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A Teremtés Úrnője a kyr 
istencsalád másik méltatlanul elfeledett 
istennője Morgena mellett. Ő 
megmaradt annak, ami a kezdetekkor 
volt, a jóság és a gyógyítók, teremtők 
patrónusának. Talán épp ezért vesztek ki 
hívei majd mindannyian a Hatodkor 
sötét hatalmakkal és gonosz 
praktikákkal teli évszázadai alatt. 
Közülük kevesen voltak képesek dacolni 
a múló évekkel és a mindent elborító 
feledéssel, de akiknek sikerült, azok is 
sokat veszítettek és hatalmuk - 
istennőjükével egyetemben - jelentősen 
megcsappant a Birodalom 
fénykorabelihez képest.  

Papjai régen és most is egyként a 
jóság és a természet védelmének 
szentelték életüket és minden erejükkel 
küzdenek Tharr és a pusztítás más néven 
színre lépő istenségei ellen. Módszereik, 
mágiájuk koronként változtak, de maga 
a cél soha. Mindig az Élet védelmében 
cselekedtek s innen ered kiemelkedő 
gyógyító és herbalista tudományuk is. 
Morgena újkori híveivel szemben ők 
most is nyíltan járják Ynev földjét; más 
kérdés viszont, hogy sokkal kevesebben 
vannak, mint egykoron, de azok 
sincsenek túl sokan, akik ismernék őket. 
Tharr egyháza persze itt is kivétel, 
hiszen a közöttük dúló harc sokak 
szerint a világ végezetéig fog tartani. 
Szent állatuk a hattyú.  
 

Kidobás: pap  
Szimbólum: Aranykalász  
Harcérték: pap  
Életerő/Fájdalomtűrés: pap  
Szintlépés: pap  

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Nyelvismeret Af 
Etikett Af 
Legendaismeret Af 
Ősi nyelv ismeret (kyr) Mf 
Herbalizmus Af 
Sebgyógyítás Mf 

 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Méregsemlegesítés Af 
3. Herbalizmus Mf 
4. Térképészet Af 
5. Méregsemlegesítés Mf 
5. Élettan Af 
6. Legendaismeret Mf 
7. Fegyverhasználat Mf 
9. Élettan Mf 
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Különleges képességek  

• szféráik: 1. Szint Élet pap, Természet Pap  
• naponta egyszer Mp nélkül alkalmazhatják az 

Élelemteremtés varázslatot 
• havonta egyszer képesek Mp nélkül a földet 

megszentelni a Szertartásnál leírtak szerint (több 
termés, kártevők nem lesznek, stb)  

• havonta Szint alkalommal az összes mágikus 
energiájuk feláldozásával megáldhatnak egy 
újszülött gyermeket, akit amíg nagykorú nem 
lesz, ennek köszönhetően elkerülnek a súlyos 
betegségek, és a véletlennek köszönhető 
balesetek 

• Úrnőjük sajátos átlényegülése, majd ezt követő 
meggyengülése és az ősi formulák legtöbbjének 
elfeledése miatt mágiájuk megbízhatatlan, 
gyakorta létre sem jön; netán valami egészen 
más történik Az idő múlásával, miközben új 
tapasztalatokra tesznek szert, mindez persze 
változik, hiszen rátalálnak a helyes útra, a sok 
sikertelen próbálkozás után megalkotják a 
működőképes formulát. Ezek azonban szinte 
mindig egyénre szabottak, s emiatt a 
tanítványoknak mindent elölről kell kezdeniük. 
Ez a gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy 
1.Szinten Intelligencia % esélyük van a 
varázslataik sikeres működésére, s ez minden 

Szintjükön (az elsőn is) további 7%-kal nő. 
Ez nem vonatkozik a Kis Arkánum 
Litániáira, azok minden esetben sikeresek. 

  

Fegyvertár, páncél 

a merev vérteket kivéve bármi  
pajzs: ritkán, maximum közepes méretű  
fegyver: kétkezes fegyvereket kivéve 

bármi  
stílus: egyénenként változó  

 
 
 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: MAGUS-Site G-portal 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

 
 
 

  

 
 

 


