
 

 

 
  

Méregkeverés 
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nem könnyű a szükséges adagot az 
illetővel megetetni. De ha sikerül, és 
nem hányja ki a hatás megjelenése 
előtt, akkor csúnya dolgok 
történhetnek vele. 

A tapasztalt méregkeverők 
viszont ismerik a módját a méreg 
esszenciájának kinyerésének és 
tartósításának, és így mar csak egy kis 
fiolanyit kell az áldozat ételébe-italába 
keverni. Hatásuk általában súlyos vagy 
életveszélyes, de ha van a közelben 
herbalista vagy más efféle, akkor van 
esély a túlélésre. 
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Farkas 
galóca 2 K6 óra K6 

óra 

Gyengeség/ 
gyengeség 
+vakság 

Ármányos 
galóca 4 K6 óra K6 

óra 
Rosszullét/ 
halál 

Gyilkos 
gomba 2 K6 óra K6 

óra 
Ájulás/ 
halál 

 

Virágmérgek 

Gombával mérgezni könnyű: 
veszek fél font gyilkos galócát, 
elkészítem, megetetem. Csakhogy 
egyrészt messziről ordít róla, mi 
történt az illetővel, másreszt ilyen 
gombát sehol sem árulnak (nyíltan), és 
ha ilyet veszek, könnyen lelepleződök.  
 

Salvete! 
Néhány kiegészítés Tokornal 

Guilherme della Etxeberria tollából, aki 
Gorviki alapokról kiindulva műveli eme 
nemes művészetet. (Természetesen csak 
a primitívebb, közismertebb 
receptekből, az igazi műalkotások csak 
saját jegyzeteiben találhatók meg.) 

I. rész – Alapvetés 
1. Füvek és más alapanyagok 

könyve 
2. Készítési módok és 

hatásmechanizmusok könyve 

II. rész – Felhasználási 
területek szerint 

3. Aljzószerek könyve 
4. Kábítószerek könyve 

III. rész – Szervezetbe 
juttatási módok szerint 
5. Étel- és italmérgek könyve 
(Emésztőrendszeren keresztül ható 

mérgek) 

Gombamérgek 

Ezeket az egyszerűen elkészíthető 
mérgeket minden vajákos, sőt, 
mondhatjuk sok egyszerű háziasszony is 
ismeri. A nehézség főleg 
alkalmazásukban van: a gombaétel már 
eleve sok embernek gyanús,  
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Ha viszont veszek egy csokor mezei vagy nemesített 
virágot, az kinek szúrna szemet? És ahogy egyesek 
remekül tudnak ezekkel gyógyítani, úgy tudok én 
mérgezni. Az ilyen mérgeket persze nehéz 
megalkotni, még receptből is. Csak tapasztalt 
méregkeverők értik a módját, pedig nem kell hozzá 
komoly felszerelés sem! Hatásos szereket lehet 
kifőzni így, főleg akkor jönnek jól, ha feltűnés 
nélkül és gyorsan kell alapanyaghoz jutni. 

6. Légmérgek könyve 
(Légző rendszeren át ható mérgek) 
7. Kontaktmérgek könyve 
(Bőrön keresztül ható mérgek) 
8. Fegyvermérgek könyve 
(Véren keresztül ható mérgek) 

Kígyómérgek 

Fegyverre kenhető mérgeket készítenek 
belőlük, mert mindig a vérbe kell őket juttatni. 
Mindig az izomzatra hatnak, általában szívgörcsöt 
okoznak. 

A kezdők is szívesen alkalmazzak, mert a 
kinyeréséhez nem kell különösebben mély tudás, – a 
kígyótartást megtanulni pedig nem nehéz -, és mégis 
erős, rendkívül gyors. Viszont a kezdők által 
használt mérgekre jellemzően bárki rögtön láthatja, 
hogy az illetőt megmérgeztek, es aki egy kicsit is 
tapasztaltabb, az azt is rögtön latja, hogy 
kígyóméregről van szó. 

A kígyómérgek kinyerése ugyan könnyű, és 
hatékonyak is, am van egy olyan probléma, amit 
csak a méregkeverés mesterei tudnak megoldani: ez 
pedig a tartósítás. Tartósítás nélkül ugyanis ezek a 
szerek 1-2 nap alatt elvesztik áldásos hatásukat. 

Am aki igazan érti ezen mérgek lényegét, az 
akár egy évig is eltarthatóvá tudja őket tenni, de fél 
évre mindenkepp. 

 
Név Szint Hatóidő Időtartam Hatás 

Kobra 5 K10 
szegmens hosszú Halál/ görcs 

Tűzkígyó 6 K10 
szegmens Egyszeri 6K6/ 12K6 

Sp 

Vipera 7 K10 
szegmens K6 óra Bénulás/halál 

 
Hasonlók igazak a többi hüllő mérgére is, mint 

pl. békák. 

Hullaméreg 

A név magáért beszél: egy kettő-öt hetes, 
földbe temetett hullából nyerhető, ezt kell az 
áldozat vérébe juttatni. A hatás nem azonnali, 
kell hozzá néhány nap, de akkor a hatás biztos 
és visszafordíthatatlan. 

9. Többkomponensű mérgek könyve 
Figyelem! A fent leírtak Tokornal 

magiszter művei, és én abszolúte ellene vagyok 
az ilyen és ezekhez hasonló szerek 
alkalmazásának! 

Invictus, az ártatlan tekintetű varázsló 

További infók: 
Kiindulásnak ajánlom a Búvár 

Zsebkönyvek bármelyik, növényekről szóló 
kötetet. 

Meg a dísznövényeknél is le van írva, ha 
egy csöppet mérgezőek. Azért is ajánlom, mert 
a növényekről közölt rövid leírás épp elegendő 
ahhoz, hogy felébressze a bennünk lakozó 
gonosz mesélőt…  Sunyi mesélők haszonnal 
forgathatják az Egzotikus Hüllők c. kötetet - 
kígyók! –, míg a heroic fantasy kedvelőinek az 
Ősállatokat javaslom. Kezdő alkimisták 
kedvenc kézikönyve lehetne Than Károly: A 
kísérleti chemia elemei c. könyve (1905), ha 
meg lehetne szerezni. Totál-brutál alkimista-
varázsló-méregkeverő-boszorkánymester JK-k 
elriasztására egy idézet a fenti műből: 

„…ezt a vegyületet DuLong francia 
kémikus fedezte fel 1813-ban. Kísérletei 
közben… fél szemére megvakult és jobb 
kezének három ujját veszítette el.” 

A vegyületet, amelyről az idézet szól egy 
óra alatt össze lehet dobni, persze csak 
hétköznap, amikor nyitva van a háztartási 
bolt…  
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