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Szent Ünnepek és 
Szertartások 

A Ragadozók Éjszakája 

Minden évben egyszer, mikor a 
vörös és a kék hold együttáll, a Bast-
hívő emberek és kiarik megtartják az 
istennő legszentebb ünnepét, a 
Ragadozók Éjszakáját. Ez az egyetlen 
nap az évben,amikor az istennő 
engedélyezi a nagymacskák megölését. 
Az állatokat élve kell elfogni, s az 
istennő szentélyébe szállítani. A 
nagymacskák begyűjtését már kilenc 
nappal az ünnep előtt megkezdhetik a 
hívők. A begyűjtés általában nem okoz 
gondot, tekintettel a magasabb szintű 
Bast-papok különleges képességeire. 
Egy évben összesen 99 nagymacska 
feláldozását engedélyezi a Macskák 
Istennője. Azt, hogy egy adott 
templomban hány áldozatot kell 
bemutatni abban az évben, mindig Bast 
Ynevi helytartója dönti el. Az állatokat a 
szertartás során az oltárhoz vezetik, ahol 
az áldozatot bemutató pap bocsánatot 
kér az állattól, s Bastnak ajánlja annak 
lelkét. Ezután villámgyorsan és 
fájdalommentesen végez vele. Az így 
feláldozott állatok lelke egyenesen az 
istennőhöz kerül, ahol örök jólétben és 
boldogságban telnek további napjai Bast 
macskaseregében. 

 

Fegyveráldozat 

Ez a szertartás tulajdonképpen 
trófeaszerzésnek tekinthető. Ha a pap 
vallásának egy különösen erős és ádáz 
ellenségét győzi le, feláldozhatja 
annak fegyvereit. Az ex-ellenfél 
fegyvereit maga elé helyezi a pap, 
majd a legyőzött vérével felírja rá Bast 
istennő titkos Szent Nevét. Az áldozat 
ilyenkor lassan eltűnik, (az Elsődleges 
Anyagi Síkról átkerül Bast Istennő 
Sikjára). Az istennőt különösen 
boldoggá teszik a varázsfegyverek, ha 
valakire előzőleg neheztelt, egy 
nagyobb erejű varázstárgy biztosan 
kiengeszteli. 

Bast Papjai: 

Tulajdonságok kidobása 

 
Erő K6+12+Kf 
Állóképesség K10+8+Kf 
Gyorsaság 2K6+6+Kf 
Ügyesség 2K6+6+Kf 
Egészség K10+10 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 3K6 (2x) 
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Képzettségek: 

Kp alap: 6 
Kp/szint: 10 
 
Első tapasztalati szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
2 Fegyverhasználat Af 
Fegyverhasználat (Villámpenge) Af 
Pszi Mf 
Vadászat Mf* 
Vallásismeret Mf 
Történelemismeret Mf 
Sebgyógyítás Af 
Erdőjárás Af 
Kötelékből való szabadulás Af 
Idomjtás (csak macskafélék) Af 
Ősi nyelv ismerete  
(Langue Miau) Af 

Éneklés/zenélés Af 
Írás/olvasás Af 
2 Nyelvismeret Af (5,5) 
Lopózás 35% 
Rejtőzés 20% 
Mászás 40% 
Esés 35% 

 
További tapasztalati szinteken 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Idomítás (csak macskafélék) Mf 
3. Ősi nyelv ismeret (Langue Miau) Mf 
4. Kötelékből szabadulás Mf 
4. Erdőjárás Mf 
5. Sebgyógyítás Mf 
5. Fegyverhasználat (villámpenge) Mf** 
7. Fegyverhasználat (villámpenge) Mf* 

 
* Csak ember fajú Bast-papok kapják meg 
** Csak Kiari fajú Bast-papok kapják meg 
Százalékos Képzettségeire Szintenként 30%-ot 

kap. 
 
 
 
 
 
 
 

Ké 8 (2) 
Té 18 (2) 
Vé 73 (2) 
Cé ? 
HM/szint 9 
Ép alap 6 
Fp alap 6 
Fp/szint K6+2 
 

Bast papjainak fegyvertára 

Legfőbb fegyverük a Villámpenge, 
melyből általában kettőt forgatnak. Emellett 
kedvelik a rapírt, rövidkardokat, tőröket, és 
általában a könnyen forgatható fegyvereket. A 
zúzófegyverek közül egyedül a botokat 
használják, a többit megvetik. Általánosan véve 
elmondható, hogy a különböző pengék 
forgatásában jeleskednek (már csak vallási 
okok miatt is, mert Bast Istennő karmaihoz a 
pengék hasonlítanak leginkább). 

Pajzsok közül egyedül a kis pajzsokat 
használják néha, azonban alkarvédőt majdnem 
mindegyikük hord. Páncélok közül a hajlékony, 
nemes vérteket kedvelik, ezeket is általában 
sötét posztóval borítják, hogy ne zavarja őket a 
lopakodásban és rejtőzködésben, így a rejtett 
sodronying minden Bast-pap alapfelszerelésébe 
beletartozik. 

Különleges képességek 

5.Szinttől: A pap közelében levő 
macskafélék állandóan „Bájolás” varázslat 
hatása alatt vannak a pappal szemben, 
mentődobásukat automatikusan elrontják. 

10.Szinttől: A pap képes felvenni 
bármilyen macskaféle alakját egy kör alatt, s a 
felvett alak összes értékét megkapja.  
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Egyházi megszólítások 

TSZ. / Megszólítás: 
 

1. / Vadmacska (Felis Silvestris) 
2. / Szervál (Felis Serval) 
4. / Ocelot (Felis Pardalis) 
6. / Hiúz (Felis lynx) 
8. / Puma (Felis Concolor) 
10. / Gepárd (Acinonyx Jubitus) 
12. / Hópárduc (Panthera Uncia) 
14. / Leopárd (Panthera Pardus) 
16. / Oroszlán (Panthera Leo) 
18. / Tigris (Panthera Tigris) 
20. / Jaguár (Panthera Onca) 
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Szerző: ismeretlen 

Forrás: MAGUS-Site G-portal 
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