
 

 

 
  

A Hatalom Itala 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

akkor elég egyszerűen leleplezhet egy 
boszorkányt: Meg kell nézni, van-e 
nála apró üvegcsében folyadék, illetve 
az összetevők. Ha bármelyik igen, már 
mehet is a máglyára.  

Azonkívül ami északon gaznak 
számít, az könnyen lehet, hogy a 
Sheraltól délre teljesen ismeretlen, 
vagy ha ismerik is, lehetetlen 
hozzájutni.  

Aztán ugye itt van a Varázstárgy 
készítése is. 3 óra, 1 Mp, egyszerű 
eszközök. De mi van, ha nincs a 
boszorkánymesternek három órája? 
Vagy már nincs 1 Mp-ja sem? Vagy 
egyáltalán nincsenek eszközei, és még 
tüzet sem rakhat?  

Egy adag ital 3-mal, illetve 4-
gyel csökkenti az Egészséget. Ez miért 
törvényszerű? Egzotikus 
hozzávalókkal nem lehetne ezt 
csökkenteni? Ha magasabb 
Egészségvesztést is vállal, nem lehetne 
egy-két hozzávalót elhagyni, esetleg 
egyszerűbb, vagy rosszabb minőségű 
alapanyagokat használni? Biztos, hogy 
mindíg maximumra tölti fel a 
használója mana pontjait? És ha nem 
kell annyi, viszont jobb lenne 
kevesebb egészség pontot veszíteni?  

Ezekre a kérdésekre ad választ a 
cikk, néhány változattal a Hatalom 
Italára.  
 

A boszorkányok és a 
boszorkánymesterek elméjüket a 
Hatalom Italának segítségével tölthetik 
fel teljesen mana pontokkal. Az Első 
Törvénykönyv erről a következőket írja:  
• A hatalom itala mágikus 

természetű. 
• A hozzávalók 1 aranyért bárhol 

megvehetők. 
• Illetve a Mf herbalizmussal (4. 

fok) bármelyik erdőben be is 
gyűjthetők.  

• Varázstárgy készítéssel 
összekotyvasztható 3 óra alatt, 1 
Mp-ért. Csak egy kis borszeszégő 
kell hozzá, meg pár edényke.  

• Egy adag elfogyasztása 3-mal 
csökkenti a boszorkányok, 4-gyel 
a boszorkánymesterek egészségét.  

• Egy adag elfogyasztása maximális 
mana pontra tölti használója 
elméjét.  
 
Ezzel a következő problémák 

merülnek fel: 
A hozzávalók 1 aranyért 

beszerezhetők, de azért lássuk be, 1 
arany igen nagy pénz, nem mindenki 
engedheti meg magának, és nincs 
mindenkinek Mf-ú herbalizmusa, illetve 
nem szaladgálhat mindenki szabadon az 
erdőben. Azon kívül van egy másik 
bökkenője is az ilyen módon való 
anyagbeszerzésnek: Ha valaki ismeri a 
receptet (márpedig szerintem az 
alaprecept Yneven közkézen forog) 
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Képzettségek 
A Hatalom Italának elkészítéséhez 

legfontosabb képzettség az alkímia, hiszen ez 
biztosítja a különböző laboratóriumi ismereteket, az 
eszközök használatát, a műveletek, eljárások 
ismeretét. Talán nincs mit csodálkozni azon, hogy 
minden boszorkány és boszorkánymester legalább 
második fokon ismeri ezt a képzettséget. 

Azokat az anyagokat, melyeket alkímia 
segítségével készíthetünk el, egy fontos szám, az 
alkímiai szint jellemzi. Ez megmutatja, milyen 
tudás, illetve milyen felszerelés szükséges az adott 
vegyület, keverék előállításához, amennyiben annak 
pontos összetételével tisztában vagyunk. Az alkímiai 
szint értéke 1-től 8-ig változhat; minél nagyobb a 
szám, annál összetettebb az előállítandó anyag. 

Az előállítás sikerességét három körülmény 
határozza meg: a kívánt anyag alkímiai szintje, a 
készítő tudása, továbbá a felszerelés minősége. Ez 
utóbbiban négy kategóriát különböztetünk meg: 

1. Alkalmi felszerelés 
2. Alapfelszerelés 
3. Bővített felszerelés 
4. Laboratórium 

A fenti adatok alapján a következőképpen 
határozható meg a sikeresség, illetve a tudás és a 
kívánt anyag ismeretében a szükséges felszerelés: 
 

Asz. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. fok 1 2 3 4 - - - - 
2. fok 1 2 3 3 4 4 - - 
3. fok 1 2 2 3 3 4 4 - 
4. fok 1 1 2 2 3 3 3 4 
5. fok 1 1 1 2 2 2 3 3 
 

A fenti táblázatban a különböző fokok mellett 
szereplő számok a kívánt körülményeket, 
felszerelést jelölik. Látható, hogy egy magasabban 
képzett alkimista többet hozhat ki az azonos 
minőségű felszerelésből, mint képzetlenebb társa. A 
képzettségek különböző ismereti fokai között 
természetesen nem csak ennyi a különbség. Ezek az 
adatok ismert összetételű, esetleg elkészítési módú 
anyagokra vonatkoznak. A magasabb fokon képzett 
nem csak ügyesebben, otthonosabban bánik a 
laboratóriumi eszközökkel, hanem több 
alapismerettel is rendelkezik, azaz többféle anyag, 
vegyület létrehozására is képes. Lássuk, mit is 
tartalmaznak ez egyes felszerelési kategóriák. 

Ritkán bár, de előfordul, hogy egy anyag 
alkímiai szintje mellé a 0 van írva. Ez azt 
jelenti, hogy egyáltalán nem szükséges 
felszerelés az elkészítéséhez. Ezek a nagyon 
egyszerű vegyületek általában csak keverékek, 
a Hatalom Itala – de esetenként más szerek - 
esetében, pedig elegendő az alkotóelemeket 
szájba venni, és jól összerágni. 

Alkalmi felszerelés 

Teljesen hétköznapi tárgyak, csak éppen 
nem ételt vagy teát, hanem kémiai anyagokat 
állítanak elő bennük. Megfelel erre a célra 
egynéhány bögre, lábos, kanalak, esetleg 
tűzhely. Következésképpen azok az anyagok, 
amelyek nem igényelnek ennél komolyabb 
hátteret, útközben, a kalandok közepette is 
előállíthatók – kellő mennyiségű idő 
ráfordításával. 

Alapfelszerelés 

Általánosságban a következő eszközöket 
foglalja magába: 5 kémcső (1 ezüst/db), 5 
tégely (25 réz/db), 5 különböző méretű lombik 
(5-15 ezüst/db), 2 olajjal vagy alkohollal 
működő égő (45 réz/db – egy adag olaj vagy 
alkohol fél órára elegendő. Kis rézmozsár (15 
réz), 5 kanálka (2 réz/db), 20 üvegcse az 
oldószereknek, kész anyagoknak (2 ezüst/db), 
kis mérleg súlyokkal (2-15 ezüst, a pontosság 
függvényében). Az alapfelszerelés ára tehát 10-
11 arany, ha minden kémcső megfelelő 
minőségű üvegből készült, a mérleg pontos, a 
réz nem szennyezett olyan anyagokkal, 
amelyek reakcióba lépnek a készülő 
vegyületekkel. Az alapfelszerelés csak zárt 
helyiségben használható, legalább egy asztalt 
igényel, segítségével pedig egyszerre negyed 
liter, vagy negyed font anyag készíthető. 

Bővített felszerelés 

A bővített felszerelés a következőket 
tartalmazza: 1 gázégő (2 arany), kis lepárló 
készülék (3 arany), 2 porcelánedény erős 
savaknak (2 arany/db), nagy rézmozsár (25 
réz), 3 kémcsőfogó csipesz (25 réz/db). Két 
anyagfogó csipesz (35 réz/db), 3 tölcsér (8 
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réz/db), 5 speciális lombik (2 arany/db), 5 
lombikállvány (1 ezüst/db), 3 légfogó (5 
arany/db), sav és hőálló tálca (3 arany), az 
alapfelszerelés kémcsöveinek és 
eszközeinek duplája. A bővített felszerelés 
ára 55-60 arany körül mozog, a 
laboratóriumi helyiség pedig alapvető 
követelmény, legalább két szekrénnyel, két 
asztallal. A szellőzés kielégítő megoldása 
igen fontos. 

Laboratórium 

Minden fellehető benne, ami a 
bővített felszerelésben megemlítésre került, 
továbbá speciális forralók, párlók, 
merítőedények, szigetelt gázforraló kamrák, 
stb. – ennek csak a KM fantáziája és kémiai 
ismeretei szabnak határt. 

A Hatalom Italának elkészítése 
megkívánja olyan képzettségek ismeretét is, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
boszorkánymester meg tudja találni, be 
tudja gyűjteni a természetben előforduló 
alkotóelemeket. Ilyen lehet az egyes 
tájegységek ismerete, az erdőjárás és 
változatai. A növények, növénycsoportok 
ismeretét a növényismeret képzettség, az 
egyes állatok illetve csoportjaik ismeretét 
pedig az állatismeret képzettség jelenti. 
Szintén hasznos, bár nem feltétlenül 
szükséges a méregkeverés képzettség 
ismerete is.  

A legfontosabbnak mégis csak a 
herbalizmus tekinthető, ami nem csak 
általános növényismeretet jelent, hanem a 
gyógynövények, illetve azon növények 
ismeretét és felhasználási, elkészítési 
módjukat, amelyek hasznos anyagokat 
tartalmaznak. 

Ezen képzettségek szükségességét a 
különböző Hatalom Itala recepteknél külön 
is megemlítjük. Ennek ellenére a nem 
ismeretük nem jelenti azt, hogy a karakter a 
recept ismeretében nem képes elkészíteni a 
Hatalom Italát, - lásd később. 

Az egészség visszaszerzése 

A Hatalom Italának egyik mellékhatása, hogy 
megiváskor csökkenti használója egészségét, mint 
később láthatjuk, a recepttől függő mértékben. (Az 
Első Törvénykönyvben megírt alap, amit e 
munkában is kiindulási alapnak és általánosságnak 
tekintek az, hogy a boszorkányok esetében 3, míg a 
boszorkánymesterek esetében 4 ponttal csökken az 
egészség egy adag Hatalom Italától.)  

Az egészség pontok elvesztése azzal 
magyarázható, hogy a Hatalom Itala különleges 
összetevői segítségével a használó szervezetéből 
szabadít fel energiát, amit azután mágikus energia – 
mana – formájában később használhat a boszorkány, 
ami viszont megterheli a szervezetet, ami az 
egészség pontok drasztikus csökkenésében 
mutatkozik meg.  

Az egészség pontok elvesztése csak időleges, 
vagyis az elveszített pontok visszaszerezhetők. 
Ennek a módja egy kiadós alvás. Négy óránál 
rövidebb alvás alatt egy sem, attól kezdve óránként 1 
egészség pont tér vissza a szervezetbe. Például, ha 
egy boszorkány három egészség pontot veszített, 
akkor teljes visszaszerzésükhöz hét órát kell nyugodt 
körülmények között pihennie. Ha a pihenés nem 
elegendő, csak az elhasznált pontok egy része tér 
vissza. Ha közben a használó újabb Hatalom Italát 
fogyaszt, az egészség pontok az aktuálistól 
csökkennek ismét. Ne feledjük, hogy nullára érkezve 
az illető meghal. Ahhoz, hogy a pihenés idejéből 
egyszerűen meghatározhassuk a visszatérő egészség 
pontok számát, az alábbi táblázat nyújt segítséget. 

 
Óra Eg. p. 
4 0 eg. p. 
5 1 eg. p. 
6 2 eg. p. 
7 3 eg. p. 
8 4 eg. p. 
9 5 eg. p. 
10 6 eg. p. 
11 7 eg. p. 
12 8 eg. p. 
13 9 eg. p. 
14 10 eg. p. 
15 11 eg. p. 
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Variációk a Hatalom Italára 
A különböző Hatalom Itala recepteknél 

feltüntetésre kerül az elkészítéséhez szükséges mana 
pontok mennyisége, az elkészítés ideje, az anyag 
alkímiai szintje, - amelynek ismeretében az elkészítő 
képzettségének mértékében meghatározható az 
elkészítéshez szükséges felszerelés mennyisége és 
minősége – valamit az ital megivásakor elveszített 
egészség pontok, először a boszorkány, a perjel után 
a boszorkánymester esetében. Szerepel a leírásban 
az ital elkészítéséhez szükséges képzettségek 
felsorolása is. Ez nem tartalmazza az alkímia 2. fokú 
ismeretét, mivel ezzel minden boszorkány és 
boszorkánymester rendelkezik. 

A felsorolt képzettségek leginkább az 
alapanyagok saját kezű begyűjtéséhez szükséges 
ismeretek. Abban az esetben, ha a karakter vásárolja 
az alapanyagokat, egy fokkal kevesebb is elegendő, 
lévén, hogy nem ő keresi meg és gyűjti be, csak 
megveszi. Ilyenkor azért nem árt felismerni a 
megvásárolni kívánt alapanyagokat. Elvileg teljes 
ismeret hiányában is megvásárolhatók az 
alapanyagok, hiszen csak ki kell fizetni, de akkor 
igen könnyen átverhetik a boszorkányt, amit ugye 
egy jóérzésű KM sem hagyna ki… Azt se felejtsük 
el, hogy az a boszorkány, vagy boszorkánymester, 
aki nem saját képességeit használja az alapanyagok 
megszerzéséhez, hanem mindenestől veszi őket, az 
nemcsak, hogy nyomot hagy, de könnyen gyanúba is 
keveredhet. Szerepel még emellett a hozzávalók 
vázlatos felsorolása, illetve a recept elterjedése, 
azaz, hogy hol ismerik. Ez értelemszerűen szorosan 
kapcsolódik az alapanyagok fellelhetőségéhez. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a 
boszorkány nem csak egyedül készítheti el Hatalom 
Italát, hanem több hozzáértővel együtt, ilyenkor 
természetesen segíthetik egymást, nem kell 
mindenkinek mindenhez értenie és mindent tudnia. 

Egy recept követésével a boszorkány tíz adag 
Hatalom Italát készíthet magának. Természetesen a 
mennyiség többszörözhető, ilyenkor mind az 
alkotórészekből, mind a felhasznált mana pontokból 
többször annyi szükséges, de az új tízes adag csak az 
időtartam újabb kitöltésével készíthető. 
Mindazonáltal nem jellemző Ynev Hatalom Italát 
készítő karaktereire, hogy ilyen nagyüzemben 
folytatnák a varázserejű ital gyártását. És akkor még 
nem is szóltunk azokról a hatalmakról, akik mindent 

megadnának, hogy kézre kerítsék a 
boszorkányokat és boszorkánymestereket… 

Északi alap  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Kapotnyak 
• Fehér tündérrózsa 
• Fekete hunyor 
• Széleslevelű gyékény 
• Zsombéksás 
• Csupros nárcisz 
• Orvosi macskagyökér 

Elterjedés: Észak-Ynev 
Északon mindenütt ismert recept, 

valamennyi boszorkánymester ismeri és 
használja északon. A hozzávalók tavasztól 
őszig bármilyen mérsékelt övi, mediterrán 
síkságon, dombságon, erdőben 
összegyűjthetők. A hozzávalók 1 aranyért 
beszerezhetők. 

Trópusi  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 3. fok 
Hozzávalók: 

• Fehér orchidea  
• Szerecsendió  
• Feketebors  
• Szent füge  
• Ezüst akác  
• Posványmangrove  
• Kancsóka  

Elterjedés: Egész Ynev 
Egyszerű recept a forró égövben 

gyűjthető alapanyagokból. Azok a 
boszorkányok és boszorkánymesterek 
alkalmazzák, akik közel laknak a forró égövi 
esőerdőkhöz, de maga a recept egész Yneven 
ismert. Aránylag sokat kell hozzá utazni, mivel 
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vannak benne a füves pusztákon és az 
esőerdőkben honos növények is. 
Mindazonáltal minden alkotóeleme 
viszonylag közönséges, és egész évben 
gyűjthető, különleges felszerelés nélkül is. 
A hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 

Sztyeppei 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Törpe gyékény  
• Sziki-káka  
• Juhcsenkesz  
• Kékperje  
• Bozontos árvalányhaj  
• Konkoly  
• Királydinnye  

Elterjedés: Egész Ynev 
Homokos altalajon, sztyeppeken, 

ligeterdőkben gyűjthető növények alkotják 
ezt a főzetet. Mivel a belevalók nagy része 
elég jellegtelen fűféle, könnyű elrejteni, 
akár egy szalmabálában, vagy 
abrakostarisznyában is, ezért egész északon 
kedvelt és alkalmazott. A hozzávalók 1 
aranyért beszerezhetők. 

Sárkánylehelet  

Mp: 3 
Elkészítés ideje: 4 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Hegyeslevelű liliomfa 
• Farkasalma 
• Fehér lótusz 
• Páfrányfenyő  
• Cseresznye (Virág)  
• Krizantém 

Elterjedés: Észak-Ynev 
Niarei ízlés szerint készült parkokban 

nagy valószínűséggel megtalálható 

növényekből áll ez a főzet.  A keleti kultúrák kis 
számú boszorkánya használja ezt a különleges 
receptet, de egész Észak-Yneven közismert, 
természetesen csak a hozzáértők körében. 
Alkotórészei természetesen csak a keleti területeken, 
illetve az Északon divatos niarei stílusú kertekben 
gyűjthetők. A liliomfa és a páfrányfenyő is 
lombhullató, így csak tavasztól őszig gyűjthető a 
levelük, a cseresznyevirág pedig csak pár hétig, de 
szárítva mind tartósítható. A hozzávalók 1 aranyért 
beszerezhetők. 

Rabok mannája  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 5 óra 
Alkémiai szint: 0 
Egészség vesztés: 5 / 6 
Képzettség: Állatismeret (rovarok) 3 
Hozzávalók: 

• Pinceászka  
• Zöld döglégy  
• Gyötrő szúnyog  
• Fejtetű (serke)  
• Kékzuzmó  

Elterjedés: Egész Ynev 
Fogságba esett boszorkányok utolsó menedéke 

lehet ez a keverék, ami egy börtöncellában is 
összeállítható. Hátránya, hogy a légyből és 
szúnyogból pontosan ez a két faj kell, hasonlókkal 
nem működik (Nem megfelelő faj használata esetén 
az egészségveszteséget megkapja, épp csak az 
elméje nem telik meg mana ponttal.), úgyhogy ahol 
ezek nem élnek, ott gyakorlatilag lehetetlen 
összeállítani. Hozzá kell tenni, hogy mindkét 
rovarfaj elég közönségesnek tekinthető Yneven.  

A hozzávalókat a boszi a szájába veszi, majd 5 
órán át folyamatosan rágja, miközben gondolatban a 
szükséges litániát zsolozsmázza. Az Mp-ot a 
legutolsó 10 percben kell elkölteni. Ha az 5 óra alatt 
a boszorkány lenyeli a félkész keveréket, az 
természetesen hatástalan lesz. (bár egészségéből sem 
veszít.) A recept egész Yneven elterjedt. 

A címben nem elírás a manna, itt nem a 
varázserőre utalok (mana), hanem a mennyei 
táplálékra. A hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 
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Hegyek méze  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 10 óra 
Alkémiai szint: 1 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. Fok; Hegyjárás 2. fok 
vagy állatismeret (rovarok, puhatestűek) 2. fok 
Hozzávalók: 

• Alpesi gőte (Vesék, és vér)  
• Északi sisakvirág  
• Havasi fenyő (Magok, gyanta)  
• Tölcsérzuzmó  
• Sárga zuzmó  
• Mézelő méh (Méregzacskó)  
• Dartoncsiga (Gyomor)  

Elterjedés: Egész Ynev 
Bármilyen hegységben az ott élő vegetációból 

könnyedén összeállítható főzet. Érdekessége, hogy a 
Dartoncsiga gyomrát előbb hozzá kell adni a 
zuzmókhoz és a fenyőmaghoz, majd nyolc órára 
állni kell hagyni, azután kell csak fölforralni, és 
hozzáadni a többi alkotóelemet, és a Mp-ot is ekkor 
kell elkölteni. A kész főzetnek finom fenyőillata 
van, és egy kanál mézzel (ami a hatást nem 
befolyásolja) kellemetlen ízét is elnyomhatjuk. A 
hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 

Sheral vére  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 2 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Havasi gyopár  
• Kakukkfű  
• Lyukaslevelű orbáncfű  
• Háromszínű ibolya  
• Medvehagyma  
• Fodormenta  
• Pöttyös hamuka  
• Hársfa (Virágpor)  

Elterjedés: Egész Ynev 
Bükkösökben - tölgyesekben, napsütötte 

alacsonyabb hegyi erdőkben gyűjthető, tisztán 
növényi alapanyagokat tartalmazó hatalom itala. A 
hársfa virágporától érdekes vörös színű lesz, a 

medvehagymától pedig enyhén 
fokhagymaszagú. A hegységek alacsonyabb 
lejtőin fellelhető lombhullató erdőkben szinte 
mindenhol gyűjthető. A hozzávalók 1 aranyért 
beszerezhetők. 

Hasszán verítéke  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 1 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 3. fok; Sivatagjárás 3. 
fok vagy állatismeret (rovarok) 4. fok 
Hozzávalók: 

• Meszkalinkaktusz  
• Éjkirálynő-kaktusz  
• Kőutánzó gránitvirág  
• Datolya  
• Kőskorpió (Méregmirigy)  
• Teve (Mellékvese)  

Elterjedés: Dél-Ynev 
Hasszán egy névtelen dzsad 

boszorkánymester-rend legendás 
méregkeverője volt, ő fejlesztette ki ezt a 
receptet. Kisebb megterhelést ró ugyan a 
szervezetre, ám ennek ára van: A 
meszkalinkaktusz miatt az ital hallucinogén 
(Idegrendszerre ható 3. szintű méreg 
Víziók/émelygés), a skorpióméreg pedig izgatja 
a gyomor és a bél nyálkahártyáját, így 
használói nagy valószínűséggel fiatalon (45 - 
50 körül) pusztulnak majd el gyomor-, illetve 
nyombélfekélyben, bélgyulladásban, és egyéb 
korántsem kellemes emésztőrendszeri 
betegségekben. Azért előnye is van, minden 
bélférget és hasonló élősködőt kiirt. A legtöbb 
rend vallásos rituálé keretében veszi magához a 
főzetet, és az ilyenkor előjövő látomásokból 
jósolnak. A hozzávalók 3 aranyért 
beszerezhetők. 

A Szűz ajándéka  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 4 nap 
Alkémiai szint: 4 
Egészség vesztés: 1 / 2 
Képzettség: Herbalizmus 4. fok; Erdőjárás 3. 
Fok; Barlangjárás 2. fok 
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Hozzávalók: 
• Kránkő  
• Tömjén  
• Kráni bürök  
• Obszidiáncsiga (Dartoncsiga 

kráni neve) (Gyomor)  
• Lidérczuzmó  
• Parázsmoha  
• Lángkígyó (Méregmirigyek)  
• Vakgőte (Vér)  
• Fekete özvegy (Méregmirigyek, 

peték)  
• Ostorfarkú (Peték)  
• Atropa belladonna  
• Hólyaghínár  
• Fahéj  

Elterjedés: Krán 
A Szűz Lányai elnevezésű kráni 

boszorkányrend titkos receptje, amit 
állítólagos alapítójuktól és fő védnöküktől a 
Lánggal Égő Szűztől kaptak. (Semmi sem 
mutat arra, hogy a Szűz valaha is 
beleavatkozott volna a halandók ügyeibe, 
vagy egyáltalán tudomásul vette volna 
ittlétüket, de ez a recept legalábbis 
elgondolkodtató, mivel a legbonyolultabb 
létező Hatalom Itala, és valószínűleg a 
leghatalmasabb is, hisz alig terheli meg 
használójának szervezetét.)  

Komplett alkimista labor kell hozzá, 
és egy igazán hozzáértő mester. Először is 
egy értelmes lényt kell áldozni Káosz-
Metha, egy másikat pedig a Lánggal Égő 
Szűz tiszteletére. Azután a teljes felszerelést 
ki kell főzni, a labort tömjén és kránkő 
keverékével megtisztítani, és csak ezek után 
kezdődhet a tulajdonképpeni munka.  

A lidérczuzmót és a parázsmohát meg 
kell fagyasztani, majd mozsárban jó 
alaposan porrá törni. (Jobb eredmény 
eléréséhez néha üvegport is adnak hozzá.) 
Ezek után adják hozzá az obszidiáncsiga-
gyomrot, majd egy teljes napra állni 
hagyják. A lidérczuzmót viszonylag könnyű 
begyűjteni, mivel éjjelente kísérteties zöld 
fénnyel világít. A parázsmoha Krán szerte 
ismert fűszer, erős, mint a jóféle 
cseresznyepaprika. Bárhol megvehető, 
gyakorlatilag fillérekért. A lángkígyónak 

tulajdonképpen a mérge kell, de azt csak mágikus 
tárolóedényekben tárolható, különben órák alatt 
megromlik. Ha méregmirigyestül veszik ki a 
kígyóból, akár egy napig is használható marad. 
Persze – Ranagol semmit sem ád ingyen - a 
lángkígyó marása többnyire halálos.  

A mérget összekeverik a vakgőte vérével (A 
vakgőte nagyobb mészkőbarlangokban található, 
teljesen fehér, szeme csökevényes, és egész életében 
lárvaformában él; kopoltyúkkal lélegzik, és így is 
szaporodik.) A méreggel kezelt gőtevért tíz percre 
állni hagyják, majd bele kell önteni a közben 
elkészített főzetbe. Az ostorfarkú a pókokkal 
rokonságban álló ízeltlábú, rá szárazabb területeken, 
kövek alatt lehet ráakadni. A hólyaghínár 
tulajdonképpen barnamoszat, ami kis gázzal telt 
hólyagocskákkal tartja magát a víz színén. 
Tengerekben, nagyobb, sós vizű tavakban 
mindenhol közönséges. A készítés során nagyon 
óvatosan kell eljárni, ugyanis az összetevők nagy 
része mérgező (Kráni bürök, lángkígyó, Fekete 
özvegy (ez az a pók), Atropa belladonna), így hiba 
esetén könnyen méregellenállás dobásokra kerülhet 
sor.  

A kész főzet sűrűn folyó, csípős-fahéjas szagú, 
sötétben zöld fénnyel derengő folyadék. Egyáltalán 
nem mérgező, és huzamosabb ideig tartó fogyasztása 
sem okoz semmilyen kárt a szervezetben. Még 
kránban is kevesen mondhatják el magukról, hogy 
láttak már ilyen italt, még kevesebben, hogy valaha 
a használat kegyében is részesültek, a külvilágban 
pedig teljesen ismeretlen. A hozzávalók elvileg 12 
aranyért beszerezhetők volnának, de olyan sokféle, 
érzékeny alapanyag szükséges hozzá, hogy szinte 
lehetetlen ezeket egyszerre megtalálni valamiféle 
gyógyfű és varázsszerárusnál. 

Boncmester reggelije  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 6 óra 
Alkémiai szint: 3 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Anatómia (ember) 4. fok 
Hozzávalók: 

• Agyalapi mirigy (Ember, félelf, ork)  
• Mellékvese (Minden elfszabású faj)  
• Máj (Ember)  
• Vizelet (minden elfszabású faj)  
• Epe (ember, ork)  
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• Hasnyálmirigy (Minden elfszabású faj)  
• Vesekéreg (Ember)  
• Éter  
• Alkohol (legalább 80%)  
• Sósav (10%)  

Elterjedés: Egész Ynev 
Ez egy különösen gusztustalan recept, ugyanis 

emberi testrészekből állítható össze, pár egyszerű 
vegyszer segítségével. A szer az emberi test élettel 
kapcsolatban hordozott mágikus energiák 
maradványait nyeri ki és olvasztja a Hatalom 
Italába. Leginkább boszorkánymesterek használják, 
és annak ellenére, hogy egész Yneven elterjedt, csak 
az elvetemültebbje használja.  

A kész főzet zöldes-barna, és dögletes szagú. 
Elfogyasztása akaraterő próbához kötött, amihez 
pozitív módosítót jelent a boszorkánymester 
tapasztalati szintjének fele. Az alapanyagok értelem 
szerűen nem vásárolhatók meg, mert Ynev egyetlen 
emberek benépesítette civilizált országában sem 
néznék jó szemmel az ilyen jellegű kereskedelmet. 

Repülőkenőcs  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Farkasölő sisakvirág  
• Gyűszűvirág  
• Kakukkfű  
• Csertölgy (Levelek kivonata)  
• Harangláb  
• Éti csiga (Gyomor)  

Elterjedés: Egész Ynev 
Mint a neve is mutatja, ez nem folyadék, 

hanem sűrű, olajos kenőcs, amit használatkor a 
halántékra, vagy a fejbőrre kell kenni. A felszívódás 
2K6 kör, az alkalmazó elméje csak ez után töltődik 
fel mana ponttal. Előnye, hogy egyszerű 
alkotóelemei könnyen beszerezhetők szinte bárhol 
Yneven.  

Hallucinogén, erőteljes, repülésszerű 
látomásokat okoz, ami K6 x 5 percig tart. Ez idő 
alatt az alkalmazó egyensúlyérzéke 45-tel csökken, 
ami a hatás elmúltával azonnal visszatér. Mivel 
mérgező, napi két és heti öt adagnál több már 

veszélyes lehet, mivel a méreganyagok csak 
lassan távoznak a szervezetből. A megadott 
határ alatt használva nem jelent veszélyt, de az 
adag túllépése már veszélyes lehet. A méreg 6. 
szintű, idegrendszerre ható méreg, ami zavarja 
a gondolkodást, tompítja az agyat. Hatására 
sikeres egészség próba esetén K6 órára, 
sikertelen esetén 3K6 órára csökkenti az 
intelligenciát, a vétés értékével. Ez akár még a 
pszi képességekre is negatív hatást gyakorolhat. 
Fontos, hogy amennyiben a hatóidő alatt újabb 
adag méreg jut a szervezetbe, azaz újabb adag 
Hatalom Itala, a méreg hatása erősödik, 
mégpedig a negatív hatás időtartamát 
többszörözi, az újabb egészségpróba vétés 
felével. Adódnak persze olyan helyzetek, 
amikor még ez az át is megéri az elme mágikus 
energiákkal történő telítését… A hozzávalók 1 
aranyért beszerezhetők. 

Gyöngysor  

Mp: 2 
Elkészítés ideje: 6 óra 
Alkémiai szint: 3 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Vörösbor  
• Gubókosbor  
• Tavi káka  
• Virágos hangyabogáncs  
• Ékes vasvirág  
• Igazgyöngy  

Elterjedés: Észak-Ynev 
Érdekes recept, mivel a végeredmény egy 

kupa fűszeres vörösbor lesz, és egy 
igazgyöngy. Azonban csak az igazgyöngy a 
mágikus a kettő közül, így bármilyen 
ellenőrzésen könnyedén átcsúszik. Használat 
előtt a gyöngyöt bele kell dobni a borba, mire 
az 5 szegmens alatt elolvad, és máris 
fogyasztható a Hatalom itala. A hozzávalók 2 
aranyért beszerezhetők. 

Hétszín-ital  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 6 óra 
Alkémiai szint: 3 
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Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 3. fok vagy 
Növényismeret (virágok) 4. fok 
Hozzávalók: 

• Százlevelű rózsa  
• Tearózsa  
• Baldeki rózsa 
• Oszlopos rózsa  
• Vörös levelű rózsa  
• Gyepűrózsa  
• Abadana gyöngye  

Elterjedés: Dél-Ynev 
Egzotikus recept szerinti ital, mivel 

hét fajta rózsából párolható le. A kész ital 
olyan lesz, mint egy apró üvegcse rózsaolaj. 
Előnye, hogy megközelítően egyfajta 
alapanyagokból készül, aminek még a 
termesztése sem feltűnő! A recept 
elsősorban a Taba el-Ibarában alkalmazott, 
de szerte Dél-Yneven is ismerik a 
hozzáértők. A hozzávalók 3 aranyért 
beszerezhetők. (kivétel ez alól a baldeki 
rózsa, ami igen ritka és nehéz – veszélyes – 
hozzájutni). 

Halál könnye  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 2 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 2. Fok; 
méregkezelés 4. fok 
Hozzávalók: 

• Kuráre  
• Nyílméregbéka (Bőrváladék)  
• Kalabár-bab  
• Feketebab  
• Parázsszalamandra 

(Bőrváladék)  
Elterjedés: Észak-Ynev 

Különleges recept, ugyanis minden 
egyes alkotóeleme halálosan mérgező. A 
kész ital szénfekete, híg mézszerű folyadék. 
Aki már használta, később mind úgy 
nyilatkozott, hogy az ital lenyelése után 
percekig olyan, mintha haldokolna 
elfogyasztója. Ez fájdalommal, 2K6 Fp 
elvesztésével is jár. Az alkalmazó életében 

második adagtól kezdve megivása akaraterő 
próbához kötött. Sikertelenség esetén az alkalmazó 
fél óra elteltével próbálkozhat újra. A hozzávalók 
trópusi őserdőkben egész évben gyűjthetők. A 
hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 

Antoh ajándéka  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 1 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok; tengerjárás 2. fok 
Hozzávalók: 

• Vérmoszat  
• Sargasso-moszat  
• Antoh fátyla  
• Tutajoscsiga (Tutaj nyálkaanyaga)  
• Hering (Hús, tehát a szárított is jó)  
• Zöld medúza  

Elterjedés: Egész Ynev (tenger) 
Ezt az ital akár nyílt tengeren is elkészíthető, 

mivel csak a felszínen sodródó szervezetekből áll. 
Trópusi, mérsékelt övi tengerekben minden 
alkotóeleme közönséges, és egész évben gyűjthető. 
A hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők, de csak a 
tengerparti régiókban 

Mézharmat  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 1 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Iparűzés (méhészet) 2. fok 
Hozzávalók: 

• Hársfavirágméz  
• Akácméz  
• Vaddohány-méz  
• Kakukkfűméz  
• Méhpempő  
• Propolisz  

Elterjedés: Egész Ynev 
Ez a recept csak méhek készítette anyagokból 

áll. A kész ital olyan, mint egy kicsit sűrűbb, 
sötétpiros méz (A hársfa virágpora piros). A 
hozzávalók begyűjtése kicsit bajos, mivel az 
akácméz tavasszal gyűjthető, a vaddohány nyár 
közepén virágzik, a kakukkfű ugyan sokáig virágzik, 
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de ember legyen a talpán, aki tiszta kakukkfűmézet 
szüretel, mivel általában más virágok nektárjával 
keveredik. (Vegyes virágméz.) A különböző mézek 
minden különösebb kezelés nélkül évekig elállnak. 
Minél vegyesebbek a mézek (minél több egyéb virág 
nektárja és virágpora van benne a kívántén kívül), 
annál rosszabb lesz az ital hatásfoka. (Egészség 
vesztés nő.) A hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 

Kyrek emlékezete  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 1 óra 
Alkémiai szint: 1 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Tiszafa (terméshús)  
• Bíborfolyondár  
• Boróka (bogyó)  
• Molyhos tölgy  
• Cédrus  

Elterjedés: Észak-Ynev 
A kyr hagyomány szerinti öt szent fából készül 

ez a főzet, aminek nagy előnye, hogy minden 
hagyományos kyr ízlés szerinti parkban 
megtalálhatók (alaposan feladva ezzel a leckét a 
kertészeknek, mivel a növények élettere eléggé 
különböző). A kyr vallások szerint (jelenleg már 
csak Tharr, Sogron, és Morgena követői élnek 
számottevően Yneven) halálos bűnnek számít a 
szent növények megcsúfolása, így az ilyesfajta italok 
használatát, birtoklását, stb. halállal büntetik sok 
helyen. A hozzávalók 2 aranyért beszerezhetők. 

Elfek haragja  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 5 óra 
Alkémiai szint: 1 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 3. fok; erdőjárás 4. fok 
Hozzávalók: 

• Uscayha (levél)  
• Csillagfű  
• Ezüstfenyő (gyanta)  
• Boszorkányvaj  
• Éjjeli pávaszem (hímpor)  

Elterjedés: Egész Ynev 

A főzet az elfek szent fájának, az 
uscayhának leveleit is tartalmazza, az elfek 
mégsem tartják bűnnek használatát, nem 
üldözik fogyasztóit. Úgy tartják, aki nem 
tisztelte kellően a fa lelkét, és nem engesztelte 
ki, amikor leveleket szedett róla, attól maga a fa 
tagadja meg a segítséget, és hatástalan lesz a 
főzete, ami a tapasztalatok alapján igaz is. Elf 
boszorkányok között igen elterjedt recept, 
legszívesebben csak ezt használják. A 
hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 

Farkasvonyító  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 1 
Egészség vesztés: 4 / 5 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Toportyánír  
• Vérzőfű  
• Kocsányos tölgy (makk)  
• Szarvas (vér)  

Elterjedés: Észak-Ynev 
Orkok körében igen kedvelt recept, hisz 

ők föl sem veszik a nagyobb 
egészségcsökkenést, a felhasznált anyagok 
pedig szállásterületeiken mindenütt 
közönségesek. Emellett ismerik az egyéb népek 
boszorkánymesterei is, bár nem feltétlenül 
részesítik előnyben a használatát. Veszett 
keserű a főzet, fogyasztásakor általában 
görcsbe rándul a torok, ezért az ork 
boszorkánymesterek egyszerre szokták 
felhajtani az italt, majd azonnal vonyítani 
kezdenek, s aki legtovább bírja, hitük szerint az 
áll a farkasszellem nagyobb kegyében. A kész 
ital avarszagú, halványbarnás folyadék. A 
hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők. 

Mákony  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Mák (tejnedv)  
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• Vérehulló fecskefű (tejnedv)  
• Beléndek  
• Kutyatej  

Elterjedés: Egész Ynev 
Általános mezei növényekből 

elkészíthető recept. Mivel a Vérehulló 
fecskefű mérgező, a főzet készítésekor 
ügyelni kell az arányok pontos betartására. 
Ennek eldöntésére a KM dobasson 
képzettség próbát a karakter herbalizmus 
képzettségére (százalékossá átváltva.) A 
próba sikertelensége esetén – erről a játékos 
ne tudjon! – egyel nő az egészség vesztés az 
italtól. A hozzávalók 1 aranyért 
beszerezhetők. 

Gyöngytej  

Mp: 2 
Elkészítés ideje: 6 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 1. fok 
Hozzávalók: 

• Gyöngyházzúzalék  
• Szamártej  
• Őrölt holdkő  
• Őrölt borostyán  
• Szágóliszt  

Elterjedés: Észak-Ynev 
Tipikus városi recept, mivel a 

hozzávalók mind könnyedén beszerezhetők 
bármely nagyvárosban, ráadásul nem is túl 
drágák. Az egyedüli problémát a szer 
legdrágább alapanyaga, a szágóliszt 
beszerzése jelenti. Ezek a pálmák Taba el-
Ibarában nőnek, de óriási a vízigényük, így 
elég korlátozott a termőterületük. A 
gyöngyházra, borostyánra, és a holdkőre is 
igaz, hogy minél nagyobb darabokat vesz a 
karakter, annál drágább. A gyöngyházpor 
filléres vacak, a megmunkálás során 
keletkező holdkő vagy 
borostyánszilánkokat, illetve a csiszolásnál 
képződő port pedig egyszerűen kidobják. A 
végtermék egyébként tetszőlegesen 
hígítható a kenőcssűrűségűtől egész a 
kakaószerűig, kinek - kinek gusztusa 
szerint. A kész ital halványsárgás-fehér, 

átlátszatlan folyadék. A hozzávalók 1 aranyért 
beszerezhetők. 

Haláltánc-ital  

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 2 / 3 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Feketefenyő  
• Kránkő  
• Lidérczuzmó  
• Kígyóméreg  
• Haláltánc (csipet) 
•  Szurokfű 

Elterjedés: Krán 
Ennek a kráni receptnek az alapja és 

legfontosabb része egy kis kenet a hírhedt 
ajzószerből, a Haláltáncból. (fél adag) Előnye, hogy 
nem terheli meg a szervezetet annyira, mit a 
közönséges receptek. Kránban és peremvidékén 
általánosnak számít. Elkészítéséhez bármilyen kígyó 
mérge megfelelő. A Feketefenyőből a kérgét porítani 
kell, úgy lehet felhasználni.  

A szer mellékhatása, hogy alkalmazója a 
megivást követően K4 x 10 percig nem érez semmit, 
de azután 3K6 körre kábulatba esik, és a kábultság 
módosítói lesznek rá érvényesek. (a KM egyik dobás 
eredményét se közölje a játékossal.) A hozzávalók 1 
aranyért beszerezhetők, egyedül a Haláltánc egy 
adagja kerül sokba, ára 5 arany. 

Fekete erő 

Mp: 3 
Elkészítés ideje: 6 óra 
Alkémiai szint: 3 
Egészség vesztés: 1 / 2 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Fekete üröm  
• Macskagyökér  
• Wul-madár (emésztőmirigy)  
• Fekete henna  
• Dögfű 
• Kráni indásvirág  

Elterjedés: Krán 
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Általános Kráni recept, melynek előnye, hogy 
bár lassan készül, és sok mágikus energiát igényel, 
nem terheli meg túlzottan a szervezetet. Alkotórészei 
között vannak olyan kráni növények, mint a fekete 
üröm gyökerének zúzaléka, egy elterjedt mezei 
növény, a dögfű porrá tört magja, valamint a kráni 
erdők húsevő növénye, a kráni indásvirág fekete 
szirmai is. Fel kell használni egy csipetet a ritka 
kráni ajzószerből, a fekete hennából is.  

A kész vegyszer koromfekete színű, erős 
szagú, sűrű és keserű folyadék. Elfogyasztása 
kellemetlen, és akaraterő próbához kötött. A 
boszorkánymester, ha nem sikerül rávennie magát a 
folyadék megivására, csak tíz perc elteltével 
próbálkozhat újra. A hozzávalók 6 aranyért 
beszerezhetők. 

Álnok-szirup 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 1. Fok; Erdőjárás 1. fok 
Hozzávalók: 

• Feketefű 
• Mocsári Kronyhola 
• Gesztenye olaj 
• Méz 
• Vér (saját) 
• Fahéj 
• Gyümölcshús  

Elterjedés: Krán 
Egyszerű kráni recept a Hatalom Italára. Az 

összetevők hamar begyűjthetők a kráni erdőkben és 
mocsarak környékén. Az elkészítéshez szükség van 
1 Ép-nyi vérre is a majdani használó véréből. Ha 
netán más issza meg, neki csak egészségvesztést 
okoz, mana pontjait nem pótolja. Az ital 
különlegessége, hogy a megivás pillanatában 
mindössze egyetlen egészség pont veszteséget okoz, 
egy enyhe hasi görcs kíséretében. A következő 
egészség pontot K6 óra múlva veszti el a használó, 
az az utánit K3, majd ismét K3 óra múlva. A KM ne 
mondja el a dobás eredményét a játékosnak.  

A kész ital szirupszerűen sűrű, sárga színű, 
bódítóan finom folyadék. A mocsári kronyhola 
hatásának köszönhetően itatja magát, olyannyira, 
hogy ha a boszorkány nem dob sikeres akaraterő 
próbát, akkor nyomban felhajt még egy adagot az 

értékes italból. Ilyenkor mana pontjai nem 
nőnek tovább, hiszen azok már a maximumon 
vannak, viszont az egészsége tovább romlik, 
méghozzá nem is azonnal, hanem ismeretlen 
időpontban, váratlanul csap le rá a büntetés. 
Ezen hátránya ellenére mégis kedvelt, egyszerű 
Hatalom Itala, elsősorban a boszorkányok 
körében, de persze a boszorkánymesterek is 
alkalmazzák. A hozzávalók 1 aranyért 
megvásárolhatók. 

Az Élet ereje 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 1. fok; Anatómia 1. 
fok 
Hozzávalók: 

• Vér (4 Ép)  
• Gyűszűvirág  
• Szárított dohány 
• Őrölt borostyán  

Elterjedés: Egész Ynev 
Ehhez a Hatalom Italához legalább 4 Ép-

nyi friss vérre van szükség. Az ital a vérben 
rejtőző energiát használja fel, hogy mágikus 
energiát adjon használójának. Emiatt, bár a 
recept egész Yneven ismert a boszorkányok és 
boszorkánymesterek között, csak az 
elvetemültebbek, magasztos célokért 
emberéleteket feláldozni nem félők használják. 
A szer előnye, hogy közönséges anyagokból 
készül, így könnyen hozzáférhető Ynev 
bármely vidékén. 

Lehetséges az ember (pontosabban 
fogalmazva értelmes lény) vért kétszer annyi, 
állati vérrel is helyettesíteni, de akkor az 
egészségvesztés mértéke egyel nő, azaz 
boszorkányok esetében 4, 
boszorkánymestereknél 5 lesz. A kész lé sűrű, 
vöröses színű, de szinte szagtalan folyadék lesz. 
Egyetlen hátránya, hogy mindössze K6 napig 
marad felhasználható, semmilyen módon nem 
lehet tovább tartósítani. A hozzávalók 1 
aranyért beszerezhetők. 
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Ranagol Átka 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 4 óra 
Alkémiai szint: 3 
Egészség vesztés: 0 / 0 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Ördögkóró tövis  
• Kráni bürök 
• Tintafű  
• Fűzfalevél 
• Feketefenyő (gyanta) 
•  Lótej 
• Vér (saját)  
• Áldozat 

Elterjedés: Krán, Gorvik 
Tipikus kráni recept a Hatalom 

Italára. Viszonylag könnyen elkészíthető, 
alapanyagai mindenütt közönségesek 
Kránban és peremvidékén. Érdekessége, 
hogy az alkalmazónak a saját véréből is fel 
kell használnia 1 Ép-nyit, tehát másnak nem 
adható el. (ami egyébként amúgy sem 
gyakori, még Ranagol Birodalmán kívül 
sem.) A készítés során áldozatot kell 
bemutatni egy Ranagolnak szentelt oltáron. 

Az ital hatása is igen különleges, 
mivel nemhogy csökkentené a szervezet 
erejét, még növeli is azt. A Hatalom 
Italának ez a típusa megiváskor növeli 
használója életerő pontjait K4-gyel. 
(tulajdonképpen gyógyít) A probléma csak 
akkor van, ha a boszorkánymesteren 
nincsen sérülés, amit a hatás 
begyógyíthatna. Ilyenkor ugyanis szintén 
beépül a szervezetbe a „jótékony hatás”, 
csak valamilyen kinövés, 
csontkitüremkedés, testi torzulás 
formájában. Ennek helyét a KM a sebesülés 
táblázata alapján dobja ki, mértéke pedig a 
K4 dobástól függ. Ezért megivása előtt a 
boszorkánymesterek gyakran megvágják 
magukat, inkább többször is, minthogy 
kellemetlen meglepetés érje őket. (például a 
homlokon kinövő szarv). A nehézség csak 
annyi, hogy a boszorkánymester nem tudja, 
mennyit fog „gyógyítani” rajta az ital, (a 
KM SOHA ne árulja el a dobás érétkét). A 

kész ital halvány-vörösen világító, sűrű folyadék. A 
hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők, de ne 
feledkezzünk meg a saját vérről és a Ranagol 
oltárról sem! 

Ar’qua dyathor 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 3 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 3. fok 
Hozzávalók: 

• Kráni bürök  
• Vér (saját)  
• Quarat-kígyó   
• Aquir csont  
• Fekete lótusz 
• Lilaakác mag 
• Kráni fenyő (gyanta) 
• Karomvirág  

Elterjedés: Krán 
Igen különleges kráni recept, mely eredetileg 

csak néhány boszorkánymester rend titka volt, mára 
azonban gyakorlatilag közismertnek számít a Fekete 
Határ belső oldalán. Nevének jelentése 
megközelítőleg „aquirok veleje”. Alkotórészei elég 
gyakoriak kránban, ellenben nem mindet egyszerű 
megszerezni. Elkészítéséhez szükséges a készítő 
(pontosabban a majdani használó) véréből 1 Ép-nyi 
adagra, a mérgező gőzű fekete lótusz szirmára, és 
egy aquir csontjából reszelt fekete darabokra. Ennek 
beszerzése még a Birodalomban is nehéz, annál is 
inkább, mert az ősi fajok gyermekei sem szeretik, ha 
felhasználják testrészeiket. Igaz, olykor – nem is 
olyan ritkán – ők maguk juttatják egymást ilyen 
helyzetbe.  

A Quarat-kígyó egy különleges, de gyakori 
barlangi kígyófaj, mely a Kráni hegységben él. 
Mérge roppant erős és veszélyes, de különlegessége, 
hogy amennyiben az áldozat mozdulatlan marad, 
nem hat, és így akár több hetet is ki lehet húzni, 
persze szigorúan mozdulatlanul. Így, ha van valaki, 
aki elhozza az ellenszert, az áldozat megmenekülhet. 
A kígyónak a méregfogára van szükség az ital 
elkészítéséhez, de úgy, hogy ne maradjon benne a 
méregből, mivel a porított fogat már forralás után 
kell az italba rakni, így az esetleg rajta maradt méreg 
belekerülne a Hatalom Italába.  
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Az ital hatása az igen különleges, ugyanis nem 
csak teljesen feltölti alkalmazója elméjét mana 
pontokkal, hanem túltölti azt, mégpedig 2K10 Mp-
al. (Ebben az egy esetben az alkalmazó mágikus 
ereje túllépheti a kezdeti értéket, ami nem nő meg 
örökre, csak az ital egyszeri hatására. A KM-eknek 
figyelembe kell venni a mágikus kifáradás szabályait 
is!) A túltöltés azonban erős fizikai fájdalommal jár, 
a görcsös fejfájás az aktuális túltöltés felével 
egyenlő mennyiségű Fp veszteséget okoz a 
használónak. A fejgörcs K6+1 körig tart, és az idő 
alatt semmilyen mágia vagy pszi használatot nem 
tesz lehetővé a boszorkány vagy a boszorkánymester 
számára. A kész ital sűrű, fekete színű, és furcsa 
módon csak úgy nyeli a fényt, körülötte arasznyi 
sugárban szinte éjjeli sötétség uralkodik. A 
hozzávalók 1 aranyért beszerezhetők, kivéve a 
kígyófogat, amit nem árulnak kereskedelmi 
forgalomban, na és az aquir csontot, amit szintén 
egyedi módon kell megszerezni. Tudvalevő, hogy az 
ilyesmi meglehetősen drága a Birodalomban, és az 
árát csak a legritkábban mérik aranyban… 

Lidérc-csepp 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 1 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 1 / 2 
Képzettség: Herbalizmus 4. fok 
Hozzávalók: 

• Karomvirág  
• Elfszabású lény könnye  
• Mocsári varangy  
• Lidércfű  
• Zengőbokor (termés) 
• Feketefű 
• Zöld nyálka  

Elterjedés: Krán 
Különleges kráni változat a Hatalom Italára. 

Fontos alapanyaga a ritka, csak a kráni elfek által 
uralt Hét Domb és Hét Völgy területén élő lidércfű, 
melynek terjesztési és kereskedelmi monopóliuma is 
a könnyűléptűek kezében van. Maga a szer 
közismert Kránban, és kedvelt is, mivel nem terheli 
meg nagyon a szervezetet, mégis legtöbbször csak 
elf rendeknek adatik meg a lehetőség, hogy 
használhassák. A többi összetevő egyszerűen 
összegyűjthető, vagy olcsón megvásárolható.  

Hátrányos tulajdonsága, hogy megivása 
után jelentkezik a lidércfű egyik mellékhatása, 
a rémálmok, melyek K6 napon át tartnak, 
természetesen csak alvás közben. (A KM ne 
közölje a dobás eredményét!) A rémálmok 
megkeserítik a boszorkány életét. Az alvás így 
fele olyan pihentető, ez vonatkozik a sebek 
gyógyulására és a fáradtságon át egészen az od 
pontok visszatérésére is. Mindemellett alvás 
közben, óránként dobni kell K10-zel, amin ha 0 
érték jön ki, az alvó felriad a rémálom hatására, 
s csak percek múltán alhat el ismét. Emiatt a 
lidérc-cseppet alkalmazó boszorkányok és 
boszorkánymesterek kerülik az alvást, inkább 
különböző szerekkel helyettesítik, illetve teszik 
mélyebbé. Persze az elfeknek külön receptjük is 
van erre… 

Érdemes ezek mellett a szert legalább 
bővített felszereléssel elkészíteni, mivel, ha a 
lidércfű párlatból akár csak egy kicsivel több 
kerül az italba, - akárcsak a lidércfű egyszerű 
élvezete – menthetetlenül függőséget okoz. 
(Bővített felszerelésnél ennek a hibának az 
esélye 1%, alap felszerelésnél 10%, míg 
alkalmi felszerelés használatakor 40%! A kész 
ital halványzöld színű, finom, földöntúli 
gyönyöröket ígérő illatú, híg folyadék. Az 
alkotóelemek a lidércfű kivételével 1 aranyért 
beszerezhetőek, azt azonban csak az elfektől 
lehet szerezni, ára pedig csak tőlük függ… 

Kráni alap 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 3 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 3 / 4 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Karomvirág  
• Zerraag fa  
• Lilaakác mag  
• Tintafű 
• Démonhernyó váladék 
• Feketefű  

Elterjedés: Krán 
A legegyszerűbb és a legelterjedtebb 

Hatalom Itala recept a Fekete Határ sötétebbik 
oldalán. Az összetevők mindegyike begyűjthető 
második fokú herbalizmussal, csupán az 
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okozhat gondot, hogy a démonhernyót – 
amely nevével ellentétben soha nem lesz 
lepke – csak tavasztól nyárközépig lehet 
gyűjteni, míg a sötétlila színű leveleiről 
elhíresült, hatalmas ligeteket alkotó lilaakác 
– amely egyébként Dél-Ynev közönséges 
fája – ősszel hozza apró almákhoz hasonló 
terméseit. A karomvirág ezzel szemben a 
hideg évszak végén bontja ki nagy, és 
veszélyes tüskéktől védett kék virágának 
szirmait. 

Emiatt valamelyik alkotóelemet szinte 
biztos, hogy meg kell vásárolni, hacsak a 
boszorkány nem képzett belőlük tartalékot. 
A kész ital sűrű, szinte átlátszó folyadék, 
keserű ízzel. Az alkotóelemek 1 aranyért 
megvásárolhatók. 

Vak Kvenna Itala 

Mp: 1 
Elkészítés ideje: 2 óra 
Alkémiai szint: 2 
Egészség vesztés: 2 / 2 
Képzettség: Herbalizmus 2. fok 
Hozzávalók: 

• Tövises juhar  
• Vérfogó fű 
• Üröm 
• Csontreszelék 
• Kráni fenyő  
• Sötétlő moha 
• Ördögkóró  

Elterjedés: Krán 
Kvenna állítólag egy rendkívüli 

hatalmú kráni boszorkány volt, a legendák 
szerint tőle származik ez a mára 

közönségessé vált kráni Hatalom Itala variáció. Az 
egyszerűen elkészíthető, közönséges 
alkotóelemekből álló ital kedvelt egész kránban, 
noha nem mentes minden mellékhatástól. Igaz, hogy 
csupán 2-vel csökkenti használója egészségét – 
egyedülálló módon boszorkányok és 
boszorkánymesterek esetében is ugyanolyan 
mértékben – de emellett tompítja használója 
érzékszerveit. Hogy melyiket, az az elkészítés 
módjában elkövetett kicsiny változtatással 
befolyásolható, így gyakorlatilag az ital elkészítője 
választja ki, hogy látása, szaglása vagy hallása közül 
fog-e kettő csökkenni az ital használata után 5K6 
órára. Ez K6+1 levonást jelent az érzékelésből, amit 
a KM nyugodtan figyelmen kívül hagyhat, illetve 
súlyosbíthat, ha valamit pont azzal az érzékszervvel 
kellett volna észrevenni, amelyik eltompult.  

Ezt a változatot mégis gyakran alkalmazzák 
Ranagol Birodalmának boszorkányai és 
boszorkánymesterei, káros mellékhatását rendszerint 
más szerek használatával igyekeznek kiküszöbölni. 
A kész ital halványkék színű és víz sűrűségű. Az 
alapanyagok 2 aranyért beszerezhetők. 
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A Hatalom Italainak összefoglaló táblázata 

Név Mp Elkészítés 
ideje 

Asz Egészség
-vesztés Elterjedés Státusz Ár Mellékhatás 

Északi alap 1 3 óra 2 3/4 É.-Ynev Közismert 1 arany - 
Trópusi 1 3 óra 2 3/4 Ynev Közismert 1 arany - 
Sztyeppei 1 3 óra 2 3/4 Ynev Közismert 1 arany - 
Sárkánylehelet 3 4 óra 2 3/4 É.-Ynev Közismert 1 arany - 
Rabok mannája 1 5 óra 0 5/6 Ynev Közismert - - 
Hegye méze 1 10 óra 1 3/4 Ynev Közismert 1 arany - 
Sheral vére 1 2 óra 2 3/4 Ynev Közismert 1 arany - 

Hasszán verítéke 1 1 óra 2 2/3 D.-Ynev Közismert 3 arany hallucinációk, 
gyomorpanaszok 

A Szűz Ajándéka 
1 4 nap 4 1/2 Krán Titkos, 

Szűz 
Lányai 

12 
arany 

- 

Boncmester 
reggelije 

1 6 óra 3 3/4 Ynev Közismert - (ake.próba) 

Repülőkenőcs 1 3 óra 2 2/3 Ynev Közismert 1 arany hallucináció, 
túladagolható 

Gyöngysor 2 6 óra 3 3/4 É.-Ynev Közismert 2 arany - 
Hétszín ital 1 6 óra 3 3/4 T. el-Ibara Közismert 3 arany - 
Halál könnye 1 2 óra 2 2/3 É.-Ynev Közismert 1 arany - 
Antoh ajándéka 1 3 óra 1 2/3 Ynev Közismert 1 arany - 
Mézharmat 1 3 óra 1 3/4 Ynev Közismert 1 arany - 
Kyrek emlékezete 1 1 óra 1 2/3 É.-Ynev Közismert 2 arany - 
Elfek haragja 1 5 óra 1 2/3 Ynev Általános 1 arany Lásd a leírást 
Farkasvonyító 1 3 óra 1 4/5 É.-Ynev Közismert 1 arany - 
Mákony 1 3 óra 2  3/4 É.-Ynev Közismert 1 arany Lásd a leírást 
Gyöngytej 2 6 óra 2 2/3 É.-Ynev Közismert 1 arany - 
Haláltánc ital 1 3 óra 2 2/3 Krán Közismert 6 arany 3K6 kör kábulat 
Fekete erő 3 6 óra 3 1/2 Krán Közismert 6 arany (ake.próba) 

Álnok szirup 1 3 óra 2 3/4 Krán Közismert 1 arany itatja magát, 
lassan veszt E-t 

Az Élet ereje 1 3 óra 2 3/4 Ynev Közismert 1 arany - 

Ranagol Átka 1 4 óra 3 0/0 Krán, 
Gorvik Közismert 1 arany "túlgyógyít" 

Ar’qua dyathor 1 3 óra 3 3/4 Krán Közismert 1 arany fejgörcs, + 2K10 
Mp 

Lidérc-csepp 1 1 óra 2 1/2 Krán Közismert 1 arany 
+ 

rémálmok 

Kráni alap 1 3 óra 2 3/4 Krán Közismert 1 arany - 

Vak Kvenna itala 1 2 óra 2 2/2 Krán Közismert 1 arany 5K6 körig Érz.- 
(K6+1) 
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