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Időméreg: Egy fekete rózsaféléből lepárolt, kráni eredetű, emésztő rendszerből felszívódó 
méreg, „Száz szívdobbanás”-nak is nevezik. Hatását egyfajta a „sejtekben raktározott” életerő 
felszabadításával fejti ki, száz szívdobbanásnyi időbe sűrítve az egész hátralévő élet vitális 
energiáit. A méreg hatóideje alatt a szervezet elképesztő teljesítményekre képes, de közben 
felemészti teljes életerejét. Az utolsó tíz szívdobbanást már az agónia görcsei kísérnek 
(Mérgek görcsök módosítóival), a századik pedig maga a halál. Hatását kifejtve, a testből 
félóra múlva már csak a csontok maradnak, de K6 óra múlva azok is porrá válnak. 
Lehetetlenné téve bármilyen fekete mágiát a porhüvelyen. 

III. Típusú méreg Hatás: Azonnali K10 szegmens Időtartam: 10 Kör (100 szegmens) 

Az elfogyasztó gyorsasága 10 szeresére nő 1 szegmens alatt neki 10 telik el. Ereje K3+2-vel 
nő. Fájdalmat nem érez. 

Téboly Kilenc Tekercse: Pyarron mágusai tagadják létét, de több szervezet is, az 
inkvizítorokkal karba öltve kutatja. A tekercset egy kráni száműzött vetette papírra (valami 
bukott káosz angyal őrült prófétája) utána habzó szájjal kiszenvedett. Azok, akik 
megpróbálták megfejteni és elolvasni, szintén erre a sorsra jutottak. Bizonyos források szerint 
a Hiwith- boszorkányok rendje birtokolja. 

- Kés rítusa: A rítus szövegének végén, az áldozatra halálos sebet mérünk a rítusra előre 
felkészített tőrrel. A seb a legközelebbi vérrokonon ugyanúgy felfakad, mint az áldozaton. Az 
áldozat sebei gyógyíthatóak, de a rokonokon szimpatikus mágia ütötte sebet semmiféle ima 
nem gyógyíthatja meg, csak a Boszorkány. 9 nagyasszony engedélye kell a megtanulásához 
(NJK) 

Eltökéltséget és körülményes előkészítő munkát 
követel a varázslat a Boszorkánytól. Először is, a tört 
kell elkészítenie, amelyet egy éjszaka alatt kell 
felruházni, hogy alkalmas legyen a rituálé elvégzésére. 
Majd jöhet maga a rituálé. A litánia felénél egy apró 
sebet ejt önmagán és az áldozaton. Az így nyert vért 

összekeveri, és a késre keni. Eközben tovább mormolja a litániát majd annak végéhez 
közeledve, sebet ejt az áldozaton. Megfelelő helyre szúrva, vágva akár halált is okozhat ezzel 
a Boszorkány. Ezt a ceremónia áldozata sem éli túl, ha azonnal nem gyógyítják meg. Ezek 
után a Boszorkány minden körben egy sebet ejthet ameddig a Mannapontjai elegendőek 
egyszeri feltöltésből. Szóval a rítus közben semmilyen módon nem töltheti fel az elméjét, és a 
ceremónia Boszorkány körben nem működik. A rokonokon ejtett seb papi mágiával nem 
gyógyítható de varázstárgyak vagy gyógyitalok és életerővel manipuláló sötét praktikák még 
kifejthetik hatásukat (OPCIONÁLIS). De ezt a Boszorkány észreveszi, és újra próbálkozhat. 
Eszméletét vesztett áldozaton vagy rokonokon nem jön létre a hatás. Még egy apróság, a 
Boszorkány csak olyanokra hathat így, akiket személyesen látott, és ismeri az igazi nevét. 
Valamint minden egyes rituálé véglegesen elvesz egyet használója Asztráljából. 

Tharr pap: Shukwas Jele: A saquinatorok titkos rajzolatát nem ismerik Toron, határain túl. 
A jel kisajtolja az emberi test utolsó erőit, míg a szívet görcsbe nem rántja a halál. Sőt még 
azon túl is. A pap az áldozat homlokába karcolja bele a körmével ezt az egyetlen cirkalmas 
vonalból álló rajzolatot. A seb látszólag hamar begyógyul de az áldozat teste innestől a 
Vérpapnak engedelmeskedik. A romlandó test önmagát égeti emészti fel akár a csupasz 
csontvázig leaszalódva, csak, hogy szolgálni tudjon a papnak. Az áldozatok az őket ért 
terheléstől függően bírják, de az első halottak általában már fél óra múlva megjelennek, de 

Mannapont: 77+21/áldozat 
Erősség: 15 
Sebzés: lásd leírás 
Időtartam: lásd leírás 
Varázslás Ideje: 15kör + 1Kör/áld. 
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legkésőbb 2 óra elteltével már mindegyikük halott, és 3 óra elteltével pedig csak a csontvázak 
maradnak. Azok összeesnek életerő fogytával és vége. 

A pap először is egy főzetet kever, melyhez hozzá 
ad egy keveset a saját véréből is, majd ebbe 
megmártva körmét, viszi fel a jelet az áldozat 
homlokára. A jel felvitelénél az áldozatoknak 
eszméletüknél kell, hogy legyenek. A főzet 
tartalmaz még különböző áfiumokat, amelyek 
bódító ködbe taszítják az elmét. Alapból öt emberre 

használhatja ezt a pap, de +7 Mannapontért +1 fő-vel növelheti számukat. Az áldozatokat 
belülről emészti fel önön vérük és akaratuk, Erejük és Állóképességük 20-20ra növekszik a 
varázslat időtartama alatt. A pap teljes uralma alatt vannak a testek, egészen 3óra lejártával, 
mikor már csak a kiszenesedett csontok maradnak a szerencsétlenekből, amit már semmi nem 
tart össze és a hatás véget ér. A varázslat nem erősíthető. 

Kalandozó kötél: Tíz rétegű sodort kötél, kisujjnyi vastag de könnyen megtart akár ”3 felnőtt 
férfit is” hosszát aranyban mérik. (Síró fém című regény) 

 

Mannapont: 55+7/fö 
Erősség: 10 
Sebzés: - 
Időtartam: 3 Óra 
Varázslás Ideje:5 + 1Kör/fő 
Mágiaellenállás: Asztrális és Mentális 


