
 

 

 
 

Szerzetesrendek Shadonban 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Előszó helyett 
Amikor anno sok éve megjelent a 

2. Törvénykönyv, tartalmazott két 
kasztot, amit azóta sem sokan 
használnak (persze tisztelet a 
kivételnek). A sámán kaszt a maga 
módján lenyűgöző. Az ott leírt 
mágiaformák, varázslatok komoly 
fegyvert jelenthetnek a játékos, de 
leginkább a KM kezében. Az egész 
legnagyobb szépsége, hogy meríteni 
próbál az ősmagyar sámánizmusból. 
Másrészről a kaszt behatároltsága, 
korlátai (nomádokat eléggé megvetik a 
külvilágban, a szellemek nem 
támogatják őket teljes mértékben a Déli 
Pusztákon kívül…) sokakat elriaszt ettől 
a kaszttól. 

A szerzetesek megint csak kemény 
diót jelentenek. Én kb. 7 éves 
szerepjátékos „pályafutásom” alatt 
egyszer sem találkoztam olyan 
játékossal, aki ezt a kasztot akár 
kipróbálta vagy kipróbálásra 
érdemesnek tartotta volna! Mi ennek az 
oka? Talán ugyancsak a korlátok: a 
szerzetes megkötései komoly 
szerepjátékot kívánnak a játékostól + a 
szerzetest nehéz „bucira tápolni". A 
mágia terén adódó hiányossága (csak 
magára tud varázslatokat alkalmazni) 
elkedvetleníti a „hent-centrikus" 
játékost, és ezt a különleges szerzetesi 
varázslatok nem tudják kompenzálni. Az 
is problémát okoz, hogy kevés  

lehetőséget adtak a játékos számára 
(pyarronita + Benignus rendi 
szerzetes). Talán ezek miatt hagyták ki 
később az egész kasztot a Papok, 
paplovagok-ból. 

Az ötlet, hogy valamivel 
feldobjam ezt a (szerintem) mégiscsak 
hasznos és játszható kasztot, akkor 
jött, amikor olvastam a Rózsa nevét 
Umberto Eco-tól (csak ajánlani tudom, 
és szerintem a könyv jobb a filmnél). 
Eleinte Ynev más szerzeteseit 
szerettem volna kidolgozni, de hamar 
rájöttem, hogy a legtöbb ilyen rend 
mégiscsak Domvik egyházának a 
része. Mert a pyarr. vallásnál eleve 
adott volt a szerzetes, a többi vallásnál 
meg nehezen tudnám elképzelni őket. 
Ki látott már aszkéta ranagolitát??? 
Tharr szerzetesei nem egyebek 
roncsokká silányított embereknél. 
Talán még Sogron és Ranil tarthat 
szerzeteseket, de a két vallást tekintve 
ez sem valószínű. Tehát maradt 
Domvik, akinek a gondolati világa 
talán legjobban hajaz a földi 
katolicizmusra. 

Anilarota szerzetesrendek  
A Domvik egyház legrégebbi 

szerzetes rendjeinek egyike. Magáról a 
névadó szentről keveset tudni. 
Állítólag az Élet és Halál misztériumát 
kutatta és a lélekvándorlásról 
elmélkedett. Gondolatait az Első és 
Hetedik Arc Kódexében összegezte, 
amiből manapság csupán két-három  
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tucat példány létezik, amelyek szinte csakis egyházi 
könyvtárakban találhatók meg, szigorú felügyelet 
alatt. 

A szerzetet Anilaro első tanítványai 
alapították. Feladatuk az Élet és a Halál kapujának 
védelme; ők vigyázzák a hívők születését és halálát. 
Ennek megfelelően a rend bába-asszonyai 
segédkeznek a szüléseknél; a szerzetesek 
asszisztálnak a temetési szertartásoknál, vigyázzák a 
temetők rendjét. Hagyományosan vett kolostoraik 
nincsenek, csak egy-egy rendházat tartanak fenn 
tartományonként, ahol a novíciusok képzése folyik. 
Viszonylag helyhez kötöttek, ritkán kelnek 
vándorútra, de ez sem elképzelhetetlen. Jó részük 
nagyobb településeken él, ahol a helyi papság 
közvetlen irányítása alatt dolgoznak. 

A laikus (értsd: nem beavatott, mágiával nem 
bíró) testvérek száma számottevő a rendben. Ez az 
egyetlen rend, ami (Domvik egyházában egyedülálló 
módon) nőket is a soraiba fogad. Ezek az asszonyok 
segédkeznek a szüléseknél, illetve siratókként a 
temetéseken; megszólításuk soror (nővér), ill. mater 
(tisztelendő anya). 

Terület 

Egész Shadonban, általában nagy falvakban 
vagy annál nagyobb településeken. 

Ruházat 

Sötétkék csuha fehér övvel. 

Fegyver 

Nem egy harcias rend, de azt elismerik, hogy 
egyes személyek, mint halottgyalázó nekromanták 
és boszorkánymesterek ellen csak erőszakkal lehet 
fellépni. Tradicionális eszközük a harcban a 
fabuzogány; ez egy szabályos formára kialakított 
furkósbotnak felel meg, amit egy kézvédő lemezzel 
látnak el a markolat felett; hasonló a lovagok 
gyakorló buzogányához. Tám: 1 KÉ: 4 TÉ: 8 VÉ: 15 
Sp: K6 (A temetőket őrző szerzetesek gyakran 
vasalással erősítetik meg fegyverüket: +1 Sp) 

 
 
 
 

Képzettségek: (az alap képzettségeken 
kívül!) 

 
Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete  
   (Lingua Domini) Mf 

Herbalizmus Af 
Balzsamozás Af 
Éneklés/zenélés (gyászdalok) Af 
Futás Af 

 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Mágiaismeret (nekromancia)* Af 
4. Futás Mf 
4. Herbalizmus Mf 
5. Balzsamozás Mf 

 
* Pusztán elméleti tudás, ami segítséget 

nyújthat a temetők védelmében. 
 

Benignus rend 
Lásd: Második törvénykönyv, ill. Titkos 

fóliáns. 

Carlius rend 
Szent Carlius egy Psz. XIX. században élt 

pap volt, akit ma az írott tudás szentjeként 
tartanak számon Shadonban. Életét az egyház 
ismereteinek bővítésének, az Ötödik Arc 
szolgálatának szentelte. A Tela-Bierra-i 
főkönyvtárat sok egyedi és gyakran veszélyes 
kötettel gyarapította. Halála a mai napig rejtély: 
a Déli-hegységben kutatott, amikor nyoma 
veszett. Csak évtizedekkel később került meg 
szétégett koponyájának egy darabja. 
Valószínűleg mártírhalált halt, de az egyház 
mai napig nem fedte fel a teljes igazságot. A 
szóban forgó koponyadarabot ma ereklyeként 
őrzik a Bierra-i székesegyházban, és már 
többször segített az ide zarándokoló tudósoknak 
és gondolkodóknak. 

A rend PSz. 2039-ben alakult meg és 
céljául az írott tudás megőrzését és gyarapítását 
tűzte ki. Kolostoraik tulajdonképpen hatalmas 
könyvtárak, ahol a kötetek gyűjtése mellett 
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azok másolását, fordítását, illetve új művek 
alkotását végzik. A Carlius szerzetesek 
gyakran beengednek nem egyházi 
személyeket is könyvtáraikba, de azt 
gondosan megválogatják kinek a kezébe mi 
kerülhet. Gyakran fogadnak el 
megbízásokat világi személyektől is, majd 
az ezután befolyó "adományokat" újabb 
művek vásárlására fordítják. A testvérek 
általában kolostorhoz kötöttek, azonban 
mindig akad olyan szerzetes, akit újabb 
könyvek, iratok felkutatására küldenek. A 
renden belül számos laikus testvér 
tevékenykedik: ők általában tehetséges 
nyelvészek, fordítók, rajzolók, kalligráfusok 
vagy miniátorok. 

Terület 

Leginkább Shadon központi 
tartományaiban. 

Ruházat 

Zöld csuha fehér övvel. 

Fegyver 

A harcot lehetőség szerint kerülik. 
Sok rendtag egyáltalán nem ért a harchoz, 
míg mások a tőr forgatását sajátítják el. 

Képzettségek: 

Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete (Lingua 
Domini) Af 

Ősi nyelv ismerete 
(választott) Af 

2 Nyelvismeret 
(anyanyelvén kívül) Af 

Történelemismeret Af 
Legendaismeret Af 
Futás Af 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

4. Írás/olvasás Mf 

4. Történelem v. 
Legendaismeret Mf 

6. Ősi nyelv ismerete 
(választott) Mf 

 
Specialitások: a többi rendnél kevesebb időt 

fordítanak harc gyakorlására: HM/TSz: 6 (1 TÉ, 3 
VÉ), életüket könyvek között töltik, így azokból 
könnyebben sajátítanak el képzettségeket: 1/2 Kp, ha 
az adott képzettség teljes mértékben mellőzi a 
gyakorlatot (leginkább tudományos képzettségek)! 

Franicota szerzetesek 
Szent Franico Domvik legfiatalabb szentjeinek 

egyike. PSz. 3342-ben született gazdag shadleki 
kereskedőcsalád elsőszülött fiaként. Ifjúsága 
gondtalanul telt, és ahogy közeledett nagykorúsítása, 
egyre kicsapongóbb életet kezdett élni. Azonban 
ekkor (kb. 20 éves korában) valami történt. Az addig 
léha és haszontalan fiatalember hirtelen elhúzódóvá 
és elmélkedővé vált. Végül megszakította a 
kapcsolatot családjával és belépett a Benignus 
rendbe. De még itt sem találta a helyét, ezért 
felavatását követően keresztbe kasul bejárta Shadont 
és egyre radikálisabb elveket kezdett terjeszteni. Azt 
prédikálta, hogy az anyagi javakról való lemondás, a 
szegények és elesettek állandó segítése megtisztít, és 
egyre magasztosabbá teszi a lelket. Vándorútja során 
sok helyen megfordult és mindenhol a vidéki népet 
segítette. Tételeit sokan félreértették és már az 
Inkvizíció is felfigyelt rá, azonban Domvik időről 
időre jelét adta, hogy támogatja Franicot: Lewiarban 
állítólag egy vekni kenyérrel és egy vaddisznó 
húsával lakatott jól kétszáz éhező zarándokot; 
Therossában esőt támaszott egy súlyos aszálytól 
szenvedő falunak; Dia-Godoban egymaga legyűrt és 
elkergetett egy rablóbandát, majd a rablott javakat 
szétosztotta a környék szegényei között. Jónéhány 
hasonló csoda emlékét őrzik a legendák, azonban az 
Inkvizíció mégis beidéztette. Ott bebizonyosodott, a 
szerzetes hatalma Domviktól származik Ennek 
ellenére a Szent Szék száműzte Shadonból. Franico 
nem ágált a döntés ellen és egész hátralévő életét 
Dél-Ynevet járva töltötte. Számos térítés és csoda 
fűződött még később is nevéhez, majd halálakor 
Domvik egy Kerubot küldött, hogy Franico lelkét 
egyenesen hozzá kísérje. 

A neki szentelt szerzet rendhagyó módon nem 
Shadonban alakult. A rendet Franico pár tanítványa 
alapította Edorlban, amikor hírt kaptak mesterük 
haláláról. Úgy döntöttek az ő általa megkezdett utat 
folytatják, és minél többeket igyekeznek Domvik 
segedelmében részesíteni. Az egyház csak 77 évvel 
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Franico halála után ismerte el a rendet, amikor a 
mestert szentté avatták. Ekkorra az egyház belátta, 
hogy régebbi félelmei alaptalanok voltak, miszerint 
a franicoták prédikációi lázadásra késztethetik a 
tudatlan földműveseket. A sok Shadonon kívüli 
megtért lélek a franicotákat igazolta. 

A szerzetesek azóta is a Szent által 
megfogalmazott elvek szerint élnek. Ők a Harmadik 
arc, a Jóság Forrásának letéteményesei. Minden 
rászorulónak segítenek, ha tudnak. Külhonba is 
igyekeznek elvinni Domvik fényét; gyakran 
térítenek a Kereskedő Hercegségek és a Déli 
Városállamok területén. Saját szükségleteik a 
minimumra szorítkoznak: ruhájukon, botjukon és 
tarisznyájukon kívül ritkán van más személyes 
tulajdonuk. Rendházuk talán egy tucat létezik csak, 
ahol csakis a leendő szerzetesek képzése zajlik. A 
rendházakban oktató testvéreket kivéve az összes 
szerzetes élete vándorlással telik. A laikusok száma 
a rendben nagy: kb. a testvérek 3/4-ét ők teszik ki. 

Terület 

Egész Shadonban, a Déli Városállamok keleti 
és a Kereskedő hercegségek dél-nyugati régióiban; a 
magányosan vándorló rendtagok akár Északra is 
eljuthatnak. 

Ruházat 

Világos szürke csuha azonos színű övvel minél 
egyszerűbb anyagból. 

Fegyver 

„…Légy jámbor, légy megértő, ha mások is 
azok. Ha azonban valaki az erőszak eszközéhez 
kívánna nyúlni, ne habozz; sújts le te előbb!” A fenti 
intelem Franico-tól származik és a szerzetesek ennek 
megfelelően járnak el. Harcban vándorbotjukat 
használják, ami hosszú botnak minősül, de 
valamivel vastagabb és súlyosabb, emiatt sebzése 
K6. 

 
 
 
 
 
 
 

Képzettségek: 

 
Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete (Lingua 
Domini) Af 

Futás Af 
Herbalizmus Af 
2 Helyismeret (shadoni 
tartomány) 80% 

Szakma * Af 
 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Térképészet Af 
4. Futás Mf 
4. Herbalizmus Mf 
5. Szakma * Mf 

 
*: kovács-patkolókovács, kertész, suszter, 

szabó, fazekas, ács, bognár, varga 

Sineaes rend  
Szent Sineae a gyógyítás és gyógyulás 

védőszentje, aki szerte Shadonban nagy 
tiszteletnek örvend. Balja járványoktól óvó 
ereklye, ami már több ízben bizonyította 
hatalmát. Szerzetesei Domvik Gyógyító Arcát 
szolgálják. Ispotályokat tartanak fenn szerte a 
birodalomban, ellátják a betegeket és 
sebesülteket. Szolgálataikért nem kérnek pénzt 
és adományt csak akkor fogadnak el, ha úgy 
érzik, az adományozó megengedheti magának. 
Általában a gyógyítás hagyományos módjait 
űzik: gyógynövény kivonatokkal és 
(Shadonban szigorúan csak ők) műtétekkel 
orvosolják a testi bajokat. Sok testvér járja 
Shadon útjait, hogy mindenkihez eljusson a 
gyógyulás lehetősége. Laikus testvérek ebben a 
rendben nem léteznek! 

Terület 

Egész Shadonban; ispotályok csak a 
nagyobb városokban és zarándok útvonalak 
mentén. 

Ruházat 

Fehér csuha égszínkék övvel. 
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Fegyver 

Mivel a gyógyítás és nem a pusztítás 
a feladatuk, a harcot nem szívlelhetik. Az 
erőszakot elutasítják; csak önvédelemből 
fognak fegyvert és ekkor sem törekednek az 
ellenfél életének kioltására. Harcban 
rövidbotot forgatnak. 

Képzettségek: 

 
Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete (Lingua 
Domini) Mf 

Herbalizmus Af 
Élettan Af 
Méregsemlegesítés Af 
Futás Af 

 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Orvoslás Af 
4. Herbalizmus Mf 
4. Orvoslás Mf 
6. Élettan Mf 
 

Specialitások 

Domvik indokolt esetben engedélyezi 
számukra, hogy a Gyógyítás, Kézrátétel, 
Űzés-Betegségek és Méreg lassítása 
varázslatokat másokon alkalmazzák. A 
kedvezményezettnek vagy Domvik hívőnek 
kell lennie, vagy valamely okból fontosnak 
kell lennie Domvik számára!!! 

Tondas rend 
A névadó szent a PSz. XXIII. 

században élt. Tondar Valos vándorpapként 
kezdte tevékenységét. A Hét Arc Ösvényét, 
a leghosszabb shadoni zarándoklatot járva 
jutott el Crivol városába, ahol letelepedett. 
Itt élt öreg koráig, amikorra már a város 
püspöki posztját is birtokolta. Életének 
végéhez közeledvén úgy döntött befejezi 
fiatalon félbehagyott zarándokútját. Éppen a 
sötét Felföldön járt, amikor egy látomás 
hatására letért az útról. Így jutott egy olyan 

telepölésre, amit már jó ideje sanyargatott a Fekete 
Lovasok egy bandája. A parasztok nyomorúságát 
látva döntött: egymaga megpróbálja elkergetni őket. 
Szent Tondar egymaga szállt szembe a mintegy 
félszáz fekete rendi lovaggal, azonban az ő oldalán 
állt Domvik. Karjának erejét az Egyetlen 
sokszorozta meg és segítségére küldte három Hősét. 
Az öntelt lovag önbizalma gyorsan elpárolgott, 
ahogy a „kóchajú bolond” egymás után oltotta ki 
gyarló életüket. Azonban a Szent sem volt 
sebezhetetlen; több súlyos sebet kapott és megérezte, 
hogy a másnapot már nem éri meg. Utolsó hatalmas 
erőfeszítésével lesújtott a lovagok vezérére. A 
püspök kardja 7X7 szilánkra hasadt az iszonyú 
csapásban, és a fekete lovag menten szörnyethalt. 
Csak pár gyáva féreg menekült meg Domvik elsöprő 
hatalmától, de ők sem mertek többé visszatérni. 
Tondar püspök meghalt, tette azonban méltó példát 
állít a Domvik hit védelmezői elé. 

A rendet a Szent mártírhalála után 10 évvel 
alapították. A tondas szerzetesek azóta is az Egyház 
legfanatikusabb védelmezői, a Második és a Hatodik 
Arc elkötelezett szolgái. Rendházaik és kolostoraik 
erődök, amelyek mindig kulcsfontosságú pontokon 
találhatók, a Birodalom legforróbb régióiban. Más 
helyeken fogházak és munkatáborok állnak 
ellenőrzésük alatt. A szerzet mindig szoros 
kapcsolatot tart a területileg illetékes paplovagi és 
boszorkányvadász rendházakkal. Sokan járják 
Shadont, egyrészt a zarándokokat védve, másrészt a 
hit ellenségeinek nyomait kutatva. Ha találnak 
valami gyanúsat, azt mindig jelentik az Inkvizíciós 
Ligának. 

A rend létszámának túlnyomó részét (90%) a 
laikus testvérek teszik ki. Vannak közöttük fanatikus 
zsoldosok, megkeseredett lovagok, de még 
megvilágosodott haramiák is. 

Terület 

Shadlek, féldomíniumok, Felföld, Corma-
Dina. 

Ruházat 

Vörös csuha fekete övvel. 

Fegyver 

A püspök végső harcában hosszúkardot 
használt, így ez a rend elsődleges fegyvere. A 
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szerzetesek emellett még egy szabadon választott 
eszköz forgatását sajátítják el, ami gyakran 
valamilyen ütőfegyver (láncos buzogány, egykezes 
csatacsillag) vagy rövid penge (tőr, sarlókés). 
Előszeretettel használnak nehéz vaskesztyűket. 
Gyakran öltenek vértezetet. Ez valamilyen könnyű 
bőrvért, vagy testre alakított keményített bőrvért 
(SFÉ: 2, Mgt: 0). A fegyvereket általában maguk a 
szerzetesek készítik! 

Képzettségek: 

 
Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete (Lingua Domini) Mf 
Fegyverhasználat (választott) Af 
Ökölharc Af 
Fegyverismeret Af 
Szakma (fegyverkovács) Af 

 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Futás Af 
4. Ökölharc Mf 
4. Futás Mf 
6. Szakma (fegyverkovács) Mf 

 

Specialitások 

A harc, a hit fegyveres védelme tölti ki idejük 
jó részét: HM/Tsz: 9 (3,3); kevesebb idejük jut a 
lelki gyakorlatokra: -1 Pszi pont/Tsz. 

Varázstárgyak 
A következő varázstárgyak és ereklyék csak az 

adott rendre jellemzőek. Világi személyek ritkán, 
más vallásúak pedig sohasem juthatnak hozzájuk 
(legális úton)! Készítésükkel csak a rendek 
beavatott, kellően tapasztalt (min. 6. TSz) tagjai 
vannak tisztában. Ezen tárgyakat elméletileg 
Domvik papjai is elkészíthetik, de a készítésük 
módját kizárólag akkor ismerhetik meg, ha valamely 
nagy tettel kiérdemlik! 

 
 
 
 

Domvik szent lámpása 

Mana pont: 20, 40, 60 
Ár: 15, 30, 45+ arany  

E varázstárgyak az anilarota szerzetesek 
művei. Formája a készítés helyétől és céltól 
függően változik. A tárgy lényege egy 
felszentelt hegyikristály, ami magába fogadja 
Domvik mennyei fényét. Nappal a kristály 
semmit nem tesz, azonban mihelyt besötétedik, 
világítani kezd. Fénye megegyezik a Szent 
fénynél leírtakkal. Emellett ezt a fényt az 
élőholtak nem képesek elviselni, próbálják 
elkerülni. Ha azonban az adott osztályú élőholt 
a fénykörbe kerül, az az erősségnek megfelelő 
Ép-t veszít minden körben. Mivel a Szent 
lámpás Domvik fényességét sugározza, csakis 
egyházon belül hajlandóak tovább adni! 

 
Min. 

karátszám Mp Forma Necrografiai 
osztály 

40 20 fejpánt, 
medál I-III. 

80 40 lámpás, bot I-V. 
120 60 RÖGZÍTETT 

(örökmécses) I-VII. 
 
A kibocsátott fény erőssége és a fény 

hatótávolsága (lábban) mindig az adott kristály 
karátszámának tizede lefelé kerekítve. 

Írópálca 

Mana pont: 20 
Ár: 2 ezüst  

Egy cirkalmas mintákkal borított rövid 
(araszos) fémpálca, amit a carlius szerzetesek 
használnak. Ebből az íróeszközből sohasem 
fogy ki a tinta, sőt annak színe is változtatható! 

Okuláré 

Mana pont: 36 
Ár: 1 arany  

A carlius szerzetesek másik varázstárgya. 
A szerzetesek hamar rájöttek, hogy a korral a 
látás egyre romlik és igyekeztek erre megoldást 
találni. Dzsad művek alapján hamarosan az 
üvegkészítés és -csiszolás szakértőivé váltak. E 
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varázstárgy azért született, hogy az idősebb 
testvéreknek ne kelljen időről időre új 
lencséket készíteni. Ezek a speciális 
kristálylencsék mágia hatására követik a 
szem romlását; ezenkívül gyenge 
koncentrációval nagyítóként is 
használhatók. 

Franicota tarisznya 

Mana pont: 33 
Ár: 15 réz (egy normál tarisznya 
alapanyagának ára)  

Szent Franico követőinek 
varázstárgya. A tarisznya naponta 2x nyújt 
laktató élelmet a vándorló testvérnek. 
Amennyiben másokat is meg kíván kínálni, 
megteheti: ez esetben TSz x3 adagot tud 
még kivenni a tarisznyából. Ha alamizsnát 
akar osztani, mindig talál a tarisznyában K6 
ezüstpénzt. (Figyelem! Ezt a pénzt nem 
fordíthatja másra, különben magára vonja 
Domvik haragját!) A tarisznyából csak a 
szerzetes képes pénzt vagy élelmet kivenni, 
bárki más nem talál benne semmit! Ezt a 
tárgyat minden franicota testvér megkapja 
felavatásakor; amennyiben a tulajdonos 
elhalálozik, a tarisznya elveszti hatalmát. 

Vándorbocskor 

Mana pont: 24 
Ár: 15 réz (egy jobbfajta bocskor 
alapanyagának ára)  

Ugyancsak franicota varázstárgy, amit 
a szerzetes felavatásakor megkap. Ez a 
lábbeli abszolút elnyűhetetlen és mindig 
kényelmes benne a járás. Sosem ázik át, a 
lábat mindig szárazon tartja; a láb sosem 
fülled bele; akár jégmezőn, akár forró 
homokon járnak benne fagyot, hőt 
kirekeszti; a lábat nem töri, olyan mintha 
bársonnyal lenne bélelve. Gyalog, 
terepviszonyoktól függetlenül 10%kal 
növeli a napi távot. (Persze ez a lábbeli sem 
mentesít egyes extrém helyek, mint egy 
lávamező, káros hatásaitól!) Bár a bocskor 
nem tulajdonos-függő, a gonosz jellemű 

vagy Ranagol hitű személyek lábát töri: -20% napi 
táv gyalog! 

Nyavajalátó 

Mana pont: 30 
Ár: 20 arany  

Ez a varázstárgy Szent Sineae szerzeteseinek 
segédeszköze. Tulajdonképpen egy faragott olajfa 
pálca vagy rövidbot végében egy csiszolatlan 
borostyánnal. Ha a borostyánt hozzáérintik 
valakihez, és az nem ellenkezik, a bot felfedi a 
személy minden testi baját, betegségét és azok 
keletkezésének körülményeit. Eme ismeret 
birtokában a szerzetes magabiztosan láthat a 
gyógyításhoz. (A BMi Rontásokat a bot nem képes 
pontosan azonosítani, csak azok mágikus voltát fedi 
fel!) 

Szent Tondar kardja (ereklye) 

Ego: 66 
Tám/kör: 2 
Ké: 16 
Té: 29 
Vé: 21 
Sp: K10+3  

Tondar püspök kardja az utolsó csapásnál 
széthasadt, azonban a markolat épen maradt. Ennek 
felhasználásával készítettek egy új kardot, amit 
Domvik hatalommal ruházott fel. Ez a kard a tondas 
rend mindenkori nagymesterének fegyvere. A 
gonosz szolgáira súlyos veszélyt jelent, ezért már 
többször próbálták ellopni vagy megsemmisíteni, 
eddig sikertelenül. 

A kardot csak Domvik vallású foghatja 
kezébe, másnak meg kell küzdenie a kard Egojával, 
amit ha elhibáz, eldobja a kardot. Ha a kardot 
Káosz-Halál, Halál-Káosz jellemű vagy Ranagol 
hitű egyén fogja kezébe köteles próbát tenni 132E 
Asztrál és Mentál mágia ellen. Ha mindkettőt elvéti, 
meghal; ha csak az egyiket, elszenved egy Intő jel 
varázslatot. Amennyiben olyan szerencsés, hogy 
mindkét próbája megvan, még mindig nem örülhet! 
A fegyver ekkor megmakacsolja magát és minden 
harcértéke az ellentettjére fordul. Ha a bitorló nem 
szabadul meg rövidúton a fegyvertől, előfordulhat, 
hogy magával Szent Tondarral hozza össze Domvik 
és a rossz sors!  
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A kard a gonosz minden megnyilvánulását 
érzékeli 1 mérföldes körzeten belül. Az ilyen 
személyeket, tárgyakat és helyeket (ha a kardot 
forgató látóterében vannak) lüktető vörös aurával 
jelöli meg a forgató számára.Ha a kard gazdájának 
helyzete kezd kilátástalanná válni a Sötétség erőivel 
vívott harcban, az Egyetlenhez küldött rövid fohász 
eredményeként megjelenhet Szent Tondar és/vagy 
az a három Hős, akik a végső harcban 
segítették.Amennyiben a kard forgatója közel áll a 
véghez és sors a biztos halál, utolsó erejét 
összeszedve használhatja Szent Tondar Utolsó 
Csapását. Ebben az iszonyatos vágásban a kard 
pengéje széthasad. Az ilyen támadás sebzése mindig 
x3 és nem érvényesül ellene az SFÉ. 

Tondar szilánkok 

Ezek a szilánkok (szám szerint 49 db) a 
püspök kardpengéjének maradványai. Jelenleg 37 db 
helye ismert: 23 darabot a tondas rend, 9 darabot 
különböző paplovagi rendek, 3-at az Inkvizíció, míg 
az utolsó kettőt két megtisztelt nemesi család 
birtokolja. 

Amennyiben egy ilyen szilánkot bármilyen 
fegyverbe belefoglalnak, az Domvik áldását bírja 

magán, azaz úgy tekintendő, mint mágikus 
fegyver. KÉ-e és TÉ-e 5-tel, sebzése 1-gyel nő 
meg és sebzésénél azontúl érvényes az Íjász 
szabály! Emellett a fegyver pulzáló, fehér 
fénnyel jelzi az élőholtakat és démonokat 100 
láb sugarú körön belül. (A fény intenzitása a 
veszéllyel arányos.) 
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A cikk megjelent a MAGUS-Site G-
portal oldalon is. (A varázstárgyak része 
hiányos, csak az első van benne) 
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