzelmi (nem feltétlenül
fizikai!) kínok között távozik az életből. Ilyenkor
néha előfordul, hogy a halott lelke megcsonkul, az
asztrálteste leszakad róla, és üres, oktalan
csigahéjként sodródik tova a rejtett síkokon,
iszonyú, kínzó, kielégíthetetlen éhségtől és
szomjúságtól gyötörve.
Az asztrálvámpírok az értelmes lények
érzelmeivel táplálkoznak; minél intenzívebbek ezek
az érzelmek, annál több energiát merítenek belőlük.
A heves érzelmi életet élő személyek úgy vonzzák
magukhoz az asztrálsíkon ezeket az élősdiket, mint
lámpaláng a bogarakat. Egy halandó azonban
általában nem nyújt nekik elegendő táplálékot, ezért
inkább kisebb, öt-hat fős csoportokra akaszkodnak
rá, amelyek tartósabb ideig együtt maradnak.
A kalandozótársaságok kiváltképp kedves
prédái az asztrálvámpíroknak.
A szörnyeteg - méretétől és fejlettségétől
függően - egyszerre 2K10/2 személyre képes
rákapcsolódni. A kiszemelt zsákmány ilyenkor
dobhat az asztrális ellenállására, de a dobás t a KM
végzi el, nem a játékos. és mindig titokban!
Az áldozat ugyanis- hacsak nem fürkészi
éppen aktívan maga körül az asztrálteret - nincs
tudatában a támadásnak, akár elhárította, akár sem ..
Az asztrálvámpír támadása 50-es erősítésű
asztrálvarázsnak minősül. A szörnyeteg napjában
egyszer használhatja, a fentebb feltüntetett számú
célpont ellen. A táplálkozó asztrálvámpír sohasem

Típus: asztrálmágia, nekromancia
Mana pont: 45
Erősség: 10
Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: maradandó
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: A beavatott e varázslat segítségével
képes Asztrálvámpír teremtésére. A
létrehozott
Asztrálvámpír
mindenben
megegyezik a Bestiáriumban leírtakkal,
kivéve, hogy a létrehozóját nem tekinti
célpontnak és azt/azokat fogja megtámadni,
akit/akiket az kijelöl neki. Erre csak egyszer
van lehetősége.
Ahhoz, hogy Asztrálvámpír jöjjön
létre, a boszorkánynak meg kell egy
értelmes lényt (ember, elf, törpe, stb.) ölnie,
mégpedig úgy, hogy az illető igen erős
érzelmi kínokat álljon ki halála előtt.
A létrehozott Asztrálvámpírt ezek
után vagy szabadon bocsájtja, hogy maga
keressen prédát, vagy a beavatott jelöli ki
azt neki. A lassan elharapódzó őrület és
káosz amit egy ilyen lény szabadon
eresztése kelt, Tharrnak igen kedves.

Asztrálvámpír
Előfordulás: nagyon ritka
Megjelenők száma: 1
Termet: K
Sebesség: 85 (L)
Támadás/kör: Kezdeményező érték: Támadó érték: Védő Érték: Célzó Érték: Sebzés: Életerő pontok: Fájdalomtűrés pontok: Asztrál ME: Mentál ME: Méregellenállás: Pszi: Intelligencia: Max. Mp.: 31
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pszi; ám az anyagi testtel nem rendelkező
entitásokkal vívott harcra való pszi-diszciplínák
titkosak, és csak kisszámú beavatott ismeri
őket.
Azt beszélik, hogy valamelyik északi
boszorkányszekta kidolgozott egy olyan
varázslatot, amely jó eséllyel megszabadítja az
asztrálvámpír áldozatát gyötrőjétől.
Beszélik továbbá, hogy ezek a
boszorkányok képesek az asztrálvámpírok
megidézésére és kontrollálására, sőt a
létrehozásukra is.
(Bestiárium 43. oldal)

támad; ha tehát egyszer megpróbált rácsatlakozni
egy ötfős társaságra. és abból ketten sikeres
ellenállásdobást tettek, akkor megelégszik a másik
három áldozattal, a többiek ellen másnap nem
ismétli meg a támadását. Ez persze nem jelenti azt,
hogy az illetőket többé nem fenyegeti semmi; csak
éppen az elsődleges veszélyforrást fertőzött társaik
jelentik.
Az asztrálvámpír szipolya alatt senyvedő
személy kiszámíthatatlanná és szeszélyessé válik,
hajlamos lesz a hirtelen dührohamokra és
érzelemkitörésekre. Játéktechnikailag ez azt jelenti,
hogy amíg az áldozat a szörny befolyása alatt áll,
minden héten maradandóan veszít 1 pontot az
Asztráljából. Ez a változás azonban inkább a
szerepjáték szintjén mutatkozik meg; a KM-nek
bújtatott eszközökkel buzdítania kell a karaktert az
ilyen irányú viselkedésre, például úgy, hogy időről
időre kézenfekvő cselekedeteket sugalmaz neki.
(„Ez a fogadós igazán pimasz fickó;
felháborító, hogy milyen hangon beszél veled. Nem
kéne móresre taníni?”) Az Asztrál-veszteséget a KM
akár el is titkolhatja a játékos elől; ha az a mesélő
furcsa viselkedéséből nem jön rá, hogy itt valami
nem stimmel, akkor valószínűleg megérdemli a
sorsát. Az asztrálvámpír tartós befolyása felerősíti és
kontrollálhatatlanná teszi az áldozat érzelmeit,
előjelüktől függetlenül; az enyhe ellenszenvbó1:
feneketlen gyűlölet lesz, a diszkrét vonzalomból
túlzásba vitt rajongás. Minél előrehaladottabb a
folyamat, annál szembetűnőbbek lesznek a tünetek
is; egy derék harcosból a szipolyozás harmadiknegyedik hónapjában vérszomjas gyilkológép válik,
egy átlagos tolvajból pedig kapzsi, paranoiás
gazember. Ha az áldozat Asztrálja 6 alá csökken,
gyógyíthatatlan őrült lesz belőle; 3 Asztrál-pont alatt
beáll a halál.
Az asztrálvámpír ellen, ha már sikeresen
ráakaszkodott valakire, igen nehéz felvenni a harcot.
Fizikailag sebezhetetlen, mivel anyagi teste
egyáltalán nincs – ezért nincsenek harcértékei sem.
Nem hat rá a Túlvilági Lények űzése papi rituálé
sem, ugyanis ez a varázslat az őshonos létsíkjára
küldi vissza az alanyt - márpedig az asztrálvámpír
őshonos létsíkja az asztrálsík, amit nem hagy el
soha, a támadását is zsákmánya asztrálteste ellen
intézi. Tüneti kezelésként alkalmazhatók az
áldozaton az asztrálmágia érzelemkioltó varázslatai,
ez azonban nem orvosolja a probléma gyökerét. Az
egyetlen módszer, ami némi sikerrel kecsegtet, a

Asztrálvámpír uralása (Kígyónővérek)
Típus: asztrálmágia,
Mana pont: 35
Erősség: 10
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: maradandó
Hatótáv: 20 láb sugarú kör
Mágiaellenállás: A beavatott e varázslat segítségével képes
olyan Asztrálvámpírt uralma alá hajtani, amit
nem ő teremtett. Ezután a lénynek parancsot
adhat, de akár el is pusztíthatja.

Misztikus képességek
Jövendőmondás (Általános)
Típus: misztikus képesség
Mana pont: 8
Erősség: 1
Varázslás ideje: 6 kör
Időtartam: 6 kör
Hatótáv: Mágiaellenállás: Ezzel
a
varázslattal
tenyérből,
boszorkánykártyából, ezüst tálba öntött tiszta
forrásvízből, boszorkányjelekkel rótt kövekből,
kristálygömbből, füst fodraiból, parázsból,
illetve hasonló dolgokból képes lesz a
boszorkány jövendőt mondani. A boszorkány
csupán a célszemélyt és a kérdéskört
határozhatja meg. Ezután egy percre révületbe
esik, melyből visszatérve Akaraterő próbát tesz.
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mindössze egy-egy órás rituálét kell végrehajtania
anyaszült meztelenül, szabad ég alatt a vörös vagy
kék holdtölte fényében. Holdtölte jellemzően
húsznaponta van és a két holdtölte között (vöröskék) általában 1-1,5 hét a különbség. Azon ritka
alkalmakkor, amikor a kék hold felkeltekor a vörös
hold is még az égen van és mindkettő teli, Tsz.*3 %
eséllyel (Max Mp+(Szint*2)) Mp-ot kapnak, amit
azonban 24 órán belül fel kell használni.

Rontott:
- 3 vagy több: Semmit sem sikerül
kideríteni.
- 2 Homályos, többféleképpen értelmezhető
utalások.
- 1 Viszonylag pontos megérzés a vizsgált
kérdéskört illetően.

Természet szólítása (Sólyomnővérek)

Siker:
Egy pár soros kis jóslat birtokában tér
magához a révületből, azt meg tudja
mondani, hogy a vizsgált kérdéskört
illetően siker vagy kudarc vár-e a jóslás
alanyára, de semmi többet.. A jóslat sikeres
megfejtésével
konkrétumok
is
kideríthetőek.
+1 Meg tudja mondani, hogy a
vizsgált kérdéskört illetően siker vagy
kudarc vár-e a jóslás alanyára és fel tud
idézni k3 emlékképet a révületben
látottakból. +2 Meg tudja mondani, hogy a
vizsgált kérdéskört illetően siker vagy
kudarc vár-e a jóslás alanyára és fel tud
idézni K3+2 emlékképet a révületben
látottakból.
+3 vagy több: Tökéletes és pontos
leírás a vizsgált kérdéskört illetően.

Ez a varázslat különleges hatalommal ruházza
fel használóját, aki hatalma alá tudja vele hajtani a
környezetében lévő növényeket. Nem csak a
veszélyes, ám tudattal nem rendelkező növények
tehetők így ártalmatlanná, de rá veheti a varázslat
hatósugarában lévő élőlényeket, hogy amennyire
lehetséges, teljesítsék az akaratát. Tehát egy fa nem
lesz képes helyváltoztatásra, s nem fogja a gyökereit
kitépni a földből, de pl az ágaival feltartóztathatja,
akadályozhatja a boszorkány ellen törőket.

Típus: misztikus képesség
Mana pont: 15
Erősség: 5
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: 10 kör
Hatótáv: 30 láb sugarú kör
Mágiaellenállás: -

Állapot észlelése (Holdnővérek)
Típus: misztikus képesség
Mana pont: 5
Erősség: 5
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

Holdtölte (általános)
Típus: misztikus képesség
Mana pont: Erősség: 1
Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: 6 kör
Hatótáv: Mágiaellenállás: -

Egy nő szeméremdombjára téve a kezét, a
boszorkány tévedhetetlenül meg tudja mondani, az
illető szűz-e még, terhes-e, van-e valamilyen
betegsége, meddő-e stb.
Csak az áldozat beleegyezésével működik,
ezért mágiaellenállásnak helye nincs.

Nincs
nagyobb
csapás
egy
boszorkány számára, mint amikor kifogyott
a Mana pontjaiból, nincs Hatalom Itala és
újabb adagot sem tud keverni. Ezzel a
Misztikus Képességgel a boszorkány képes
feltölteni
elméjét
Mana
pontokkal,
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távolodik el attól Tsz*1 mérföldnél jobban és
csak Tsz*1 óráig használható fel.
A Hatótáv vagy a hatóidő átlépéséről
azonnal értesül. A varázslattal a boszorkány
saját súlyán felül még 20 font súlyú felszerelést
vihet magával. A többi a kiindulási ponton a
földre potyog, s ott is marad.

Állapot megváltoztatása (Holdnővérek)
Típus: misztikus képesség
Mana pont: 20
Erősség: 10
Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

Nekromancia

A boszorkány kigyógyíthat egy nőt a
meddőségből, nemi betegségből. A varázslat ideje
alatt folyamatosan a varázslat igéit kántálja és
mindkét tenyerét a varázslat alanyának hasán tartja.
Csak az áldozat beleegyezésével működik, ezért
mágiaellenállásnak helye nincs.

Ezeket a varázslatokat csak a Kék Anyák,
a Lidércnővérek, és Sinil Dialaid* maréknyi
beavatottjának tanítványai ismerhetik. A
boszorkányok többsége, tartozzon bármennyire
gonosz, elvetemült rendhez, undorodik a
nekromancia ilyen mérvű alkalmazásától,
megveti és a boszorkány hagyományok
meggyalázójának tekinti azokat, akik ilyen
praktikákat alkalmaznak.

Magzatvizsgálat (Holdnővérek)
Típus: misztikus képesség
Mana pont: 5
Erősség: 5
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

*(Sinil Dialaid és beavatottjainak
tudománya nem ezekben a varázslatokban
merül ki, ők egészen más forrásból jutottak a
hatalmuk nekromancián alapuló részének
birtokába.)

Életerő szívás

A boszorkány a várandós anya hasára téve a
kezét, meg tudja mondani, minden rendben van -e a
magzattal, illetve, ha nem, akkor mi a baj.
Csak az áldozat beleegyezésével működik,
ezért mágiaellenállásnak helye nincs.

Típus: Nekromancia, csókmágia
Mana pont: 12
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

Térmágia
Visszavonulás (általános)

A boszorkány a varázslattal mások
életerejét csökkentheti. 2K10 Fp-t szipolyozhat
ki egyetlen áldozata testéből, s a hatást csak
súlyosbítja, hogy minden 6 Fp elvesztése 1 Ép
vesztésével is jár. Az Életerő szívással elorzott
Fp-k és Ép-k csak fele sebességgel térnek
vissza, s mágiával is csak feleannyit lehet
gyógyítani az életerejét vesztett áldozaton, mint
a hagyományosan sebesülten. Ez a szabály
minden Életerőszíváson alapuló varázslatra
igaz.

Típus: térmágia
Mana pont: 32
Erősség: 1
Varázslás ideje: 1 kör/1 szegmens
Időtartam: Tsz. óra
Hatótáv: Tsz. mérföld
Mágiaellenállás: A varázslat segítségével a boszorkány
meghatározhat egy pontot (ahol a varázslat
alkalmazásakor áll). Később (a varázslat időtartamán
belül) amint kiejti az általa előre meghatározott szót,
erre a helyre fog teleportálódni, egy füstfelhő
kíséretében semmivé válik. A kijelölt pontra csak
akkor fog tudni vissza teleportálódni, ha nem
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át. Az élőhalott annyi Ép-hez jut, amennyit az
áldozat elveszített - az Fp-k számára semmit nem
érnek, hiszen az élőhalott nem érez fájdalmat. A
varázslat teljes sikeréhez mind az áldozatnak, mind
az élőhalottnak a hatótávolságon belül kell
tartózkodnia a varázslat létrejöttének pillanatában.
A boszorkány 2K10+4 Sp-t sebezhet a
varázslattal áldozatán, s átadni is ennyit képes. A
varázslat hatósugara 15 láb.

Típus: Nekromancia, csókmágia
Mana pont: 21
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: Az
Életerőszívás
összetettebb
formája. A boszorkány az elszívott Sp-ket
saját sebeinek gyógyítására használhatja fel.
Egy elrabolt Fp-vel egy Fp-t, egy Ép-vel
vagy egy Ép-t, vagy 4 Fp-t gyógyíthat saját
magán. A boszorkány egy alkalommal
2K10 Sp-t rabolhat el ellenfelétől - és
ugyanennyit gyógyulhat. Természetesen
max. Fp és max. Ép fölé így sem kerülhet.

Élőholt teremtés
Típus: Nekromancia
Mana pont: 33
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 kör
Időtartam: maradandó
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

Életerő begyűjtés

A boszorkány a varázslattal új életet lehelhet
egy halottba. Bár az élet nem szerencsés kifejezés,
hiszen a lélek és értelem nélküli testet csak egyfajta
torz, vitális energia mozgatja. Az így alkotott
teremtményt élőhalottnak nevezzük. A varázslat 1
Életerő Ponttal ruházza fel az élőhalottat - a
boszorkányteremtménye
további
Ép-iről
az
Életerővel
Felruházás
nevű
varázslattal
gondoskodhat. Az átadott Életerő-pontokat a
boszorkány vagy saját magától vonja el, vagy mástól
rabolja. Természetesen az élőhalott már 1 Ép-vel is
„életképes”, ám ajánlatos továbbiakkal is ellátni,
mert a mozgását biztosító energia csak addig marad
a testben, míg az élőhalott életerő pontjai el nem
fogynak. Ha pedig ez megtörténik, az élőhalott
elpusztul. Amennyiben a test nem sérül súlyosan,
akár újból élőhalott teremthető belőle.
A megteremtett élőhalottba a boszorkány
egyetlen egyszerű parancsot plántálhat - ez lesz a
teremtmény „életcélja”. Értelme, tudata ezen
egyetlen alapparancsra korlátozódik, a maga
határtalanul ostoba, korlátolt módján mindent
megtesz ennek végrehajtása érdekében. A parancs
ilyen lehet: „Ölj!”, „Őrizz!”, „Senki nem léphet be
az ajtón!”. Látni kell tehát, hogy a megfogalmazás
több szavas is lehet, csak a feladat ne számítson
összetettnek. Remek ellenpélda a „Szolgálj!”, ezt
nem lesz képes teljesíteni, vakon követi majd
teremtőjét, de nem cselekszik semmit.
Abdul al Sahred Necrografiájában az efféle
élőhalottak az I. csoportba, a „tudattalan

Típus: Nekromancia, csókmágia
Mana pont: 16
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: A Életerő szívás következő változata segítségével a boszorkány Mana-pontokká
alakítja át az áldozatától elszívott életerőt.
A nyert Mana-pontokkal pótolhatja saját
elhasznált Mp-it - számuk max.Mp-jénél
nem lehet több. Minden így elragadott 5 Fpért 1 Mp-hoz, illetve minden Ép-ért 2 Mphoz juthat. A varázslat sebzése 2K10 Sp.

Életerővel felruházás
Típus: Nekromancia, csókmágia
Mana pont: 38
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 szegmens
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: 15 láb
Mágiaellenállás: Ez a varázslat is Életerő szívással
indul, ám a nyert életenergiát a boszorkány
ezúttal egy kiválasztott élőholtnak adhatja
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Az értelemmel nem bíró élőholtak melyek még egyszavas parancsokat sem
értenek meg, csupán valamely beléjük plántált,
egyszerű utasítástól vezérelve cselekszenek - a
varázslat hatására olyan egyszerűbb összetett
utasítások elvégzésére is alkalmassá válnak,
mint például: „Csak a szolgáimat engedd be az
ajtón!”, vagy „Kövess és oltalmazz!”. Az
élőholt intelligenciája 2+K3 lesz. Ez annyit
tesz, hogy a parancsokat megérti, és korlátozott
mértékben önálló cselekvésre is alkalmas.
Megfontolt döntéseket azonban nem hozhat. A
varázslat áldásos mellékhatásaként az élőholt
mindenképpen hűséges lesz parancsolójához, s
mástól nem is fogad el utasításokat. A varázslat
csak és kizárólag egyetlen értelemmel nem bíró
élőhalottra hat, más teremtmények ellen
teljességgel hatástalan.
A varázslat valamely, a reinkarnációból
kisodródott, torz lelket költöztet az élőhalottba.
Az efféle lelkeket a Necrografia „kóborló
dögök”-ként említi - számtalan fajtájuk
ismeretes,
élőhalottba
költöztetve
a
legkülönfélébb teremtmények hozhatók létre
velük.
A varázslat hatása K6 plusz annyi napig
tart, amennyi a boszorkány Tapasztalati
Szintjének fele; leteltével az élőhalottat
elhagyja a beleplántált lélek, s a teremtmény
visszasüllyed az értelem nélküli létbe.

élőhalottak” közé tartoznak. A leggyakoribb ilyen
teremtmény a zombi.

Élőholt idézés
Típus: Nekromancia
Mana pont: 27
Erősség: 1
Varázslás ideje: 2 kör
Időtartam: 10 kör
Hatótáv: 150 láb sugarú kör
Mágiaellenállás: A varázslat segítségével a boszorkány 150 láb
sugarú körben magához szólíthat minden élőholtat.
Azok
köré
gyűlnek,
de
csak
akkor
engedelmeskednek parancsainak, ha önálló akarattal
nem rendelkeznek, pusztán annyi értelemmel, hogy
a parancs tartalmát felfogják (pl: éji rémek, amilyen
az Izar, a Bosszúálló, a Múmia). A varázslattal
maximum annyi élőholtra terjesztheti ki hatalmát a
boszorkány, ahányadik Szintű. A többi teremtmény,
akik szintén köré gyűltek, de nem kerültek a
varázslat hatása alá, törvényszerűen megtámadják őt,
amiért zaklatta nyugalmukat. Így a boszorkány
százszor meggondolja, hogy egy élőhalottak
megszállta területen alkalmazza-e a varázslatot vagy
sem.
Az
intelligens
élőholtak
akkor
engedelmeskednek, ha érdekeik is ezt kívánják (pl:
életerővel táplálkozó szellemek, amilyen a Lesath, a
Hatyasa); az értelemmel sem bírók (pl: tudattalan
élőhalottak, amilyen a már említett Zombi) pedig
csak egyetlen dologra lesznek hajlandók: harcolni
minden ellen, ami él. Egyedül a boszorkányt nem
támadják meg.
Az Időtartam lejártával a befolyásolt
élőhalottak felszabadulnak a boszorkány ellenőrzése
alól.

Tudattal felruházás
Típus: Nekromancia
Mana pont: 83
Erősség: 1
Varázslás ideje: 6 kör
Időtartam: K6+Tsz/2 nap
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

Értelemmel felruházás

A
varázslat
segítségével
tudat,
intelligencia kölcsönözhető egy értelemmel
nem bíró élőhalottnak. Ezáltal önállóan,
logikusan fog gondolkodni. Parancsokat adhat
társainak, döntéseket hozhat, de eközben a
végletekig hűséges lesz a boszorkányhoz - ha ő
teremtette (Élőhalott teremtés). Ha a
boszorkány csak megidézte, vagy csak rátalált
és a varázslat hatása alá vonta (Élőhalott
idézés), az említett hűség elmarad. Az élőhalott

Típus: Nekromancia
Mana pont: 66
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 kör
Időtartam: K6+Tsz/2 nap
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -
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intelligenciája a varázslat időtartama alatt
10+K6 lesz. A varázslat csak és kizárólag
az említett kategóriába tartozó élőhalottakra
hat, más teremtményekre és az Értelemmel
felruházás varázslattal értelmessé tett
élőhalottakra nem hat.
A varázslattal a boszorkány olyan
lelket idéz az élőhalottba, amit Abdul al
Sahred a „vérivó élőhalottak” Anyagi Síkon
fellelhető válfajaként említ. Ezek a lelkek
az Anyagi Síkon rekedtek, s nem
ragadtattak el valamelyik Külső Síkra.
Anyagi Testüket már elhagyták, s puszta
lélekként bolyonganak a Világegyetemben szinte várva, kívánva a megidézést. Mármár hálásak a boszorkánynak, amiért ismét
lehetővé teszi számukra az Anyagi Test
birtoklásával járó örömöket.
A varázslat hatása k6 plusz annyi
napig tart, amennyi a boszorkány
Tapasztalati Szintjének fele; leteltével a
lélek eltávozik az élőhalottból, miáltal az
elveszti a ráruházott tudatosságot.

A személyiséggel felruházott élőhalott nem
lesz hűséges megidézőjéhez, csak akkor cselekszik
annak utasításai szerint, ha saját érdekei is ezt
kívánják. Könnyen előfordulhat, hogy hatalma
meghaladja a boszorkányét, ilyenkor adják az
istenek, hogy hálás természetű legyen.
A varázslat csak és kizárólag egyetlen
értelemmel nem bíró élőhalottra hat, más
teremtmények ellen teljességgel hatástalan. A
varázslattal a boszorkány megidézheti egy elhunyt
lelkét, ha birtokolja földi maradványait, vagy akár
csak egyetlen csontját. A lélek emlékezni fog
életére, rendelkezik a megboldogult minden szellemi
tulajdonságával és képességével. Azaz, ha ismerte a
mágiát, eztán is ismerni fogja, ha használt Pszit,
most is fog. Ha élőhalott teste erre alkalmas, a
fizikai jellegű képzettségek és a harcérték is
öröklődik. Gyakorlatilag úgy is tekinthető, hogy a
boszorkány feltámasztotta a halottat.
A varázslat hatása K6 plusz annyi napig tart,
amennyi a boszorkány Tapasztalati Szintjének fele;
leteltével a lélek eltávozik az élőhalottból, miáltal az
elveszti a ráruházott személyiséget.

Személyiséggel felruházás

Azonosítás

Típus: Nekromancia
Mana pont: 150
Erősség: 1
Varázslás ideje: 10 kör
Időtartam: K6+Tsz/2 nap
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

Típus: Nekromancia, Szimpatikus mágia
Mana pont: 66
Erősség: 1
Varázslás ideje: 2K10 kör
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: érintés
Mágiaellenállás: -

A varázslattal lélek (Necrografia: IX.
kategória) plántálható egy értelemmel nem
bíró élőhalottba. Ezáltal az képessé válik a
logikus, önálló gondolkodásra; saját
személyisége, egyénisége lesz: Mentális és
Asztrális szempontból teljes értékű emberré
válik. Teste ugyan hagy némi kívánnivalót
maga után - végül is élőhalott: fizikailag
szemlélve nem több az egyszerű zombinál.
Szellemiségét tekintve azonban akár óriás is
lehet: varázsló, bölcs, netán egy letűnt
ország királya. Gondolkodására, érzelmeire
nem feltétlenül jellemző a gonoszság, az
élet gyűlölete, - mint az alacsonyabb rendű
élőhalottakra.
Érzelmei
nagy
valószínűséggel megegyeznek az elhunyt
érzelmeivel.

A varázslattal még a legvénebb csontok
története is kifürkészhető. A boszorkány egyetlen
elhunyt
holttestét,
vagy
annak
valamely
maradványát vizsgálhatja meg. Hosszas koncentrálás
után (2K10 kör) összeáll benne a kép: megismeri az
elhunyt élettörténetét, származását. Ezáltal akár
történelmi eseményekről is gyűjthet információkat.
Mint ahogy hasznára válik a Lélekidézés varázslat
előkészítésében is, hiszen világossá válik számára az
elhunyt hovatartozása, múltja, halálának oka és
körülményei.
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kategóriája), nem képes vele emberi nyelven
szót váltani. Ha ez áll szándékában, a halottak
különös, soha nem létezett nyelvén kell szólnia,
melyet az élők a mágia törvényei szerint soha
nem sajátíthatnak el.
A varázslat segítségével az Időtartam
alatt, a boszorkány beszéli és érti a Halottak
nyelvét. Természetesen csak értelemmel - vagy
még inkább intelligenciával - felruházott
élőhalottakkal
társaloghat
érdemben:
győzködheti őket, hogy szegődjenek a
szolgálatába; ígérettel, fenyegetéssel ráveheti
őket valamely feladat teljesítésére.
Az élőhalott, minél intelligensebb, annál
erősebben ragaszkodik létezéséhez. Ha tehát a
boszorkány hatalma elegendő az elpusztítására,
és főként, ha efelől őt is meggyőzte, az erő
pozíciójából tárgyalhat. No persze az sem
kizárható, hogy a régi jó módszerhez
folyamodik, s némi csalással megtéveszti a
teremtményt.
Ha a fent említett módok bármelyikén
kicsikarta a szolgálatot, nincs szükség Élőholt
parancsnoklás varázslatra.

Típus: Nekromancia, Mentál
Mana pont: 18
Erősség: 5
Varázslás ideje: 4 szegmens
Időtartam: egyszeri
Hatótáv: 15 láb
Mágiaellenállás: lásd a leírást
A varázslattal a boszorkány két szavas
utasítást adhat a kiszemelt élőholtnak - a parancs a
Halottak Nyelvén hangzik el. A fél intelligens, vagy
még ostobább élőhalottak Mágiaellenállás nélkül
teljesítik a parancsot, az intelligensek mentál ME-re
jogosultak. A személyiséggel rendelkezőkre a
varázslat nem hat, esetükben a hasonló hatás csak
tiszta Mentálmágiával érhető el.
A varázslat 2 Mana-pont felhasználásával 1Evel erősíthető.

Csontészlelés
Típus: Nekromancia, Szimpatikus mágia
Mana pont: 10
Erősség: 1
Varázslás ideje: 5 kör
Időtartam: 10 perc
Hatótáv: 150 láb sugarú kör
Mágiaellenállás: -

Ködmágia
A Livinai Gyülekezet beavatotjainak
egyedi varázslata, melyeket úrnőjük, Chimeri
biztosít nekik.

A boszorkány a varázslattal elhalálozott
gonosz teremtmények mélyen föld alatt nyugvó
csontjait, maradványait fedezheti fel. Ha nem
fekszenek 12 lábnál mélyebben, elegendő elhaladnia
felettük, miközben a varázslat igéit mormolja képes lesz megmondani az elhunyt faját, egykori
gonosz hatalmának mértékét. A varázslat 150 láb
sugarú körben fejti ki hatását.

Köd teremtése
Típus: Ködmágia
Mana pont: 10
Erősség: 5
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: 6 kör
Hatótáv: 20 láb sugarú kör
Mágiaellenállás: - / egészség-próba

Holtak nyelve

A varázslat segítségével a boszorkány 2
ynevi köblábnyi ködöt teremthet. Ha a
varázslatot nem erősíti, akkor a köd csak
gomolyog körülötte és részben eltakarja,
bizonytalanná teszi a körvonalait (távolsági
fegyverek -30 Té/Cé, közelharci fegyverek -15
Té). Ha erősíti is a varázslatot, az alábbi
hatásokat érheti el vele:

Típus: Nekromancia
Mana pont: 8
Erősség: 1
Varázslás ideje: 3 szegmens
Időtartam: 6+1kör/szint
Hatótáv: önmaga
Mágiaellenállás: A boszorkány, míg csak lelket nem idéz az
élőhalottba
(kizárólag
a
Necrografra
IX.

10 E Fp-vesztés
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15 E
20 E

25 E

30 E

35 E

40 E

45 E

50 E

55 E
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Körönként (Szint/2) K6 FP vesztés
azoknak, akik belélegzik.
Émelygés
A rosszullét enyhébb formája.
Gyengeség
Az áldozat legyengül, képtelen
bármilyen megerőltető tettre.
Kábultság
Az áldozat tudata eltompul,
akarata gyengül
Görcs
Az áldozat részlegesen lebénul,
csak nehézkesen és lassan képes
mozogni.
Rosszullét
Az áldozat komoly hányingerrel,
fejfájással stb. küszködik.
Bódulat
A kábult áldozatot különböző
látomások gyötrik.
Bénultság
Az áldozat akaratlagos mozgásra
képtelen.
Alvás/ájulás
Az áldozat 1órára eszméletét veszti,
nem tud a külvilágról.
Halál
Az áldozat meghal, egyszerű
gyógyítás hasznavehetetlen.

Kalandozok.hu

Varázstárgyak
Gyógykenőcs
Készítheti: Boszorkány
Mana pont: lásd a leírást
Időtartam: maradandó
Ára: lásd a leírást
Bárki, akit ezzel a fehér, kellemes
gyógynövényillatú kenőccsel bekenek, meggyógyul,
sebei összeforrnak, visszanyeri életerejét, mintha
pap gyógyította volna meg. Az effajta kenőcsök csak
élőlényekre hatnak, hisz csupán bennük lakozik az
Élet Princípiuma.
Előnye,
hogy
kisebb
adagokban
is
használható, hátránya, hogy csak külsőleg
alkalmazható. A Gyógykenőcs több formában,
különböző erősséggel készül:
1 Fp 2 Mp
1 Ép 4 Mp

5e
1a

Forrás
M.A.G.U.S. - Első Törvénykönyv;
M.A.G.U.S. - Második Törvénykönyv;
M.A.G.U.S. - D20 Alapkönyv;
M.A.G.U.S. - Bestiárium;
M.A.G.U.S. - Summárium;
M.A.G.U.S. - Papok, paplovagok I.;
M.A.G.U.S. - Papok, paplovagok II.;
M.A.G.U.S. - Rúna magazin;
Bíborgyöngyök I.;
Bíborgyöngyök II.;
Bíborgyöngyök III.;
Bíborgyöngyök;
Bíborgyöngyök – Függelék;
Szürkecsuklyás Testvériség – Északfölde;
Raoul Renier – Alidaxról;
Malcolm J. Hunt anyaga, írásai, novellái;
Kalandozok.hu
Boszorkány
kaszttal
kapcsolatos anyagai.

A hatások ellen Egészségpróba
dobható, módosítók nélkül. Ha megdobja,
akkor egyel enyhébb hatást szenved el (ami
5 E-vel kisebb). A befektetett MP
megduplázásával az Egészségpróbához -1,
megtriplázásával -2, stb járul.
A köd 75 (L) sebességgel mozgatható
a hatótávon belül, az időtartam lejártáig.
A varázslat 10 MP-onként 5 E-vel
erősíthető.

39

MAGUS

Boszorkányrendek

Kalandozok.hu

Képek
http://digilander.libero.it/moschinoc6/art/royo/
Girls/royo_a13.jpg;
http://www.clydecaldwell.com/jpgs/large_ima
ges/deidre.jpg;
http://www.clydecaldwell.com/jpgs/large_ima
ges/dagger_of_destiny.jpg;
http://fc06.deviantart.net/fs71/f/2011/161/f/a/j
o_dancing__the_clean_version_by_mjarrett1000d3iksro.jpg;
http://i.imgur.com/uuIx8ye.jpg;
http://www.pd4pic.com/images/pentagramblack-magic-pagan-pentacle-symbol-wicca.png;
http://i.imgur.com/RDbUgbY.jpg.
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Külön köszönet Malcolm J. Huntnak, amiért
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