
 

 

 
 

Ana-Amusi papnő 
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Csókomban méz van, 
édes ízű, bódító; 
a mézben méreg. 
 
Bár a Birodalomban minden 

papnőt, szent asszonyt kimikónak 
hívnak, azért mégis elsősorban a 
Könyörületes Szűz szolgálólányainak jól 
ismert alkonyruhás alakja dereng fel 
bárki előtt, ha meghallja e szót. A 
Jázminbimbó Asszonyának kimikói 
azon egyedüli papi rendet alkotják a 
Császárságban, amely nem tűr meg 
férfiakat sorai között. És jól is van ez, 
hiszen így, Ana-Amusi útján életet adni 
és elvenni csak nők képesek. Hitük 
szerint Úrnőjük arcaiban a világ 
kétlényegűsége mutatkozik meg, míg 
mások (más férfiak) szerint csupán az 
örök nőiség. Ismét más bölcsek szerint 
mind a kettő igaz, hisz a két dolog 
ugyanazt jelenti. Akárhogy is: Ana-
Amusi lányai ott vannak szinte minden 
születésnél csakúgy, mint ahogy a 
legtöbb halálnál is. Őket hívják a vajúdó 
asszonyokhoz, náluk nyer otthonra az 
árva, hozzájuk fordulnak áldásért a 
boldog szerelmesek, vagy éppen 
szerelmi bájitalért a reménytelen vágyak 
lángjaiban égők. Értük küldenek a 
meddő asszonyok, akik új életet 
sóvárognak a világra, és titkon azok is 
velük váltanak üzeneteket, akik 
valamilyen okból a szükségesnél egy-
két fővel többnek vélik az élők számát a 
Császárságban. 
 

Gyógyítják az élőket, és illő 
módon készítik föl hosszú útjukra a 
halottakat. Varázslatos tudományuk - a 
jahó - képessé teszi őket arra, hogy 
belelássanak a közönséges halandók 
szívébe, mint ahogy arra is, hogy 
bűbájt és vak szenvedélyt igézzenek 
rájuk. Az érzelmek és vágyak 
rengetegének utolérhetetlen mesterei. 
Erejük nem látványos: jelentős 
hadseregekkel, katonák ezreivel, 
töménytelen földbirtokokkal nem 
rendelkeznek ugyan, azért mégis az 
egyik legkomolyabb hatalmat 
képviselik a Császárságban. Hogy nem 
a legkomolyabbat, az sokak szerint 
pusztán annak köszönhető, hogy 
rendházaik, templomaik csak laza 
kapcsolatban állnak egymással; bár 
minden főpapnő korlátlan úr a saját 
háza táján, de a szomszédos kolostor 
vagy templom ügyeibe nincs 
beleszólása. Sőt, olykor kifejezetten 
hűvös a viszony Ana-Amusi közeli 
rendházai között. Legfőbb kimikót 
soha nem választottak maguk közül, és 
nem is látszik túlzottan valószínűnek, 
hogy valaha is igény merül fel 
ilyesmire bárki részéről. 

Úrnőjük természetének 
kettősségét nem csak szokásaik, 
szertartásaik, hanem öltözködésük is 
tükrözi: felsőruházatuk mindig 
egyszerű, a szürke valamelyik 
árnyalatában „tündöklő” ruhadarab, 
ám alatta a lehető legkihívóbb és 
legélettelibb színekkel (bíbor, narancs, 
arany, ezüst, rózsaszín, krizantémsárga 
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stb...) ékes, dúsan mintázott alsókhitamát viselnek, 
melynek széle olykor-olykor borzongatóan villan ki 
a felsőrész homályba olvadó alkonyszíneiből. 
Utazásaik során fekete köpenyt és bőrszíjakkal 
lekötött szárú férfinadrágot viselnek. Hosszú hajukat 
egyszerű copfba vagy kontyba fonják. 

Templomaik legbelső szentélyeibe - ahol Ana-
Amusi Két Alakját őrzik - férfi nem léphet. Igen 
nagy tisztelettel adóznak a holdaknak, Úrnőjük 
Arcait látva bennük. Ünnepeik közül a legismertebb 
az Aodómi, azaz a Holdnézés ünnepe az ötödik 
hónap hatodik napján, melyet ugyan széltében 
megülnek a Császárságban, de a legnagyobb szabású 
ceremóniákat Ana-Amusi papnői szervezik. 
Általánosan ismert tény, hogy az év hatodik és 
tizedik hava szintén nagy jelentőséggel bír a 
számukra: két legfontosabb belső ünnepség-
sorozatuk e hónapokhoz kötődik. Az idegenek 
(főként a férfiak) ilyenkor jól teszik, ha nem 
kóborolnak éjnek évadján a Jázminbimbó 
Asszonyának templomai körül, mert igen könnyen a 
ceremónia központi szereplőjévé léphetnek elő. Ami 
akár kívánatosnak is tűnhet az első, felületes 
pillantásra - tekintve a titkos, eksztatikus orgiákról 
szóló, mindenfelé suttogott legendákat. De sajnos 
ugyanezen legendák szerint e vágyteli éjjelek 
többnyire Ana-Amusinak szóló emberáldozattal 
zárulnak. 

Mondják, az Úrnő hívei ceremoniális 
alkalmakkor pompás, díszes ruhákban, dúsan 
ékszerezve, bonyolult hajkölteményeket viselve 
jelennek meg. Nem csak öltözékük és drága kincseik 
ékítik őket: saját bőrükre is előszeretettel 
tetováltatnak összetett, kifinomult mintákat, pazar 
képi motívumokat. Mi több, szent szimbólumuk is 
egy-egy ilyen személyre szóló ábra, melyet 
felavatásukkor alkot bőrükre az adott rendház 
tűmesternője. 

A Jázminbimbó Asszonyának kimikóira 
(legalábbis az „átlagos” kimikóra - mivel 
kolostoraikban harcosnak, szerzetesnek, 
varázshasználónak, sőt harcművésznek minősíthető 
nővérek is élnek) a M.A.G.U.S. szabályrendszerében 
az alábbiak vonatkoznak: 

Karakteralkotás az Új Tekercsek szabályai 
szerint: 

 
 
 
 

Erő 3K6 (2x) 
Állóképesség 3K6 (2x) 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség K10+8 
Egészség 2K6+6 
Szépség K10+8 
Intelligencia K10+8 
Akaraterő K6+12+Kf 
Asztrál K6+12+Kf 
Érzékelés K10+8 
 
Ana-Amusi papnője különleges 

felkészítésben részesülhet Asztrál vagy 
Akaraterő terén. 

 
Ké 9 
Té 14 
Vé 66 
Cé 0 
HM/szint 7 (1) 
Kp alap nincsen 
Kp/szint 7 
Tp/1Kp 20 
Ép alap 4 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+2 
Egy Tsz-en 
maximálisan 
vásárolható Kp 

15 

Max. Elsődleges 
képzettségek száma 16 

Max. képzettségek 
száma 45 

 
Karakteralkotás az Első Törvénykönyv 

szabályai szerint. 
Az Ana-Amusi papnő induláskor 3 

Képzettségponttal rendelkezik, melyhez 
minden tapasztalati szinten - az elsőt is 
beleértve - további 7 Kp járul. Más tekintetben 
számszerű adatai nem térnek el a fentiektől. 
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Képzettség Fok/% 
2 Fegyverhasználat Af 
Nyelvismeret Mf 
Vallásismeret Mf 
Legendaismeret Af 
Pszi Af 
Piktogrammok írása/olvasása Af 
Herbalizmus Af 
Lélektan Af 
Irodalom Af 
Ének/zene Af 
Tánc Af 
Szexuális Kultúra Af 

 
További szinteken elsajátított 

képzettségek 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Sebgyógyítás Af 
2. Méregkeverés/semlegesítés Af 
3. Szóin-recitálás Af 
3. Tánc Mf 
4. Herbalizmus Mf 
5. Sebgyógyítás Mf 
5. Méregkeverés/semlegesítés Mf 
6. Pszi Mf 

 
A Jázminbimbó Asszonyának papnői 

a következő különleges előnyökkel és 
hátrányokkal bírnak: 

1.  A kimikók - ha már mindenképpen 
harcra kényszerülnek - kizárólag könnyű, 
egykezes, legfeljebb sótó méretű 
fegyvereket használnak, leginkább 
különféle tőröket, késeket. Ezek rugalmas, 
keskeny, mérgezett pengéit előszeretettel 
rejtik széles meijeikbe. Legyezőiket, hosszú 
hajtűiket, egyéb köznapi használati 
tárgyaikat úgyszintén veszélyes 
eszközökként forgatják, ha úgy hozza a 
szükség; közülük egyesek még egy pár 
evőpálcikával is igen meglepő és fájdalmas 
dolgokra képesek. (Egyébként a 
Birodalomban elhíresült három 
legyezőharc-stílus közül kettőt - a Kármin 
Darut és a Fénylő Szellőt - Ana-Amusi 
papnői fejlesztették ki.) És bár olyat még 
senki sem látott, hogy egy papnő 
liliomkezével az olykor szálas harcosokat is 
próbára tevő ferdeíjat feszíti, netán súlyos 

niarei számszeríjjal küszködik a harc forgatagában; 
addig gyakori látvány a meijük mögé tűzött apró, 
kecses, fuvolának tűnő fúvócső (illetve fúvócsőnek 
látszó fuvola - kinek hogy tetszik…). Vértet soha 
nem viselnek. 

2.  Induló Mp-értéküket úgy kapják meg, hogy 
Asztrál képességük 10 fölötti részéhez hozzáadnak 
6-ot; ehhez a további szinteken 7-9 Mp járul az 
istennő - illetve a KM - döntése szerint. 

3.  Ana-Amusi papnői a Lélek, Élet és Halál 
szférák Kis Arkánumba tartozó litániáin és rituáléin 
kívül képesek a boszorkányok mágiájához sorolható 
Alapvető varázslatok, Asztrálmágia, Mentálmágia, 
Lélekmágia, Térmágia és a jahó, azaz a 
Szexuálmágia (Bájolások, Csókmágia, Ölelések 
mágiája) fejezetek varázslatainak alkalmazására is. 

4.  Ana-Amusi papnőinek semmi szüksége a 
Hatalom Italára vagy egyéb hasonló praktikákra 
ahhoz, hogy mágikus energiáikat megújítsák. Mana-
pontjaikat a szokott módon, imádkozás útján nyerik 
vissza. 

5.  A kimikók a Kis Arkánumból nem ismerik 
a következő varázslatokat: Káoszkard, Óvó fegyver, 
Hősi lélek; a boszorkánymágiák közül pedig: 
Parancs, Nyelvbéklyó, Mágikus ölelés, Sorvasztás, 
Hasadék. 

 
1 A Fegyverhasználat és Lefegyverzés 

képzettségek csak a korábbiakban felsorolt 
fegyverekre vonatkoznak, egyébként számukra 
Tiltottnak minősülnek. 

2 A Fegyverdobás képzettség csak a 
korábbiakban felsorolt fegyverekre vonatkozik, 
egyébként számukra Tiltottnak minősül. 

3 Kizárólag fusaara. 
4 Az Általános szociális képzettségek közül a 

Kultúra csak (archaikus) niarei és enoszukei, az Élő 
Nyelv pedig kizárólag enoszukei viszonylatban 
választható. 

5 Kizárólag enoszukei viszonylatban 
választható. 
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Rókaharapás (Kis Arkánum Litániái) 

Szféra: Egyedi, halál, élet 
Mana pont: 6 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: speciális 
Mágiaellenállás: -  

A Rókaharapás egyike a kimikók ritka, 
közvetlenül használható harci mágiáinak. Nem is 
élnek vele, csak igazán végszükség esetén. A 
varázslat hatására - hogy hogyan, azt senki sem 
képes még csak elképzelni sem - a papnő a pillanat 
tört részére tomboló vaddá változik, és sebet ejt 
ellenfelén. Bár emberi szemmel követhető külső 
átváltozás nem történik, a fognyomok mégis jel. 
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