
 

 

 
  

A Vérkőről 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

szembefordulással reagáltak Ranagol 
híveivel szemben. Mégis van két 
nagyon közös vonása minden 
aquirnak, légyen az bármely ősi faj élő 
relikviája: a visszahúzódás és a 
háttérből manipulálás.  

Ezen jellemzőket az ősi fajok 
egyike egészen különös módon 
cselekedte meg amikor - mintegy 
tizenháromezer évvel Pyarron 
alapítása előtt - megérintette őket a 
változás törvénye. Mágikus 
potenciáljuk egészét saját kis világuk 
megmenekítésére fordították. És tették 
ezt oly módon, hogy a valóság egy 
szeletét, mely az ő életterüket 
jelentette, besűrítették az anyagi 
valóság egyetlen pontjába. Az ezáltal 
létrejött képződmény egy külső 
szemlélő számára gyakorlatilag 
majdhogynem meghatározhatatlan 
állagú, anyagú, színű valami lett. Egy 
halandó számára talán leginkább egy 
vörösen pulzáló drágakőhöz 
hasonlítható. Természetesen csak a 
legfelületesebb vizsgálat - inkább futó 
benyomás - alapján, hiszen mindenki, 
aki közelebbi kontaktusba kerül vele, 
gyökeresen megváltoztatja ezen 
véleményét (habár ezt a legritkább 
esetben van módjában megosztania 
bárkivel is).  
A Vérkőben lakozók igazi nevét még 
egyetlen humán faj sem ejtette ki a 
száján soha. Talán csak az elfek 
őseinek volt valamiféle elnevezése 
rájuk, de ez a név ugyanúgy a múlt 
mélységes, sötét kútjába hullott,  

 
Valamikor régen, még az emberek 

megjelenése előtt Ynev kontinensén ősi 
fajok sokasága osztozott. Birodalmaik, 
népeik, háborúik a múlt posványába 
merülve várják, hogy az új fajok 
emlékük egy-egy szilánkját a felszínre 
hozzák, s amit tudnak, kiokoskodjanak 
belőle. Ősi legendákban fennmaradtak a 
nagy fajháborúk, egyes embernépek ősi 
fajok vérét tudhatják egybefolyva saját 
vérvonalukkal és a világ néhány 
elfeledett szeglete még zárványként őrzi 
néhányukat tisztavérű valójukban. Ezen 
ősi maradványok nagy részét az ifjú 
embernép egyetlen közös névvel illeti: 
Aquirok. 

A legtisztább tudással felőlük 
talán még a kráni nagyok bírhatnak, 
hiszen istenük, Ranagol evilági 
kiterjedésekor egy részükkel szövetségre 
lépett és ennek gyümölcseként mái 
napig viseli birodalma a legsötétebb 
jelzőket. Viszont eme szövetség sem 
volt teljesen egynemű minden egyes faj 
esetében, mint ahogy a szövetségre nem 
lépő fajok sem az egységes  
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mint maguknak az elfeknek az őstörténete.  
Némely kiművelt emberfők párhuzamot 

vonhatnak talán a valamelyest ismertebb Mos-
quinek fajával, miáltal is ezek a lények szintén 
bírnak némi befolyással a manaháló 
manipulácójában, de hatáskörük kizárólag asztrális 
síkon értelmezhető. 

Felépítésüket tekintve semmiféle humán vonás 
nem fedezhető fel rajtuk. Leginkább a rovarállamok 
egy magas intelligenciát elért közösségi egységének 
tekinthetők, profánabbul megfogalmazva olyasmik, 
mint egy öntudatra ébredt hangyaboly. 
Intelligenciájuk parányi tudatok millióiból épül fel - 
ez magyarázza azt az emberek számára teljesen 
idegen gondolatvilágot, melyet képviselnek. 
Számukra nem létezik egyéniség, személyiség, 
döntéseik és cselekedeteik minden esetben faji, vagy 
társadalmi távlatokban értelmezhetőek. 

Szaporodásuk is a rovarállamokéhoz 
hasonlatos: A szervezet alkotóegységeinek 
felszaporodásakor egy természetben is 
megfigyelhető reakció, a kivándorlás - kirajzás -, az 
új telephely létrehozása kezdődik meg. Minthogy 
azonban az életterük - a Vérkő - eléggé behatárolt, a 
kivándorlást egy újabb mágikus operáció is kíséri, 
ami egy újabb valóságszelet besűrítését jelenti. 
(Állítólag ez már megtörtént egyszer, Gorvik 
területén, de nem a Vérkőhöz csatlakoztatva az 
újabb területet, hanem különálló szilánkot alkotva.) 

A Vérkő egyik jellemzője, hogy a benne 
munkáló od alapú mágiát asztrális energiákkal tartja 
fenn. A legtöbbször ezt úgy oldja meg, hogy a vele 
kapcsolatba kerülő személyek asztrális testét 
egyszerűen magába szippantja. Ehhez fizikai 
kontaktusra van szükség, amit az ereklye egy igen 
erőteljes asztrális operációval segít elő. A mana 
alapú manipuláció minden olyan személyre kifejti 
hatását, aki rátekint. Közérthetőbben: aki csak 
megpillantja a Vérkövet, azonnal ellenállhatatlan 
vágyat érez arra, hogy megérintse. Ezt a kényszert 
egyedül az érzelmeiket igen magas szinten uralók, 
vagy a teljesen érzéketlen egyének védhetik ki. 

A legtöbb, asztráltestétől megfosztott lény 
egyszerűen belehal a sokkhatásba, ám azon kevesek, 
akik túlélik, azonnal elveszítenek mindenfajta 
érzelmi töltöttséget. Asztráljuk helyébe valami 
nagyon inhumán logikát kapnak cserébe: az ősauirok 
gondolatvilágát. Ez a fajta bölcsesség irtózatosan 
emberidegen gondolkodást eredményez, amit 
azonban mentálisan képes lesz átformálni az emberi 

társadalmak mintájára. Talán a legkegyetlenebb 
hadvezérek, despotikus uralkodók 
jellemezhetik őket a maguk teljességében. 
Hogy a két legismertebb példát hozzam: Raquo 
Amanovik és Terda Radovik nem véletlenül 
azok a személyek, akik képesek voltak felül 
emelkedni a kilátástalannak tűnő társadalmi 
problémákon is és drasztikus megoldásokat 
foganatosítani ellenükben.  

Az ereklyét érintő túlélők beteges 
lelkületükkel méltán érdemlik ki Ranagol hívei 
között a Felmagasztosult címet.  

Ugyanezek a személyek a Vérkőben 
lakozó ősaquirok eszközeivé is válhatnak 
egyúttal. Néha felmerülhetnek olyan külvilági 
események, melyekbe a Vérkő-lakók 
beleszólással kívánnak élni, és ehhez olyan 
külső kapcsolatra van szükségük, amelyen 
keresztül érvényesíteni tudják az akaratukat. 
Azok a - szerencsétlen? - kiválasztottak, 
akikkel ezért kommunikálni kezdenek, nagyon 
hamar kivívhatják viselkedésükkel környezetük 
csodálatát - avagy pusztító ellenszenvét. Ez 
utóbbi esetben gyakran még felmagasztosult 
mivoltuk sem menti meg őket a velük 
konfrontálódottaktól.  

A Vérkő a manahálóból szőtt asztrális 
varázslatokkal éppúgy fenn bírja tartani a benne 
munkálkodó varázst, mint a nyers, asztrális 
energiával. Sőt, ez az energianyerésnek a 
legtisztább módja, ezt a fajta asztrális energiát 
közvetlenül tudja od áramlatainak frissítésére 
fordítani. Ennek gyakorlati megjelenése abban 
áll, hogy az ereklyére irányított asztrális 
varázslatok elnyelődnek, míg minden más 
manából szőtt mágia destruktálódik. 
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Abban az esetben pedig, ha a Vérkő 
hosszabb ideig nem kap közvetlen asztrális 
táplálékot, akkor - mintegy - csápokat hajt, 
és így kezdi el egyre nagyobb körzetben 
bekebelezni az érzelmi energiákat. Ez egy 
sokkal energiaigényesebb önfenntartási 
mód, mondhatni a Vérkő ilyenkor 
„éhezik”.  

Természetesen itt még szót érdemel 
azon mellékhatásként értelmezhető jelenség 
is, hogy akiknek az asztális lénye a kőbe 
kerül, azok komoly szimpatikus kötődést 
kapnak cserébe az ereklyével. Legtöbbjük 
azonnal meghal, ám lelke csak eme kötődés 
megszűnése után kerülhet vissza az éteri 
síkokra, addig mentális szellemlényként 

őrjöngő rabja marad e világnak. Az ezen 
szimpatikus hatás miatt ottragadt mentális 
szellemlények eltávolítása az ősaquirok 
számára valószínűleg szintén külön energiát 
igényel, s talán ez az egyik oka annak, hogy 
ha valamelyik áldozatuk mégis életben 
marad, akkor a leválasztás helyett inkább 
felveszik vele a kapcsolatot, és mintegy 
„befogadják”, saját idegen társadalmuk 
részévé teszik. Az olyan kiemelkedő 
személyiségek, mint Amanovik és Radovik 

király, valószínűleg az ősaquirok komoly 
megbízásait teljesítették. (A misztikus hagyomány 
tudni vél egy Holdfi és egy Aranylovag néven 
közismertté vált párosról, akikről szintén 
feltételezhető, hogy még haláluk után is komoly 
közvetítői voltak a Vérkőben lakozó aquiroknak.) 

 

A Vérkő története 
Minthogy Ranagol Birodalma nem éppen az 

asztrális kicsapongásokban tobzódó területek egyike, 
a Vérkő eredeti hazájában „éhezett”. A Shackallor 
által megnyitott térkapu számára is a lehetőségek 
kapuja volt - menni akart. Ekkor szerezte meg 

Hordozójának Raun Sh-Ortát, az egyik külső 
tartományi fejvadászt, aki bár nem szolgált bőséges 
táplálékkal, elvitte őt, mint Shackallor ajándékát 
Gorvikba.  

Amanovik, miután megtapasztalta a Vérkő 
hatalmát, és általa felmagaszosult Ranagol 
eszméihez, belátta, népe számára túlságosan nagy 
veszélyt jelentene a Vérkő hívása. Elrejtette hát az 
ereklyét Abrado sziklabérceinek egy mélységes 
barlangjába, ám gondoskodott arról is, hogy az általa 
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kiválasztott kevesek mindig beavatást nyerhessenek 
a misztériumába.  

A Razavik, a Danavik és természetesen az 
Amanovik család örökösről örökösre szálló titka volt 
a Vérkő misztériuma, amit viszont még közülük is 
csak azok nyerhettek el, akik nemcsak eljutottak a 
Vérkőig, de a túlélő kevesek közé is bekerültek. 
Nem csoda hát, hogy eme titok elég hamar a családi 
legendáriumok balladisztikus részévé vált, 
hamarosan a feledés ködébe burkolódzott… kivéve a 
Danavikokat, akik egészen a Holdkos iskola 
megalapításáig rendszeresen küldtek beavatottakat 
az ereklyéhez, hogy asztrálisan - varázslattal vagy 
személyesen - táplálják a Vérkövet. 
A gorviki környezet adta bőséges asztrális energia 
hatásaként az ereklyéről hamarosan egy szilánk 
pattant le. A szilánk Hordozóra lelt és külön 
története indult. 

A Vérkő titka kétszer került ki a történelem 
során: Először a Razavik családtól - ennek 
következménye gyors volt és drasztikus: a 
Salanovikok még az írmagját is kiírtották, miután 
átvették helyüket Akvillona trónusán. Másodszor a 
Danavikoktól: egy kóbor shiedon, Terda Radovik 
keveredett a családi titok közelébe… 

Radovik később gondoskodott róla, hogy a 
misztériumot ismerő, Amanovik kiválasztotta 
családok megtudhassák az új rejtekhelyet, hiszen 
beavatottként neki sem állt érdekében, hogy 
megfossza a jövő nemzedékeket egy ilyen pompás 
próbatétel lehetőségétől. Minthogy volt egy kis 
humorérzéke - amit soha senki sem tagadhatott meg 
tőle -, az abradoi barlangot - avagy addigra már 
sziklatemplomot - őrző démonra bízta, hogy a hozzá 
érkező delikvenseket útba igazítsa az új rejtek felé… 

Larta con Adora, a Holdkos iskola 
arzomagiatja és alapítója szintén beavatott, bár, hogy 
miként, az napjainkig Gorvik egyik legnagyobb 
titka. Szent feladatául vállalta azonban azt, hogy 
tanítványai közül kiválasztja a Vérkő Táplálóját, s 
felkészíti, eljuttatja őt az ereklyéhez. 

A Salanovikok a mai napig a vérségi 
kapcsolatoknál is fontosabbnak tartják, hogy az 
örökös a Vérkő misztériumának beavatottja legyen. 
Csakis egy ezzel megáldott-megvert vezető lehet az, 
aki eme kicsike, ásványokban, terményekben 
szegényes tartományt a kellő politikai pozíciójában 
tudja tartani. 

 

A Vérkő hierarchiája 
A Vérkőnek igazából nincsenek címmel 

és ranggal illetett szolgái, ám az idő és a 
szokások mégis kialakítottak bizonyos 
klientúrát az ereklye körül. 

A Vérkövet megérintő túlélők 
kiemelkedettekké, Felmagasztosultakká válnak, 
méghozzá a Ranagol vallásában értett általános 
módon, hiszen megszabadulnak az alantasokat 
jellemző érzelmi befolyásolhatóságtól. Ám nem 
válnak az ereklye rabszolgáivá.  

A Tápláló az a Felmagasztosult 
asztrálmágus, akit Larta con Adora, a Holdkos 
iskola arzomagiatja jelölt ki erre a szent 
küldetésre. Ezen varázstudók egyetlen feladata, 
hogy időről időre asztrális varázslatokkal 
bombázzák meg a Vérkövet, hogy az ne 
kezdjen „éhezni”. Ez ugyanis károsan hatna az 
Őrzőkre. Korábban a Danavikok kiválasztottai 
látták el ugyanezt a szerepkört.  

Az Őrzők nem Felmagasztosultak, 
legtöbben közülük azt sem tudják, mit is 
őriznek voltaképpen. A rejtekhely 
háborítatlanságáért felelnek. Asztráltestük 
megvan. Amanovik saját asztrálmását és 
Shackallor mentalitását ötvöző démoni lényt 
bízott meg elsőként az abradoi rejtekhely 
őrzésével. Radovik nagykirály később a 
Gamarra családot nevezte ki Őrzőknek, ám 
azok már nem tudták, miféle ereklyét is 
vigyáznak pontosan. Szentül hitték, hogy 
Amanovik Szívét őrzik várkastélyuk 
kazamatáinak mélyén. Csak kései 
leszármazottuk, LaCorb derített fényt az 
igazságra, ám ő sem lett Felmagasztosult, az 
ereklye igazi titkai előtte is rejtve maradtak. 
Amit megtudott, mégsem adta tovább senkinek, 
hanem megalapította birtokán a Wieránus 
lovagrendet. 

Hordozó az lesz, akinél a Vérkő eléri, 
hogy hordozza. Három ilyenről tudunk: Raun 
Sh-Orta, a kráni fejvadász, aki áthozta 
Gorvikba, amikor a Vérkő jönni akart. Raquo 
Amanovik, aki elvitte az abradoi 
sziklatemplomba, és Terda Radovik an 
Warvick, aki a Gamarra családnak 
adományozott sziklavár alagsorába vitte át. 
Másoknak eddig még nem volt oka, hogy 
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elvigyék a helyéről, és a Vérkőnek sem volt 
oka, hogy elmozduljon onnan, ahol van. 

Aki megtudja a Vérkő rejtekhelyét, az 
viszonylag könnyen eljuthat hozzá, csak az 
Őrzőkön kell túljutnia. A Tápláló varázsló 
még örül is, ha jön egy őrült, aki önként 
akarja asztráljával etetni a Vérkövet, hiszen 
ezzel ő némi pihenőhöz jut. Ha valaki 
elnyerte a misztériumot, akkor szabadon 
távozhat - a Vérkő Felmagasztosultjaként 
jelenlévő varázsló BIZTOS, hogy nem 
fogja megakadályozni ebben, hiszen a 
beavatás után valahol többek lesznek, mint 
testvérek. 
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