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A Darton Könnye névre 
keresztelt méreg igazán csúf halált 
tartogat azoknak, akik kénytelenek 
elszenvedni hatásait. Készítéséhez 
többféle növényi, állati és mesterséges 
komponensre is szükség van, de a 
formulát végül Darton Áldása, egy 
speciális szakrális mágia teszi teljessé. 
A méreg hatására az áldozat 
megállíthatatlanul sírni, zokogni kezd, 
de szemeiből nem egyszerűen 
könnyek, de vér fog folyni. 

A folyamat nagyon rövid idő 
alatt lezajlik, és ellenszere csupán a 
gyógyító papi mágia lehet, de a 
legritkább esetben történik meg, hogy 
a méreg hatóidejének fertályórája alatt 
akadna a közelben megfelelő személy. 
A vérveszteség teljesen legyengíti az 
áldozatot, aki percek alatt eszméletét 
veszíti, végül meghal. Rendkívül erős 
szervezet esetén a mágia nem képes 
megfoganni, így az áldozat csupán 
enyhébb hatást szenved el, és a sírás, 
zokogás mindenben megegyezik majd 
a hagyományos könnyekkel, azzal a 
különbséggel, hogy a hatóidő alatt 
képtelen abbahagyni a zokogást. 
 

A Maremita lovagok gyakorta 
élnek „a cél szentesíti az eszközt” 
elvvel, így nem riadnak vissza az aljas 
harci cselek, a rendhagyó fegyverek és a 
legkülönfélébb mérgek használatától, 
melyek győzelemre segíthetik őket. A 
legtöbb lovag így az egyszerűbb mérgek 
elkészítéséhez is konyít valamicskét, 
míg a kiválasztott kevesek nem csupán a 
többkomponensű, összetett mérgek, de a 
mágiával létrehozott áfiumok és 
bódítószerek készítése terén is 
otthonosan mozognak. 

A Salumion hegység keleti bércei 
között rejtőzik a Fekete Gyűrű 
templomerődje, melynek alagsori 
alkimistaműhelyei több olyan, magasan 
képzett paplovagnak is otthonául 
szolgálnak, kiknek titkos méregkeverő 
üzelmei komoly hírnévnek örvendenek a 
rend körében. Főként rendelésre 
dolgoznak, Airun és a komtúrok igényei 
szerint látják el mérgekkel a dartonita 
rendházak hálózatát. Sokféle halált hozó 
csodaszert kotyvasztanak itt, a 
legtöbbjük kontinensszerte ismert, de 
akad néhány specialitás is. 
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A méreg előállítása roppant költséges, és még 
a dartonita méregkeverés központjaként ismert 
Fekete Gyűrűben is jó, ha két-három olyan mester 
van, aki képes az előállítására. Ők mindannyian a 
rendház korábbi komtúrjai, akik vegytani praktikáik 
legfélelmetesebbjeit hívták segítségül életük 
meghosszabbítására, hogy tudásukkal tovább 
szolgálhassák a rendet.    

A méreg folyadék halmazállapotú, így a 
megfelelő előkészületek után, mind fegyver-, mind 
étel-, ital- vagy légiméregként is alkalmazható. 
Egyetlen gyengesége, hogy a levegővel érintkezve 
gyorsan elpárolog, így használata gondos 
előkészületeket és rendezett körülményeket igényel. 
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A cikk megjelent a Timba Bizzar 
Barzárja oldalon is. 

 
 

  
 
 

 


