
 

 

 
 

Tiadlani Arel-pap 
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Arel 
A pyarroni panteon eme entitása 

az Orwelláról szóló legendák tanúsága 
szerint is jóval a vallásalapító Selmo 
előtt rendelkezett már hatalommal 
Yneven, ebből következik, hogy jelentős 
számú hívő hódolt neki, és 
feltételezhetően - kialakult vallása is 
volt. Egyes ilanori származású teológu-
sok elmélete szerint a szépmezeiek 
ősvallásának Szűz Vadásza, Kai Syah 
tulajdonképpen maga Arel, aki a 
Kitaszított megzabolázásában vállalt 
jelentős szerepe miatt vált a pyarroni 
istencsalád tagjává, illetve érdemelte ki 
azt. Szerintük az ilanoriak Ynevre való 
betelepülése is ezzel függ össze, vagyis 
a kontinensen tettei miatt népszerűségre 
és ezt követően hívőkre, hatalomra szert 
tett istennő vezette régi híveit az új 
hazába, így terelvén egybe „nyáját”. 
Természetesen ez a nézet a legtöbb 
vallásmagyarázó számára nem elfo-
gadható, a kanonizált iratokba sem 
került bele, sőt igazából nem is 
foglalkoznak ezzel a problémával - mint 
ahogy általában kerülik az istencsalád 
kialakulásának problémáját... 

 (PPL1,43) 
 
Az érdekesség az, hogy a 

tiadlaniak ősei is hasonló módon 
érkeztek Észak-Ynevre, Ville, az Úrnő 
nevű hadistennőjük útmutatásait 
követve, akit a buzgó pyarronita 
hittérítők Arel aspektusaként 
kanonizálták. 

Az eredeti Szigetvilági vallásban 
Ville párja Nastar, a Tanító (őbenne 
Kradot magát vélték felfedezni a 
hittérítők), míg a teremtés egészén 
nem más munkálkodott, mint Velar, az 
Úr. Belőle lett Kyel, Pyarron 
legnagyobb megelégedettségére. 

 
A „hivatalos változat” szerint 

Arel a panteon főistenének, Kradnak a 
párja, a Harc és a Természet istennője. 
A hetedkori pyarronita hívők akik 
isteneiket (papjaik akaratából) erősen 
antropomorfizálják- leginkább íját 
feszítő, arcán ádáz mosolyt hordozó 
szilaj nőalakként képzelik el, aki körül 
villámok csapkodnak és akinek 
vadászruháját vad szél tépi. Ez az 
elképzelés az istennő befolyási 
területeit hűen tükrözi: ő uralja a ter-
mészet vad erőit, a szelet, a viharokat, 
pártfogója a vadászoknak, ő önt 
bátorságot a harcolókba és sarkallja 
vakmerő tettekre a kalandozókat. 

 
A Legendárium említést tesz 

Arel saját túlvilági birodalmáról, az 
Istenek Völgyében elterülő Végtelen 
Erdőről, ahová azokat a harcosokat 
emeli, akik bátorságukat egész 
életükkel bizonyították, és vakmerő 
küzdelemben vesztették életüket. Ők 
alkotják az istennőjük seregét, amikor 
az az istencsaládra törő ellenséges 
lényekkel háborúzik, békeidőben 
pedig Arel erdejében űzik a 
veszélyesebbnél veszélyesebb vadakat, 
vagy féktelen győzelmi lakomákon  



MAGUS                                                                             Tiadlani Arel-pap                                                      Kalandozok.hu 

2 
 

múlatják öröklétüket. Istennőjük birodalma Ynevről 
is látszik: az éjszakai égen feltűnő Sólyomhold. 
Köztudott, hogy Arel a szorult helyzetben lévő 
papjait ha ritkán is, de meg-megsegíti. Ez leginkább 
valamilyen vad természeti jelenségként mani-
fesztálódik (viharos erejű szél, vadul csapkodó 
villámok stb.), de az írott hagyományokban és a 
köztudatban is él néhány csodás erejű tárgy, amikkel 
nagyhatalmú, kiválasztott papjait ajándékozta meg. 
Ezek közül a legismertebbek minden idők 
legnagyobb hatalmú Arel-papjának, a legendás 
Mogorva Chei-nek adományozott fegyver, az Eldír. 

 
 Hatalmában az előbbihez hasonló ereklyét 

őriz Tiadlan Duinja is, bár ezt a tárgyat csak egyszer 
használták, a tizedik zászlóháború egyik döntő 
csatája előtt. A Viharköpönyegről van szó, amit 
Ruridh Garidan kapott, az eddigi egyetlen Duin, aki 
Arel (azaz Ville) felkentje volt a tudók kasztjának 
vezetői között. Az írott feljegyzések szerint a 
tiadlani sereg elején kisebb napként ragyogó 
Viharköpönyeg puszta látványa olyan elsöprő 
rohamot eredményezett, hogy a Kard 
Testvériségének nehézlovasai által vezetett ork 
hordák szánalmas maradványai Reagig futottak. A 
hatalmas, félkör alakú köpeny, melynek 
aranyszálakkal szőtt központi motívuma a 
Kígyószívet tipró sólyom, ma a Duinok Tróntermé-
nek falát díszíti; Arel-pap nem hagyná el anélkül a 
tiadlani fővárost, hogy ne tisztelegjen istennője eme 
legendás ereklyéje előtt. Állítólag Ruridh Garidan 
halála előtti próféciájában megjósolta, hogy a 
Viharköpönyeget még egyszer fel fogja ölteni egy 
Ville papjaiból választott Duin - az utolsó 
zászlóháborúban… (PPL1,43) 

 
Általánosságban nem különböznek a másik 

három irányzat papjaitól, az alábbiakat kivéve: 

 

Sólyomszárny 

Tiadlanban honos és elterjedt irányzat, 
maga Ruridh Garidan alapította a 10. 
Zászlóháborút követően, Psz. 2965-ben. 
Meglehetősen militáns jellegű irányzat, ez 
leginkább a jobb harcértékekben és a kisebb 
mágikus hatalomban nyilvánul meg. 

Követői az Erő és Gyorsaság értéküket 
dobják K10+8-cal a hagyományos 2K6+6 és 
3K6(2x) helyett. Létrejöttük óta afféle önkéntes 
és független határvédelmi szabadcsapatként 
ténykednek a toroni-tiadlani határon. 

Hozzáférésük csak a Természet szférához 
van és fixen 6 Mp-ot kapnak szintenként. 

Az átlagos Arel-papokhoz képest 
nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak, de az 
átlag polgároknak még így is túl hirtelen a 
viselkedésük. 

A Tiadlani Arel-pap harcértéke 

Más Papoktól eltérően a Sólyomasszony 
szolgái nincsenek eltiltva a célzófegyverek 
használatától - sőt, messze földön híresek 
íjásztudományukról. Míg a Pap alkaszt többi 
specializációja általában nullás Cé-kel kezdi a 
játékot, náluk ez az érték kiemelkedően magas, 
a legjobb Harcosokéval vetekszik. Az Arel-
papok alap Cé-ét úgy számíthatjuk ki, ha teljes 
Ügyesség értékükhöz hozzáadunk 5-öt. 
Máskülönben a többi induló harcértékük is 
jobb, mint a többi Papé (Ké: 10, Té: 20, Vé: 
70). 

A Sólyomszárny követőinek harcmodora 
a gyors és erőteljes, elsöprő támadásokat 
részesíti előnyben, kevesebb hangsúlyt fordít a 
védekezésre.  

A hetyke és kalandvágyó Arel-papok a 
szokásosnál jóval több időt és energiát 
szentelnek a fegyverforgatás tudományának; 
nem csoda hát, hogy ezen a téren gyorsan ki-
emelkednek hitsorosaik közül. Harcérték mó-
dosítójuk 10, amiből legalább 3-at kell a Ké-ük 
és legalább 4-et kell a Té-ük fejlesztésére 
fordítaniuk. (PPL1,47) 
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Képzettségek 

A fegyvergyakorlatokra fordított időt 
az Arel-papok persze egyéb stúdiumaiktól 
vonják el. Kétségkívül derekasan 
verekszenek, műveltségük viszont 
meglehetősen sekélyes, a társadalomba 
pedig végképp nem tudnak beilleszkedni. 
(Nem mintha különösebben iparkodnának.) 
Ízlésük meglehetősen elüt a többi Papétól: 
leginkább a harci és a túlélő képzettségekre 
összpontosítanak, esetenként az alvi-
lágiakra. Ezek azonban csak tendenciák, 
nem előírások: a karakter olyan 
képzettségekbe fekteti a Kp-jait, 
amilyenekbe csak akarja. 

Az Arel-papok induláskor megkapják 
a mesterfokú Solymászat képzettséget. A 
képzettség azonban erősen korlátozva van, 
a karakter ugyanis kizárólag olyan 
madarakkal használhatja, amelyeket úrnője 
egyedi varázslatával, a Sólyomidézéssel 
szólított magához. „Máshogyan szerzett 
sólymokkal” csak akkor tud vadászni, ha 
még egyszer fölveszi a Solymászat 
képzettséget. (PPL1 47-48) 

 
Az Arel-pap a következő 

képzettségekkel rendelkezik 1. Tsz-en: 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (hosszúkard) Mf 
Fegyverhasználat (hosszú íj) Af 
Fegyverhasználat Af 
Fegyverismeret Af 
Legendaismeret (tiadlani) Af 
Kultúra (tiadlani) Mf 
Helyismeret* 60% 
Erkölcs Mf 
Vallásismeret (Arel) Mf 
Írás-olvasás Af 
Pszi Af 
Nyelvismeret (erv) Af (5) 
Történelemismeret (tiadlani) Af 
Lélektan Af 
Sebgyógyítás Af 
Herbalizmus Af 
Időjóslás Af 
Vadászat Af 
Erdőjárás Mf 

Solymászat (spec) Mf 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Csomózás Af 
Csapdaállítás Af 
Mászás 15% 
Esés 10% 
Ugrás 15% 
Lopózás 10% 
Rejtőzködés 10% 

 
* Tiadlani-Gro-Ugoni határvidék 
 
A százalékban megadott képzettségeire 

szintenként 20%-ot oszthat el tetszése szerint. 
A további szinteken nem kap képzettségeket, 

ezeket magának kell kigazdálkodnia a szintenként 
kapott Kp-iból. Az első és második szinten újabb 
képzettséget nem tanulhat, csak a meglévőket 
fejlesztheti. 

Különleges képességek 

Amíg nyílt égbolt, sátorvászon vagy zöldellő 
lombtakaró feszül a fejük fölött, addig az Arel-
papok ritkán vesztik el a hidegvérüket. Mihelyt 
azonban zárt térbe vagy művi környezetbe kerülnek, 
mesterséges kő-, föld- vagy fafödém alá, rögvest 
erőt vesz rajtuk a szorongás. Úgy vélik, ha el-
szigetelik őket az eleven természettől, megszakad 
kapcsolatuk az istennőjükkel is. Ez aligha lehet igaz, 
hisz varázserejük jottányit sem csökken; zavaruk és 
nyugtalanságuk viszont tényleg szembeszökő. A 
Sólyomszárny követőire ez fokozottan igaz. 
Harcértékeikre nincs különösebb befolyással - sőt, 
olykor még fel is tüzeli őket, hogy fegyverrel vágják 
ki magukat szorult helyzetükből. Ámde míg vissza 
nem jutnak a szabad levegőre, addig a szörnyű 
idegesség miatt Ügyességük, Asztráljuk és 
Akaraterejük négy óránként 1-gyel csökken. Ezért 
irtóznak annyira a városoktól; ezért nem képesek 
összebarátkozni a törpenéppel; és ezért számít 
embertelen kínzásnak, ha földalatti tömlöcbe zárják 
őket. 

Az Arel-papokat - úrnőjükhöz hasonlatosan - 
érzelmeik vezérlik. Indulatosságuk, szeszélyesen 
kacskaringózó gondolataik nem túl jó táptalajt 
nyújtanak a szigorú belső önfegyelemnek, a 
mentalizmus legfőbb alapjának. Ezért 1. szinten csak 
alapfokon ismerik a Pszit, a mesterfokot Kp-ból kell 
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megvenniük, viszont gyors felfogásuk miatt csak 
feleannyit kell rákölteniük. 

Az istennő gondoskodásának köszönhetően az 
Arel-papnak minden tapasztalati szinten 1 % esélye 
van arra, hogy patrónusa valamilyen módon 
megsegíti őt, ha igazán nagy bajban van. Ha a 
veszély a nyílt természetben szorongatja a papot az 
esély duplájára (2% szintenként), ha éjszaka, 
valamelyik hold fényénél, netán esős, viharos 
időben, az esély triplájára emelkedik (3% 
szintenként). Természetesen Arel sem sérti meg az 
Ősi Egyezményt; a segítség általában valamiféle 
minden harci cselekményt beszüntető természeti 
jelenségként viharos szélként, fákat kidöntő vil-
lámcsapásként, stb.- érkezik. (PPL1,48) 

A Tiadlani Arel-pap fegyvertára 

Más papokkal ellentétben nekik lételemük a 
harc, örvend a szívük, ha fegyvert vonhatnak. Hitük 
szerint mindazok, akik emlékezetes küzdelemben 
esnek el, holtuk után nyomban az Istenek Völgyébe 
kerülnek, Arel oldalára. Szabadságszeretetük még 
fegyverzetük megválasztását is befolyásolja. 
Nehézvértet sohasem hordanak: részint kényel-
metlennek találják, részint harci technikáik legjavát 
nem tudják alkalmazni bennük. Harc közben 
szeretik, ha az egyik kezük szabadon marad, ezért 
nem használnak sem pajzsot, sem kétkezes 
fegyvereket. Ettől az alapelvüktől csak szeretett 
vadászfegyverük, a hosszú íj, illetve az általuk 
„Sólyomtáncnak” nevezett, két ívkarddal folytatott 
kedvelt harcmodoruk kedvéért hajlandók eltérni, 
melyet szintén alapítójuk, Ruridh Garidan hagyott 
rájuk örökül. Ami a mágiájukat illeti, közismert 
róluk, hogy olykor mámoros meggondolatlanságban 
szórják szét varázslataikat, gyermeki örömöt lelvén a 
körülöttük támadó zűrzavarban. (PPL1 ,48) 

 
A Sólyomszárny irányzat követőire nem 

jellemző annyira az íjhasználat mint a másik három 
irányzat követőire. Ők a közelharcra helyezik a 
hangsúlyt, melyben legszívesebben a tiadlani stílusú 
hosszúkardot, avagy más néven az ívkardot (sho-
khot néven előszeretettel használják a slanek is) 
forgatnak, nem ritkán párban. Ilyenkor Támadó 
Taktikát vagy Ismétlő Cselt alkalmaznak leginkább, 
Védekező taktikát csak szorult helyzetben.  

 

Egyedi varázslatok 

A Kis Arkánum litániái 

Fegyverkérés 

Szféra: Egyedi, Általános 
Mana pont: 3 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Nehéz helyzetbe kerül az, aki harcban 
fegyver nélkül marad, okozza azt a fegyver 
eltörése vagy az ellenfél által végrehajtott 
sikeres lefegyverzés, de a fogságból szökött rab 
menekülését is megkönnyítheti egy kézre álló 
kard vagy csatabárd. Az ilyen szorult 
helyzetekben ez az Arelhez kiáltott varázsima 
segít az Úrnő hűséges szolgáján. Hatására 
azonnal a pap kezében terem egy olyan 
közelharci fegyver, amit ő elsődleges 
fegyverként szokott forgatni. Ha harc közben 
idézik meg, a megjelenése által keltett 
meglepetés komoly előnyt jelenthet (+30 Té, a 
kezdeményezés automatikus). A következő 
körben ez az előny természetesen megszűnik. A 
fegyver nem mágikus, minden tulajdonságában 
megegyezik bármelyik közönséges másával, a 
varázslat időtartamának leteltével, esetleges 
eltörésekor vagy ha nem érintkezik a pap 
fegyverforgató kezével, egy sercenés 
kíséretében eltűnik. Több Mana-pont 
elköltésével az időtartam kitolható, mégpedig 
minden további kör újabb 3 Mp-ba kerül. 
(PPL1,48) 

Csatakiáltás 

Szféra: Egyedi, Általános 
Mana pont: 6 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A Harc istenasszonyának papjainak 
különféle csatakiáltásai nem csak Észak-
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Yneven ismertek. Számos közülük mágikus 
hatalommal is bír. Ha a pap ezzel a 
csataszóval veti magát a küzdelembe, szinte 
biztos lehet a támadása sikerében. A 
varázslat csak saját magára hat: a Ké-t 5-tel, 
a Té-t 10-zelnöveli, ugyanakkor a Vé-je 10-
zel csökken. Ha az első támadása sikeres, az 
újabb +2 Ké és +5 Té módosítót jelent a 
harc második körére, míg a Vé újabb 10 
ponttal csökken. 

A Sólymok Asszonyának papjai 
előszeretettel alkalmazzák, bár ez néha a 
legjobban felépített támadási terveket is 
dugába döntheti.  Nem ritka ugyanis, hogy 
míg mások csöndben, meglepetésszerűen 
készülnek a támadásra, Arel papjai üvöltve 
vetik magukat a küzdelembe. Legismertebb 
formája az „A'frad!”. 

Sólyomidézés 

Szféra: Egyedi, Természet 
Mana pont: 2 
Erősség: -  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: Tsz. óra 
Hatótáv: 50 mérföld 
Mágiaellenállás: -  

A Sólyomidézés az Arel-papok 
különleges varázslata. Segítségével a pap 
magához szólíthat egyet istennője szent 
állatai közül. A közkeletű tévhittel 
ellentétben a madár nem intelligens, csak 
egy közönséges sólyom, amely a mágikus 
hívó szózat elhangzásakor a közelben 
szárnyalt valahol. Következésképpen nem 
lehet beszélgetni vele és bonyolult 
utasításokat adni neki. Arel kegyelméből 
azonban úgy fog engedelmeskedni a 
papnak, mintha az mesterfokú Idomítás 
képzettséggel rendelkezne. 

A varázsigék előcitálása mindössze 2 
szegmenst vesz igénybe, befejezésül a 
papnak három éles, kurta vijjogást kell 
hallatnia, hűen utánozva egy vadászó 
sólyom hangját. Ha ez nem sikerül 
tökéletesen, a varázslat csődöt mond – ezért 
alkalmazásához a Hangutánzás képzettség 
legalább Alapfokú ismerete szükséges. A 
madár szolgálata annyi órán át tart, 

ahányadik szintű a pap; amint ez az idő eltelik, repül 
tovább a dolgára. Tovább tartóztatni – akár erővel, 
akár további Mp-k rááldozásával – a természet 
rendjébe való durva beavatkozás volna, ami Arel 
igaz szolgáinak meg sem fordulhat a fejében. 

Ha a szent állatot komolyabb sérülés éri, 
miközben a megidézője szolgálatában fáradozik, 
Arel azonnal megvonja a kegyeit a paptól, aki csak 
hosszú és viszontagságos vezeklés árán nyerheti 
vissza a varázshatalmát. Amennyiben a sólyom 
netán a halálát lelné, a kegyvesztés örök időkre szól: 
az úrnő soha többé nem bocsát meg vétkes 
szolgájának. Mégsem az ettől való félelem az oka 
annak, hogy a papok ritkán kívánnak 
veszedelmesebb dolgot a madártól, mint egy nyúl 
elejtését vacsorára, és általában jóval az időtartam 
lejárata előtt útjára bocsátják. Sokkalta inkább arról 
van szó, hogy őszintén tisztelik és becsülik őt, mint 
büszke, egyenrangú társat, akit alávaló gonoszság 
lenne önző érdekből veszélybe sodorni. 

A varázslatot természetesen csak olyan terepen 
van értelme használni, ahol valószínűleg 
tartózkodnak sólymok a hatósugarán belül. (Például 
a beriqueli hósivatagban vagy egy trópusi őserdőben 
csak manapocsékolásra jó.) 

Mi több, a sólyom nem közelít három főnél 
népesebb csoporthoz, és soha, semmilyen 
körülmények között nem merészkedik emberkéz 
emelte építménybe. Ha megidézőjét ilyen helyzetben 
találja, panaszos harsány vijjogással fog körözni a 
közelben, amíg a pap ki nem megy érte, vagy a 
varázslat időtartama le nem telik. Amennyiben maga 
a pap kísérli meg őt emberek közé vagy mesterséges 
födél alá vinni, a varázslat megtörik, a madár 
rikoltva elmenekül – a meggondolatlan szolga pedig 
bizton számíthat úrnője rosszallására. 

A Kis Arkánum Rituáléi 

Állati kémek 

Szféra: Egyedi, Természet 
Mana pont: 10 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: 50 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  



MAGUS                                                                             Tiadlani Arel-pap                                                      Kalandozok.hu 

6 
 

Az Arel-papaok egy kis furfangért nem 
mennek a szomszédba. Ha az adott helyzet lehetővé 
teszi, szívesen kémlelik ki ellenfeleik tervét az 
állatok segítségével. Ennek a mágiaformának az 
alkalmazásával lehetővé válik, hogy az 
Engedelmesség – Állatok varázslat segítségével ne 
csak parancsokat adhasson egy adott állatnak, hanem 
annak érzékszerveit sajátjaként használhassa. Ekkor 
kizárólag az adott állat szemével lát, fülével hall, stb. 
Mindaz ami valójában körülötte történik, ne jut el 
hozzá. 

Ivászat 

Szféra: Egyedi, Természet 
Mana pont: 12 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Ez a trükk akár aljasnak is nevezhető, ezzel 
együtt Arel papjainak kedvelt fogása. Segítségével 
alkalmazói megháromszorozzák ellenálló 
képességüket az ital hatásaival szemben. Ez annyit 
tesz, hogy csupán háromszor akkora mennyiségű 
alkohol fog ki rajtuk mint egyébként. Ennek mértéke 
persze egyénenként változó. Hogy ezt a lehetőséget 
ők miként használják fel, csupán rajtuk múlik. A 
varázslat egyetlen hátulütője, hogy nem mentesít a 
másnaposság gyötrelmeitől. 

Csábítás 

Szféra: Egyedi, Természet 
Mana pont: 12 
Erősség: 7  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör/Tsz. 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: asztrális  

Arel papjai -bármit is híreszteljenek róluk 
különben- nem vetik meg a másik nemet, mi sem 
példázza ezt jobban, mint ez a mágia. Segítségével a 
pap szebbnek tüntetheti fel magát egy választott 
személy előtt. A varázslat függetlenül a másik 
hatásától, mindenképpen javít egyet alkalmazója 
Szépségén. Ha az áldozat elvéti AME-jét, 
kívánatosnak és bizalomgerjesztőnek fogja találni a 

papot még akkor is, ha a varázslat hatóideje 
már elmúlt, feltéve hogy a pap nem tesz semmi 
olyat, amit az áldozat fenyegetésnek foghatna 
fel. Kizárólag ellenkező neműekre 
alkalmazható. 3 Mp felhasználásával az 
Erősítés 2 E-vel növelhető. 

Szélkeltés 

Szféra: Egyedi, Természet 
Mana pont: 18 
Erősség: 6  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: 2 kör/Tsz. 
Hatótáv: 50 láb 
Mágiaellenállás: -  

Arel papjai kisebb szelet hívhatnak létre 
ily módon, feltéve, hogy a szabad ég alatt 
tartózkodnak. A szél erőssége nem lesz 
elegendő ahhoz, hogy tárgyakat sodorjon el, de 
a fáklyákat és a kisebb tüzeket már képes lesz 
kioltani. Hajók tartós irányítására is 
alkalmatlan, nem csak gyengesége, de rövid 
időtartama miatt is. Ködök, mérgező gőzök 
lehajtására viszont kiválóan alkalmas. A szél 
mindig a pap kinyújtott kezei irányából fog 
fújni, aki - ellentétben a Jégveréssel - az 
időtartam lejárta előtt bármikor képes 
megszakítani azt. (Ilyenkor nem nyílik 
lehetőség arra, hogy újból felélessze.) 5 Mp-ért 
a varázslat időtartama 2 körrel növelhető. 

A Nagy Arkánum Rituáléi 

Jégverés 

Szféra: Egyedi, Természet 
Mana pont: 20 
Erősség: 12  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: 2 kör/Tsz. 
Hatótáv: 50 láb átmérőjű kör 
Mágiaellenállás: -  

Korántsem olyan nagy hatású mint a 
Vihar nevű varázslat, de mindenképpen 
hatékony. Noha sokkal kisebb területre fejti ki a 
hatását és sokkal rövidebb ideig tart, hatásában 
elég pusztító. Kizárólag szabad ég alatt jöhet 
létre. A pap rövid fohászkodás után heves 
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jégvihart támaszt, amely hideg széllel 
érkezik és 50 láb átmerőjű körben letarol 
mindent. Az itt tartózkodók körönként K6 
Fp veszteséget szenvednek. A varázslat 
középpontját a pap határozza meg, de nem 
lehet tőle 30 láb távolságnál messzebb. Az 
időtartam végeztével a jégverés 
nyomtalanul eltűnik. 

(ETK 183–185. oldalak) 

Felhasznált irodalom 

• M.A.G.U.S. Első Törvénykönyv; 
• M.A.G.U.S. Papok paplovagok 1. 

Utószó 

A fentiek java része - nem vitás - 
CTRL+C és CTRL+V a Papok Paplovagok 
pyarroni vallással foglalkozó kötetéből. 

Ez szükséges volt ahhoz, hogy a 
tiadlani Arel-pap ne csak egy fél oldalas 
jegyzet legyen, miszerint „ebben és ebben 
különbözik a másik három irányzattól”. 
Igyekeztem a képességeimhez mérten saját 
gondolatokkal is kitölteni. 

Szeretném ha tudnátok, mi ihlette ezt 
a 4. fajta Arel-papot. Nem a „még 
harciasabb harcos pap” volt a cél és az ok, 
hanem egy olvasmány, és az ahhoz 
kapcsolódó élmény. 

 A második regény volt amit annak 
idején olvastam, Raoul Reniertől az Acél és 
Oroszlán. Ebben szerepelt az elején - 
mondhatni egy villanásra csak – egy 
mellékszereplő, egy tiadlani Arel-pap. 

 
„Fogalma sem volt, meddig kóborolt 

céltalanul a faluban, a sötét ablakok, a 
minden kopogtatásra süket kapuk között; de 
az ég alját még nem színezte a hajnal pírja, 
amikor a következő sarok mögül magas, 
komor, széles vállú férfi toppant elé, és ő 
abban a borzalmas, örökké valóságig tartó 
pillanatban leszámolt az életével. 

- Ne riadj tőlem! - mondta az idegen mély, 
zengő hangon. Geor még sosem látta a faluban; 
felnyergelt, hóka csatamént vezetett kantárszáron, 
sodronyinget viselt, s a derekán hosszú markolatú 
tiadlani kardot. Nyakában ezüstszínben csillogott a 
sólyomhold jelvénye. 

Geor hátrahökkent, s ösztönösen maga elé 
kapta kését, izmai harcra készen megfeszültek. Nem 
adott sok esélyt magának, de ha már el kell mennie, 
hát eltökélte, hogy nem könnyíti meg a dolgukat. Az 
idegen elmosolyodott kalapja széles karimája alatt. 

- Csak a barom olyan ostoba, hogy saját 
jószántából hajtja a nyakát a tagló alá, és látom, te 
csak heves vérű vagy, ostoba nem - mondta. - Az 
úrnő azt tanítja, hogy minden teremtett léleknek joga 
van harcolni az életéért. Vedd hát a lovamat, és ha 
majd meg kell térned az Istenek Völgyébe, 
méltósággal tedd! 

És ezzel Arel papja, az ismeretlen vándor 
sarkon fordult, elsietett. Geor soha többé nem látta. 
Pedig sokkal tartozott neki - az életével.” 

Raoul Renier: Acél és Oroszlán 
 
Ez a pár sor ihlette annak idején a tiadlani Arel 

papot, amit szőrös szívű mesélők miatt hosszú 
évekig nem volt alkalmam kipróbálni, míg végül a 
Ville Bajnokai csapat tagjaként a 2000. évi 
kaposvári szerepjáték találkozón rövid időre életre 
kelhetett egy AD&D-ből MAGUS-ra adatptált 
versenymodulban. 
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Szerző: Aquer Dryn Endaron 
Forrás: Kalandozok.hu 
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