
AZ ANTISS ÖSSZEHANGOLÁSA 
 

AVAGY MINDAZON MOZAIKOK ÖSSZEILLESZTÉSE, 

AMELYEKET AZ ÁLOMSÍKKAL KAPCSOLATBAN MÉG NEM FOGLALTAK EGYSÉGES KERETBE 

A HIVATALOS FÓLIÁNSOK LAPJAIN TALÁLHATÓ ISMERETEK KÖZÜL 

 

„Negyedik törvény: a tudás szentsége. Az arra érdemesnek tanítsd meg az Antissjárás 

képességét, hogy később tanítványod is továbbadhassa azt - ám jól válaszd meg, kivel 

osztod meg a misztériumokat.” (PPL1 Noir) 

ELŐSZÓ 
Mivel az Antiss koncepciója nem került bevezetésre vagy 

valós integrálásra a hivatalos kiadványokban és elszigetelten 

jelent meg a Papok, Paplovagok Kézikönyveiben 

(továbbiakban PPL), a következőkben kísérletet teszünk arra, 

hogy az Álomsíkot beillesszük ezekbe az anyagokba. 

Áttekintjük az Első és Második Törvénykönyv (ETK, MTK) 

kasztjainak varázstudományát, a varázstárgyakat és 

drágaköveket, a mindenki számára elérhető képzettségeket, 

sőt, még a Bestiáriumot is érintjük! 

 

BEVEZETŐ
 
  
„Az Antiss, vagy Tükörvilág rendkívüli vidék, melynek tudatos 

látogatása csupán keveseknek adatik meg, jóllehet majd’ 

mindenkinek van esélye arra, hogy akár közelebbről is 

megismerkedhessen vele. Az emberek vágyainak, 

rögeszméinek, céljainak és félelmeinek egykor nem volt 

igazán helye az emberi lélekben, erejük kihasználatlanul, 

értelmetlenül oszlott el az Asztrál- és Mentálsík lakóinak 

legnagyobb örömére.  

Noir volt az, aki értelmet és helyet biztosított az embereket 

fűtő, ébren ki nem élt a vágyaknak – s néha rettenetes 

látomásoknak is –, s létrehozta az Antisst, mely tartalmát, 

vagyis magát az energiát az alvók álomképeiből, álmaiból 

nyeri. Ezért van az, hogy a pórok hiedelmeivel ellentétben csak 

az van jelen az Antissen, aki álmot is lát – nem csupán alszik. 

A szerencsés kevesek előtt csodálatos, örökké változó és 

mégis állandó, végtelen és mégis jól körülhatárolt sík nyílik 

meg, ahol egyre nagyobb hatalomra, barátokra és 

ellenségekre tehetnek szert, ahogy egyre inkább önmagukra 

ébrednek álmukban: ez az Álomsík, Noir birodalma.” 

(PPL1 Noir) 

 

 

Sokan vélhetik, hogy az Antissjárás képzettség hiányában 

nincs értelme foglalkozni ezzel a párhuzamos világgal. Ez 

véleményem szerint messzemenőkig nem igaz. 

Nem csak azért, mert az Antiss egy olyan különleges, 

hivatalosan és regényekben, novellákban is létező területe a 

M.A.G.U.S.-nak, amely mentén a játék újszerű az összes 

közismert fantasy szerepjáték között, de azért is, mert a 

karaktereinknek lehet rá hatása úgy is, hogy mindvégig az 

Anyagi Síkon maradnak. 

Meghatározhatjuk, hogy a másik miről álmodjon, 

megnehezíthetjük az álmainkba férkőző Antissjárók dolgát 

és bajba került társainkon is segíthetünk, ha legalább az 

Álomvilág alapjaival tisztában vagyunk. 

 

SZERZŐI MEGJEGYZÉS 

Az alábbiakban a lehető legkevesebb házi szabályt 

igyekeztem gyártani. A cél az volt, hogy a PPL1-2 köteteitől 

függetlenül megjelent, ynevi álmokkal és alvással 

kapcsolatos információkat összehangoljam az Antissról szóló 

leírásokkal, vagyis újraértelmezzem, továbbgondoljam a már 

meglévő anyagokat. 

Bízom benne, hogy épp ezért azok is haszonnal forgatják 

majd, akik mindenáron mindenre saját szabályt szeretnek 

alkotni; azok, akik szigorúan ragaszkodnak a hivatalosan 

megjelent szabályrendszerhez; végül pedig azok is, akik 

valamilyen okból rég maguk mögött hagyták a hivatalosan 

megjelent szabályokat és valami egészen más rendszerben 

(vagy rendszer nélkül) kalandoznak Ynev világán.  

 

 



AZ ÁLOMSÍK ISMERETE 
Papírforma szerint az Álomsíkról azoknak van bárminemű 

tudomása, akik rendelkeznek az Antissjárás képzettség 

alapfokával. Mivel azonban ezt csakis egy pusztán 

szerencsén alapuló dobás elvégzését követően lehet 

megtanulni, további lehetőségeket is érdemes biztosítani a 

karaktereknek, különösen az elméleti ismeretek 

megszerzésének érdekében. 

Várható, hogy a Legendaismeret képzettség, még ha csak 

mesterfokon is, de biztosít mindenféle ismereteket az 

Álomsíkkal kapcsolatban és különösen annak veszedelmeit 

és hőseit illetően. 

A Vallásismeret képzettség pyarroni vagy kyr vetülete már 

alapfokon is biztosít némi alapot, hiszen előbbiben Noir, 

utóbbiban Morgena alakja szorosan összefonódik a 

Tükörvilággal. 

Azokon a helyeken, ahol az Antiss és az Anyagi világ közti 

válaszfal kimondottan vékony, így elsősorban az Álomkövek 

mellett illetve Noir és Morgena kiemelt jelentőségű 

(rom)szentélyei körül valószínű, hogy az egyszerű emberek is 

bírnak némi, tapasztalaton és közösségi emlékezeten 

alapuló ismerettel az Álomsíkról és különösen annak 

veszélyeiről, melyet talán a Helyismeret képzettség 

jelképezhet leginkább. 

 

OPCIONÁLIS KÉPZETTSÉGEK 
A meglévő képzettségeket továbbgondolva, specializálva 

szintén kialakíthatunk néhány olyan képzettséget, melyek az 

Álomsík ismeretére vonatkozhatnak. Ezek bevezetéséről 

természetesen a KM-nek kell döntenie. 

A lenti ismereteket az Antissjárás már önmagában 

tartalmazza; azok mesterfokú alkalmazása már aktív, 

tevőleges ismereteket és tudatos álmodást feltételeznének 

a karaktertől, amire azonban ezek helyett a hivatalosan is 

megjelent Antissjárás képzettség biztosít lehetőséget, már 

alapfokon is. 

ANTISS-HELYISMERET 
Csak Alapfoka ismeretes. Azon vidékek Antissbéli 

megfelelőjének ismerete, melyek visszatérő helyszínei az 

álmoknak vagy régről rakódtak egymásra és így éjszakáról 

éjszakára csak kisrészben változnak meg. Ilyen hely például a 

legrégebbi városok álomképe (Erion, Shulur), a szellemi és 

egyházi központok megjelenése (Pyarron, Ordan, Tela-

Bierra) és a legnagyobb katasztrófák helyei (Tinolok, az 

egykori Valerium). A vidékek ismerete az Antissjárással 

rendelkezők leírásain alapul; az eredeti képzettségeknek 

megfelelően területekre kell felvenni. Kp 2. 

MÁGIAISMERET (ANTISS) 
Csak Alapfoka ismeretes. Beavatottjai tisztában vannak az 

Antisson való varázslás alapvető lehetőségeivel és 

mindazokkal a módszerekkel, melyekkel egy személy 

valamilyen varázslat útján álomba kényszeríthető és ott 

tartható, legyen az bármelyik mágikus hagyomány 

eszköztárából. Kp 5. 

DÉMONOLÓGIA (ANTISS) 
Csak Alapfoka ismeretes. Specializált képzettség, mely 

könnyebben hozzáférhető ugyan a Démonológiánál, mégis 

elsősorban azzal rokonítható. Birtokában a karakter ismeri 

az Álomsík mezsgyéin kóborló lényeket és azok képességeit, 

no meg azokat a módszereket, melyeken keresztül ezek a 

teremtmények szolgálatra bírhatók vagy éppenséggel 

elűzhetők. Kp 10. 

 

 

 

 

 

  



AZ ÁLOMSÍK BEFOLYÁSOLÁSA 
 

KÉPZETTSÉGEK 
Habár leginkább varázslatokkal lehet a Tükörvilág 

eseményeire hatni, van néhány olyan képzettség, melyek 

használatával mágia felhasználása rááldozása nélkül is 

hatással lehetünk arra, ami odaát zajlik. 

 

KÖZVETETT ANTISS-BEFOLYÁSOLÁS 
Az emberek vágyait, céljait és félelmeit felébresztve a 

fogékony elmét hosszú távon is befolyásolhatjuk. Ahogy 

pedig a lélekben kifejlődnek, felszínre bukkannak ezek a 

motivációk, úgy azok megjelennek az álomban is. Erre 

leginkább a különböző művészeti képzettségek 

(Éneklés/zenélés, Festészet/rajzolás, Szobrászat, Színészet) 

és a Szexuális kultúra alkalmasak. 

Ezekben az esetekben azonban nagyon fontos tényező, hogy 

ki alkalmazza a képzettséget és ki az, akire a mű (vagy aktus) 

hatással van. A mesterfokú képzettség alapelvárás, de a 

művész magas Asztrál (mennyire tudta beleélni magát) ill. 

Szépség (milyen hatással van a befogadóra) képessége és a 

befogadó Akaraterő (mennyire tudja kivonni magát a hatás 

alól) ill. Műveltség (mennyire érti meg a témát) képessége 

befolyásolja az eredményt. 

Művészeti alkotások esetén érdekes lehet, hogy az alkotó 

tisztában van-e az Antiss jellegével (Antissjárás Af), ugyanis 

ebben az esetben számos apró elemet belecsempészhet az 

alkotásába mindabból, amit az adott környék Antiss-vázán és 

általános álombéli környezetén tapasztal, amivel tovább 

erősítheti művének az álmokra gyakorolt hatását. 

Nem kevésbé jelentős tényező a befogadók jelleme. A Káosz 

jelleműeket könnyebben fogja el egy indulat, bár igaz, ez a 

tűz gyorsan kihúny, így legfeljebb egy-két éjszakára érzik az 

alkotás erejét. A Rend jelleműek ezzel szemben alapvetően 

védve vannak az ilyen egyszerű behatások ellen, ám ha egy 

alkotót vagy stílust megkedvelnek, az sokkal nagyobb 

hatással lehet rájuk. Az Élet jelleműeket könnyebb meghatni 

és különösen a kegyetlenség, a vérontás súlyosan nyomasztó 

hatással van rájuk, míg a Halál jelleműek álmait eleve 

meghatározzák a legkülönbözőbb perverziók, melyekre jól rá 

lehet erősíteni néhány jól sikerült szoborral vagy 

festménnyel. 

 

KÖZVETLEN ANTISS-BEFOLYÁSOLÁS 
Közvetlenül is befolyásolható képzettségeink útján az 

álmodó, ugyanis ilyenkor eleve nyitottabb a lélek a 

különböző asztrális impulzusokra – épp az Antiss Asztrális 

természetének köszönhetően. Ilyenkor az álmodó közelében 

játszott zene, ha az egy mesterfokú Ének/zene képzettség 

birtokosától származik, közvetlen hatással lehet a látott 

álmokra. 

Hasonló hatással lehet az Ikerharc is, ám ez, természetéből 

adódóan meglehetősen korlátozottan alkalmazható. A 

mesterfokú képzettséggel rendelkezők között fennálló 

telepátiának köszönhetően az ébren lévő fél bármikor 

befolyásolhatja alvó testvérének gondolatait, amelyek pedig 

egyenes úton hatnak az álmaira. 

 

PSZI ÉS MÁGIA 
Jóval könnyebb azonban egy ismeretlen sík vidékeit és az 

azon járókat mágikus módszerekkel befolyásolni. A legtöbb 

kasztnak vannak olyan varázslatai, melyekkel könnyedén és 

sokszor közvetlenül hatással lehetnek az álomvilágra. 

 

PSZI DISZCIPLÍNÁK 
A Pszit ismerők egyik fontos előnye a többiekkel szemben, 

hogy kevésbé vannak kitéve azoknak a nem-mágikus 

hatásoknak, melyekről fentebb szóltunk, ugyanis a 

meditációhoz szinte minden Pszi-iskola elmélyült 

koncentrációt és összpontosítást vár el, mely alapvetően 

Mentális természetű folyamat. 

Telepátia. Direkt hatás. A Telepátia segítségével direkt 

módon láttathatunk egy már alvó, álmodó társunkkal olyan 

álmokat és képeket, melyeket az átadott gondolat vagy 

érzelem köré épít fel saját magának. Ehhez persze 

szükséges, hogy az illető is bírja legalább alapfokon a Pszi 

képzettséget. 

Ébredés/Ébresztés. Indirekt / Direkt hatás. Saját magunkra 

alkalmazva az álom sokkal felületesebb, felszínesebb lesz, 

hiszen az elménk felerészt kifelé figyel, hogy riaszthasson, 

amikor érzékeli a jelet. Az alvás maga sem lesz olyan 

pihentető és kényelmes. Másokra sikerrel alkalmazva viszont 

direkt hatással van az álomra: azonnal megszakítja azt. 

Sajnos ezzel a módszerrel nem menthetjük meg társunkat, 

ha mágikus álomba kényszerítették vagy az Álomsík felől 

bocsátottak rá valamiféle horgonyt, ami ott tartja. 

Emlékfelidézés (Emlék Felidézése). Indirekt hatás, melynek 

segítségével egy átadott gondolat helyett egy korábbi 

emlékkép köré tudunk álmokat „adni” a célpontnak. Habár a 

diszciplína csak 10 körig tartja felszínen az emléket, az Antiss 

szövedéke ráhangolódik az érzelmekkel és gondolatokkal 

teli, régi emlékre és az álomban tartja azt. Ébredés után 

sikeres Intelligencia-próbával akár jóval hosszabb emlékek is 

felidézhetők így a 10 körnél, de azok valószínűleg 

pontatlanabbak lesznek! 



Hatodik Érzék. Indirekt hatás, melynek segítségével elménk 

fogékonyabbá tehető az Álomsíkról leselkedő 

veszedelmekkel szemben. Alvás előtt alkalmazva a közeljövő 

(felhasznált Ѱp alapján) álmai biztonságossá tehetők; amint 

elménk észleli a baljós előjeleket, melyekkel az Antiss maga 

is szolgál (fodrozódó álmok, medrükből kiforduló folyók 

stb.), valószínűleg felkelt (de legalábbis lehetőséget biztosít 

az Ébredés-próbára). 

Zavarás. Direkt hatás, melynek segítségével az Antissjárók 

élete tehető pokollá, ugyanis a rajtuk történő alkalmazás 

azonnal megszünteti az Antissjárást és mindenféle, általuk 

létrehozott, még életben lévő Antiss-mágiát függetlenül 

attól, hogy az illető bármiféle méreg hatása alatt aludt-e el. 

Hátránya, hogy a Slan Út alkalmazásai közé tartozik. 

Asztrál- és Mentálszem. A két diszciplína bármelyikének 

segítségével felfedhetők az Antiss mágia keltette hatások, 

azok ugyanis közvetlenül a lélekre hatnak. Emellett pedig 

nagyon fontos hatásuk, hogy az áldozat álmaiba férkőző, 

azzal kapcsolatba kerülő Antisslényeket és Antissjárókat is 

megmutatja. 

Mivel egy áldozat álmainak befolyásolása folyamatos 

irányítást igényel az Antiss területén, a célpont és az 

Antissjáró folyamatos kapcsolatban is van, így közöttük 

Szimpatikus viszony (Mentálfonál) is keletkezik, melyet a 

Mentálszem felfedhet. 

 

BÁRDMÁGIA 
Korábban szóltunk róla, hogy az Éneklés/zenélés képzettség 

alkalmazása milyen hatékonyan befolyásolhatja a célpont 

álmait és ez elsősorban a bárdoknak jó hír. Természetesen 

nem hiányzik a (mágikus) eszköztárukból olyan alkalmazás, 

mellyel ennél azért biztosabbra mehetnek. 

Álom dala. A varázslattal a dalt hallók mély álomba 

merülnek. Az álom témáját a bárd alapvetően nem 

határozhatja meg, hiszen ehhez önmagában nem ért... 

Dalegyesítés. Az iménti szabályt kiegészítve a Dalegyesítés 

alkalmazásával mégiscsak egészen konkrét álmokat 

bűvölhetünk a célpontokra. Az Álom dalával közösen 

alkalmazott bármiféle más Dalmágia beépül az álom 

történéseibe és direkt módon meghatározza azokat. 

Fénymágiák. Néhány igazán látványos vagy rettenetes illúzió, 

különösen, ha hosszú ideig tart, könnyen olyan mélyen 

befészkelheti magát a bámészkodók (vagy szerencsétlen 

áldozatok) elméjébe, hogy az kihatással lehet az álmaikra. Ez 

elsősorban a fogékony, alacsony Akaraterővel rendelkező 

célpontok esetében és valóban monumentális illúziók 

(Hamis teleportáció, Káosz stb.) alkalmazása után történhet 

így. 

 

PAPMÁGIA 
A Lélek szféra felett rendelkező istenek papjai különös 

kapcsolatban állnak az Antiss-szal. Egyrészt irigylik, akár félik 

is azokat a papokat, akik beavatásuk révén az Antissjárásban 

is elmélyedhettek, másrészt viszont varázslataik révén 

maguk is kapcsolatba kerülhetnek ezzel a világgal és annak 

lényeivel. Ha megismerik a Tükörvilág lehetőségeit, még 

Antissjárás nélkül is felvehetik a harcot az Álomjárókkal vagy 

hatékonyan megállhatnak az Álomsík veszedelmeivel 

szemben (persze csak akkor, ha még ébren megsejdítik a 

veszélyt). 

Álomút. A karakter „jósálma” megjelenik az Álomsíkon, 

hagyományos álmait a varázslat idejére az isteni segítséggel 

rendezett gondolatainak összességére cseréli. Azok, akik 

maguk is rendelkeznek a varázslattal vagy nagyon jól ismerik 

a papot és valahogyan látják a pap álmait, szintén élvezhetik 

a varázslat jótékony hatását. A varázslat ezzel együtt 

megzavarható, átejthető úgy, hogy az Antiss szövedékét 

közvetlenül a pap által is érzékelt részén valamilyen, 

közvetlenül a Tükörvilágban ható mágiával befolyásolják. 

Paplovagok, szerzetesek is alkalmazhatják. 

Belső síkok lényeinek megidézése. Mint egyfajta közös, 

együttes Asztrál- és Mentálsík, az Antiss minden kétséget 

kizáróan a Belső Síkok közé tartozik, vagyis ezen varázslattal 

mindvégig az Anyagi Síkon tartózkodva is lehetséges 

megidézni ezeket a teremtményeket. Az így megidézett 

lények szolgálhatják a pap (és társai) álmainak védelmét, de 

akár borzasztó rémálmokat is az ellenfelekre. Fontos, hogy a 

KM elvárja a paptól, hogy ismerje az Álomsík megidézhető 

kreatúráit (akár csak azáltal, hogy egy Noir-pappal beszélget 

korábban). Paplovagok is alkalmazhatják. 

Belső síkok lényeinek szólítása. A környék Antisslényeit a pap 

egytől egyig maga mellé szólíthatja ezen varázs 

alkalmazásával, ami kimondottan riasztó lehet egy Antissjáró 

számára, aki az érintett területen próbál tevékenykedni 

(illetve rengeteget segíthet neki azáltal, hogy elszólítja az 

útjából a bestiákat). Mivel némely efféle kreatúra 

kimondottan csoportosan járkál (pl. a Búlélek, l. PPL2), 

egyszerre nagyszámú Antisslényre hatással lehet. 

Paplovagok is alkalmazhatják. 

Összetartozás – asztrálisan. A varázslat jelentősen 

csökkentett hatásfokkal működik az Antiss tekintetében, 

ugyanis az elméket óvó pajzsok ereje hiába adódik össze, 

azok a közvetlenül az Álomsík felől érkező támadások ellen 

hatástalanok. Ezzel együtt nagy segítség lehet a telepatikus 

kapcsolat a résztvevők között, így a varázslattal a fentebb, 

Telepátiánál írt lehetőségek válnak elérhetővé (akár úgy is, 

hogy egyik résztvevő fél sem ismeri a Pszit). 

  



Síkkapu. Ezzel az igazán hatalmas varázslattal közvetlenül az 

Antissra kerülhetünk, ám ennek kevés értelme van, ugyanis 

pontosan ezt a hatást érjük el azzal is, ha egyszerűen álomba 

merülünk. A varázslat ráadásul nem nyújt semmiféle 

védelmet sem. Másrészről tökéletes módszer arra, hogy 

féltett Antiss-béli ereklyéket az Anyagi Síkon zárjunk el, sőt, 

hogy Antisslényeket az Anyagi Síkon készített 

varázstárgyakba börtönözzünk… 

 

A Noir- és Morgena papok valóban közvetlenül tudnak hatni 

az Álomsíkra, de az ő módszereiket haszontalan volna itt 

tárgyalni – mivel alapesetben is rendelkeznek az Antissjárás 

képzettséggel. A referencia kedvéért azonban álljon itt azon 

varázslatok neve, amelyekkel az álmok befolyásolására 

rendelkeznek. 

Noir-pap. Áldás, Álomfejtés, Álom, Mélyálom, Álomtalan 

álom, Irányított álom, Álomkirurgus, Sugallat 

Morgena-pap. Áldás, Álomfejtés, Álom, Álomkirurgus 

 

Érdemes megemlíteni, hogy habár az Időtlen álom neve az 

Antiss-szal való kapcsolatra utal, a rituálénak valójában 

semmiféle köze nincs az álmokhoz, mivel egyfajta tetszhalált 

idéz elő. 

A leírás szerint az Űzés – túlvilági lényeg is csak akkor fejtené 

ki hatását, ha az Antisslények az Anyagi Síkon 

tartózkodnának, amire viszont semmilyen okuk nincs és 

Síkkapu híján nem is teszik meg. 

 

BOSZORKÁNY 
A Noir-papok megjelenéséig a boszorkányok voltak az (akkor 

még nem is ismert) Antiss igazi urai. Az ETK külön fejezetben 

tárgyalja az azokat a varázslatokat, melyekkel a kaszt tagjai 

mindenki másnál közvetlenebbül befolyásolhatják áldozataik 

álmát és egyedül ők (voltak) képesek arra, hogy öljenek is a 

Tükörvilágban. 

 

KÖZVETETT BEFOLYÁSOLÁS 

Az Asztrális természetű varázslatok könnyen hatással 

lehetnek az áldozatok álmaira, amennyiben hosszabb ideig 

befolyásolják annak érzéseit, vagyis legalább egy jó fél napig 

tartanak. A boszorkány varázslatai között rengeteg ilyen 

akad, különösen, ha a varázst elmondó magasabb szintű az 

áldozatánál. 

A varázslatok okozta hatások ráadásul sokszor közvetlenül 

befolyásolják az álmokat (például az Átokvarázs, a Gyilkos és 

Öngyilkos hajlam esetében), így egy képzett Antissjáró ezek 

alapján könnyen kikövetkeztetheti a boszorkány 

ténykedését. 

Maradandó hatást okozó varázslatok, melyek könnyen 

befolyásolhatják az álmokat: Átokvarázs, Gyilkos hajlam, 

Öngyilkos hajlam, Sugallat, Tudástár, Rabszolgaság csókja, 

Rabszolga ölelés 

 

KÖZVETLEN BEFOLYÁSOLÁS 

A Lélekvarázs varázslatain keresztül a boszorkányok 

közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki az Antiss szövedékével 

anélkül, hogy bírnák az Antissjárás képzettségét. Nem 

véletlen, hogy az ETK kasztjai közül a papok után 

leggyakrabban a boszorkányok tanulják ki a képzettséget, 

sőt, hogy egész szekták szakosodtak az álomfejtésre, 

álomokozásra (pl. a Stella Prosylens). 

Álomvarázs. Hatásában és lehetőségeiben a bárd Álom dala 

varázslatához hasonló, ám annál erősebb és sokban hasonlít 

a Noir-papok Álom varázslatára, ám annál viszont gyengébb. 

A boszorkány ezzel az eszközzel humanoidokat szenderíthet 

természetes álomba, melyek természetét mindenféle más 

praktikákkal (lásd fentebb), közvetett úton határozhatja 

meg. 

Jósálom. A papok Álomút varázslatához hasonlatosan a 

boszorkány saját álmait határozhatja meg, hogy abból előre 

mutató jeleket, új megoldásokat olvasson ki. Az ott leírtak a 

boszorkány álmára is igazak, vagyis egy képzett Antissjáró az 

Álomsík felől könnyen befolyásolhatja a látottakat és akár 

félre is vezetheti a varázshasználót. 

Rémálom. A szörnyű lidércnyomás, melyet az áldozatra zúdít 

a boszorkány, 6 órán keresztül tart. A felszabaduló rettegés 

és szenvedés bőséges energiával táplálja az Antiss-t hosszú 

időn keresztül, és mivel az Álomsík teremtményei 

elsősorban ebből az energiából élnek, ezekre az időkre a 

környékre gyűlnek és később sem szívesen sodródnak 



arrébb. A legtöbb boszorkánynak minderről fogalma sincs, 

de olykor ők maguk is kellemetlen álmokat látnak egy-két 

ilyen varázslat elmondását követően, különösen, ha rövid 

időn (és szűk területen) belül többször is elmondják. Az ilyen 

Antiss-béli gyülekezőhelyek felkelthetik az Antissjárók 

figyelmét is, különösen nagyobb városokban, ahol több 

Antissjáró is él és tevékenykedik. 

Igazálom. A varázslat végtelenül hatékony, mivel olyan 

szorosra fonja az álmok és a lélek közötti kapcsolatot, hogy 

az álombéli halál a lélek halálával is jár. Az áldozatokat 

megvédené a lélek természetes védekezőképessége, amely 

felébresztené őket, mikor már fogytán az erejük (ahogy az 

Antissharc leírásában szerepel a PPL2 oldalain), ám a varázs 

ebben megakadályozza őket. 

A boszorkányok azonban tudják, hogy ilyenkor célszerű 

sietniük, ugyanis a varázstudók Antiss felett gyakorolt 

hatalma nem korlátlan. Az Igazálom, csakúgy, mint az összes 

többi Anyagi Síkon megidézett varázslattal keltett álom, az 

Álomsík felől hozzáférhető, vagyis egy képzett Antissjáró 

akár meg is szüntetheti. Az Igazálom az Antiss szövedékét 

megszilárdítja az álom idejéig úgy, ahogy a mesterfokú 

Antissjárással rendelkezők teszik ezt Lélekpont rááldozásával 

(bővebben lásd az Antiss leírásában a PPL2 oldalain). 

Az Antiss felől akkor működhet a varázs megszüntetése, ha 

az Antissjáró (vagy több Antissjáró, esetleg megidézett 

Antisslények) tud legalábbb annyi Lélekpontot rászánni a 

terület befolyásolására, mint amennyi az Igazálom Erőssége 

volt. Az Antiss álomszövetéből született varázslatok viszont 

sokkal erősebbek, mint bármiféle Anyagi Síkról származó 

hatás, így az Antiss mágiához tartozó Antiss változtatás 

alkalmazás automatikusan lebontja az Igazálom keltette 

falakat. Persze ezt a varázst még az Antissjárók közt is csak 

elenyésző számban ismerik… 

 

 

 

BOSZORKÁNYMESTER 
A boszorkánymesterek elsősorban a testen keresztül 

képesek hozzáférni az áldozatuk álmához, a vágyakból és 

félelmekből felépülő idegen sík, az Antiss, túlságosan elvont 

és túlságosan lelki természetű számukra, semmint hogy 

rontó mágiájukkal közvetlenül hozzáférjenek. 

Mivel a legtöbb Rontás hosszú távon tönkre teheti az áldozat 

életét, azok az Antisson is megjelennek, így közvetve 

befolyásolják az álmokat. A Rontások közül azonban 

kiemelkedik egy, amelyikkel a boszorkánymesterek az 

álomenergiával táplálkozó Antisslények leghűségesebb 

szolgálói lehetnek. 

 

Álomkór. A varázs fokozatosan, az áldozat testén keresztül 

láncolja az Antiss energiájához a célpontot, ahogy az egyre 

több és több időt kénytelen ott tölteni a Rontás hatására. 

Mivel ebben az esetben a test az, ami nem bír felkelni, az 

összes többi esetben hatásos Antiss-mentő és –védő 

módszerek is hatástalanok maradnak. 

Ha az áldozat számára az Álomkór eléri azt az állapotot, hogy 

a nap minden óráját álomban (és ennek nagy részét az 

Antisson) kelljen töltenie, úgy az áldozat idővel kómába esik 

és hamarosan kiszenved. Ezen áldozatok lelke nagy 

valószínűség szerint Álomrablóként vagy Búlélekként 

folytatja pályafutását. 

Sötétté gyalázás. A varázslat nem csak ébrenlétének óráiban 

változtatja meg az áldozatot és változtatja ellentettjére 

korábbi pedáns jellemét, de az álmokat is romlottá, 

kegyetlenné és perverzzé teszi. 

 

  



VARÁZSLÓ 
Az Asztrál- és Mentálmágia mozaikjainak felhasználásával és 

kombinációjával a varázsló uralmat nyerhet akár az 

áldozatának álmai felett is. 

 

Vágy. A Vágy mozaikkal a boszorkányok átkaihoz hasonló 

hatások is elérhetők az Álomsíkon, ezzel együtt a vágy 

tárgyának megjelenése kellemes álmokat is okozhat, hiszen 

a nappal gyötrő vágyakozás az álmok tengerében valósággá 

válhat. 

Félelem. A Félelem mozaikkal rettenetes rémálmok 

okozhatók az áldozatnak, akit a mágia nem enged a rettegett 

dologtól való menekülésben. Hatása, különösen, ha az 

ébredés lehetőségétől is megfosztjuk a célpontot, a 

boszorkányok Rémálom varázsával egyezik meg. 

Közömbösség. A lélek Asztrális vetületének megszüntetése, 

elaltatása az álmok megszűnésével jár, így tökéletes 

védelmet biztosít az Antiss és az álommanipuláló 

varázslatokkal szemben. A Közömbösség 

létrehozása ráadásul egy, az Álomsíkon 

foglyul ejtett, szenvedő lélek számára is 

azonnali menedéket szolgál, ugyanis 

azonnal megszünteti a lélek Álomsíkkal 

való kapcsolatát. 

Akarat. A Mentáltest az Akaratközponton, 

vagyis az egyén gondolatain és céljain 

keresztül csatlakozik az Álmok világához, 

így az Akarat befolyásoló varázslatok 

lehetőséget biztosítanak az álmok 

közvetlen befolyásolására vagy 

megfigyelésére. 

A Gondolatolvasás az álmok „valós idejű” 

megfigyelésére biztosít lehetőséget. 

Az Akaratátvitellel irányítható az álmot 

látó általános célja, ezzel együtt pedig a 

lélek által megjelenített álomképek 

természete is. Ha a varázsló ismeri az 

Antiss vidékét, közvetlenül hatással lehet 

annak síkjára egy álmodón keresztül. 

A Tompítás megfosztja az áldozatot az álmok és a valóság 

közti különbség felismerésének képességétől, így a 

legveszedelmesebb és a legélvezetesebb álmok is 

valóságként jelennek meg a lélek számára, akiknek akarata 

ráadásul nem motiválja őket, hogy felébredjenek. A 

boszorkányok Igazálom varázslatához hasonló eredménnyel 

is alkalmazható (habár ez a mágia törvényei szerint Fekete 

mágiának minősül). 

A Tudattalanság, mivel elaltatja a Mentáltestet, az álmok 

észlelésének képességét is elzárja a célpont elől, vagyis 

álomtalanságot eredményez.  

 

NOMÁD SÁMÁN 
A nomádok kultúrájában igazán fontos szerep jut az 

álmoknak, különösen pedig a jósálmoknak – ám ezeknek 

nincs köze az Antisshoz! A sámánok éppen ezért egészen 

más módokon hathatnak arra az Álomsíkra, amelyik 

szellemeik és démonjaik helyett idegen istenek birodalma… 

 

Őrület. Az áldozatot megszálló téboly hosszan tartó 

változásokat eredményez, mely az áldozat álmaiban is 

megjelenik, azokat az Őrület hatásának megfelelően torzítja 

el. 

Szólítás – Asztrál-, Mentálszellemek. A papok belső síkok 

lényeivel kapcsolatos varázslataihoz hasonlatosan a nomád 

sámánok is képesek olyan asztrál- és mentállényeket idézni, 

akik hatással lehetnek – és vannak – az általuk megtámadott 

célpont álmaira is. A varázs segítségével az esetlegesen a 

sámán által ismert Antisslények is szólíthatók és az áldozatra 

uszíthatók. 

 

ILLUZIONISTA 
Az Új Tekercsek varázshasználója szoros 

kapcsolatban áll az Antiss szövedékével, 

olyannyira, hogy még varázshatalmát is 

onnan nyeri. Mindezek miatt jogos a 

feltételezés, hogy ezek a szélhámosok 

még akkor is rendelkeznek a fentebb 

részletezett Antiss-képzettségek nyújtotta 

elméleti ismeretekkel az Álomsíkkal 

kapcsolatban, ha történetesen nem 

rendelkeznek Antissjárással. 

Az illuzionisták varázstudományával 

megidézett érzetek a bárddal ellentétben 

nem a fény uralmán és nem is az áldozat 

mentális befolyásolásán alapulnak, hiszen 

ízt, szagot és még tapintást is képesek 

megjeleníteni illúzióikkal. 

Az Álomsíkkal való szoros kapcsolat 

alapján valószínű nem hazugság azt 

mondanunk, hogy ezek a varázstudók valójában valahogyan 

az Antiss álomanyagát használják fel a varázslataikhoz. Épp 

ezért tölthetik Manával az elméjüket úgy, hogy teljesen 

egyszerűen álomba merülnek és egy fél órán keresztül (ami 

az Álomsíkon rengeteg idő!) az Antiss álomanyagában 

merítkeznek. 

És éppen ezért igaz többszörösen, amit fentebb a bárd 

Fénymágiájánál illetve a képzettségeknél leírtunk, vagyis 

hogy a megjelenített dolgok a látványt-érzetet 

megtapasztalók álmaiba is befészkelik magukat. Hogy ne 

tennék, mikor a képzett illuzionisták a leghihetetlenebb 

dolgokat is képesek tökéletesen hihetően, ízesen-bűzösen 

megjeleníteni a közönség számára?! 

 



HIERARCHIA 
Amennyiben több varázshasználó hasonló hatású mágiával 

hat egy célpontra, azok közül a mágia törvényei szerint csak 

a legerősebb érvényesül. Amennyiben azonban a varázslatok 

az álmokat veszik célba és azokra kívánnak hatást gyakorolni 

a fenti megoldásokkal, a helyzet valamivel bonyolultabb, 

ugyanis az Antiss törvényei könnyen közbeszólhatnak. 

Ennek megfelelően a következő hierarchia állapítható meg 

az álmokat befolyásoló hatások tekintetében (a 

leggyengébbtől a legerősebbig): 

1. Anyagi Test hatása az álomra 

2. Képzettségek 

3. Pszi 

4. Anyagi Síkon megidézett mágia 

5. Antiss változtatása (Antissjárás képzettséggel) 

6. Antiss mágia (PPL2 szerint) 

Ez részben azt is jelenti, hogy bármiféle hatást akarunk 

elérni az Anyagi Sík felől az áldozat álmaival kapcsolatban, 

azt az Antiss felől befolyásolhatjuk akár egyszerű 

Antissjárással, vagy még inkább az ottani varázslatokkal. 

De akár azt is jelentheti, hogy az álmok szempontjából 

tökéletesen egyenrangúnak minősülnek az Anyagi Sík 

varázslatai, vagyis például egy sikeres Dalegyesítéssel 

használt Álom dala + Nyugalom dala kombinációval 

kivédhető a boszorkányok Igazálom varázslatának 

kegyetlenkedése, vagy mondjuk egy Morgena-papok által az 

annak álmában vallatott fejvadász egy varázsló által 

létrehozott Közömbösséggel tökéletesen 

hozzáférhetetlenné tehető vagy a közös álom miatt 

létrejövő Szimpatikus kapcsolat kihasználásával a Morgena-

papok dolga jelentősen megnehezíthető. 

Fontos hozzáadás, hogy az Anyagi Test hatását akár 

a hierarchia csúcsára is helyezhettük volna, ugyanis 

amennyiben az áldozat testét olyan hatások érik, 

aminek következtében nem alszik el (pl. a Kínzás / 

Kínzás elviselése képzettség alkalmazásakor) vagy 

ami miatt azonnal felkel (pl. Fp-vesztés egy 

természetes álom esetében), úgy az Antiss mágia is 

azonnal megszűnik. Ezzel együtt amennyiben az 

áldozat a teste miatt képtelen felébredni (pl. 

kómában van vagy az Álomkór hatása alatt), úgy 

bármilyen mágikus módszerrel próbáljuk is 

ébresztgetni, amíg magát a testet gyötrő hatást nem 

oldjuk fel, mindenféle álombefolyásoló mágia hatni 

fog rá… 

 

BETEGSÉGEK ÉS AZ ANTISS 
A különböző betegségek komoly hatással lehetnek az 

egyének álmaira, A betegségek közül két csoport az, aminek 

nyoma van az Álomsíkon: a pszichológiai elváltozást okozó 

betegségek és a láz. 

Pszichológiai elváltozást okozó betegségek. Ezt nem lehet 

pontokkal és számokkal körülírni (bár minden esetben az 

Asztrál csökkenését vonják maguk után), ez esetben a 

karakter szerepjátékára van szükség. Ide tartoznak a 

különböző félelmek, mániák, téveszmék, képzelgések. Jó 

példa ezekre a bezártságtól való félelem, az üldözési mánia, 

a tudathasadás, az embergyűlölet. Az efféle betegségben 

szenvedőkre a boszorkány és boszorkánymesternél fentebb 

leírtak az igazak. A betegségek álomra gyakorolt hatását 

azonban könnyen mérsékelhetjük már művészeti 

képzettségeink használatával is (lásd Hierarchia). 

Sebláz. Elsősorban az elfertőződött Ép-sebek okozhatnak 

seblázat a karakternek, akinek az Erő és Egészség 

tulajdonságok csökkenésén felül még mindenféle víziókkal is 

számolnia kell, ha a betegség súlyossága eléri a kritikus 

szintet. A víziók akadályozzák mindennapi tevékenységében 

is, ráadásul egytől egyig megjelennek az Antiss síkján is és 

mindenhová követik a szerencsétlent. 

Azok, akik álmukban, seblázban halnak meg és lelki 

tulajdonságaik legfeljebb átlagosak (13 alatt), gyakran a PPL2 

oldalain leírt búlélekként kísértik tovább a Tükörvilág vidékét 

annak ellenére, hogy gonosz mágia talán nem is hatott rájuk. 

 

 

  



TÁRGYAK ÉS AZ ANTISS 
Az Antiss nem csak a fenti módszerekkel befolyásolható – az 

álmok befolyásolhatók számos világi, könnyebben-

nehezebben hozzáférhető módokon. 

 

MÉRGEK 
Minden bódulatot eredményező méreg az Antiss 

szövedékéből hív elő mindenféle képeket az áldozat számára 

és megerősíti a kapcsolatot a szer hatása alatt álló lelke és az 

Álomsík között. Az ilyen bódulat során látott álmok az 

Antisson is megjelennek, ott is bizonytalan lidércképekként, 

de olykor, rendszeresen látott vagy hosszan tartó képek akár 

ideig-óráig állandóvá is válhatnak. 

Önmagában a bódítószerek nem minden esetben vezetik az 

áldozatot az Álomsíkra, ám az erősebbek, melyek szinte 

teljesen kioltják közben az áldozat tudatát, akár erre is 

képesek. Ezekből az álmokból sokszor azért is nehéz 

felébreszteni az áldozatot, mert annak nincs semmi 

motivációja rá. 

Az álommérgek gondoskodnak arról, hogy az áldozat ne 

tudjon felébredni, vagyis ilyenfajta mérgek használatával a 

Lélek ösztönös „ébresztése”, mely megvéd az Antisson való 

haláltól (és így a valódi haláltól), kikapcsolható. 

 

MÉRGEK HATÁSA AZ ÉBREDÉSRE 
A PPL2 szerint mikor valakit álmában támadás ér, egy idő 

után (3 Lélekpont alatt) riasztja az áldozatot a lélek és az 

azonnal felébred. A különféle szerek, mágikus és hétköznapi 

praktikák viszont jelentősen, 1-100% közti értékkel 

módosíthatják az ébredés esélyét. Sajnos nincs hivatalos 

szabály rá, hogy a különböző mérgek, melyek elősegítik az 

áldozat álomban maradását, milyen módon nehezítik meg a 

lélek ösztönös ébresztő-hatásának érvényesülését. 

Egy egyszerű szabállyal ezt a hiányosságot tudjuk pótolni: 

 álommérgek módosítója: szint x 10% 

 bódítómérgek módosítója: szint x 5% 

 lelki tulajdonságokat módosító mérgek hatása: szint 

x 3% 

Ezek a százalékok minden esetben a méreg effektív szintjére 

vonatkoznak (vagyis minden extra adag után, amit az áldozat 

elfogyaszt, 1-gyel nő a méreg effektív szintje). 

 

VARÁZSTÁRGYAK 
Istenek itala (Intelligencia, Akaraterő, Asztrál). A nem-fizikai 

tulajdonságokra ható varázsital megszilárdítja az álmodó 

uralmát az álmai felett, ezzel együtt az ellenállását is az 

Antiss varázslataival szemben (is). Hasonló itallal az 

Antissjárók saját harcértékeiket növelhetik meg. 

Sebezhetetlenség itala (Asztrál, Mentál). Az ital a testen 

keresztül közvetlenül képes hatást gyakorolni a 

Mágiaellenállás értékekre, vagyis az Antiss varázslataival 

szemben is védenek. 

Acélos akarat medálja. A medálnak az Istenek 

italához hasonló hatása van, de viselőiket 

egész éjszaka oltalmazzák (és nem csak 1k6x10 

perc ideig). 

Kiegyensúlyozottság medálja. A medálnak az 

Istenek italához hasonló hatása van, de 

viselőiket egész éjszaka oltalmazzák (és nem 

csak 1k6x10 perc ideig). 

 

  



DRÁGAKÖVEK 
A leghatékonyabb hatalom, melyet mindenféle mágia nélkül 

is remélhetünk az Antiss tekintetében, a drágaköveken, 

nevezetesen elsősorban az acháton keresztül érkezhet, nem 

véletlenül nevezik sokfelé álomkőnek. 

Már egy kisebb (és így aránylag könnyebben hozzáférhető) 

darab (5-10 karát) ebből az áttetsző, gyakran sávos 

ékszerből rengeteg veszedelemtől védhet meg bennünket, 

egy nagyobb (20-25 karát) birtokában pedig egyenesen 

bárhol kényelmes, biztonságos álomra hajthatjuk a fejünket. 

Az álomkövön kívül ismerünk néhány további drágakövet, 
melyekkel befolyást nyerhetünk az álmok felett, ezek pedig a 
karnélián és az onix, a peridot és a szerpentin és az igaz 
drágakövek. 

ACHÁT (DETEKCIÓ) 
Éber alvás: ha a kő viselőjét álmában bárki ellenséges 
szándékkal közelíti meg, azonnal fölébred és harcra kész. Ha 
az ellenséges szándékú karakter Tapasztalati Szintje 
magasabb, mint a varázstárgy E-je, akkor az észlelés csődöt 
mond. Az ETK rendelkezéseit az Antiss vonatkozásában úgy 
kell tekinteni, hogy az achát az Álomsíkon támadó 
veszedelmeket is érzékeli és felébreszti a viselőjét. A támadó 
szintjének meghatározásakor az ellenséges Antisslény 
Lélekpont értéke az irányadó a szintje helyett, míg Antissjárók 
esetén az a szint, ahány szint óta a mesterfokú Antissjárást 
birtokolja (vagyis nem szükségképpen a támadó aktuális 
szintje). 

ACHÁT (VÉDELEM) 
Mély, megnyugtató alvás, ami alatt a Pszi-pontok kétszeres 
sebességgel térnek vissza (például: 1 Pszi-pont 
visszanyeréséhez elegendő 5 perc alvás). Az álmot vagy alvást 
okozó mágikus hatásoktól megvéd, ha E-je nagyobb a hatás 
Ejénél. A megnyugtató alvás másik jelentős hatása, hogy az 
achát E-jének megfelelő mértékben növeli a viselőjének 
ellenállását az Antiss mágiával szemben is, így az Álomsík felől 
szinte lehetetlenül nehézzé válik az álmainak befolyásolása. 

ACHÁT (OKOZÁS) 
A kő birtokosa elaltathatja ellenfeleit, összesen annyit, hogy 
Tapasztalati Szintjük összege ne haladja meg a kő E-jét. Az 
áldozatok sikeres Mentális Mágiaellenállás esetén nem 
alszanak el, különben mágikus álomba merülnek 1k6 percre. 
Közönséges módon nem ébreszthetők fel, de a pszi Ébresztés 
diszciplínája felveri őket. A kő birtokában tehát bárkinek, 
ismerje bármily kevéssé is az Antisst vagy a mágiát általában, 
lehetősége nyílik ellenfeleit az Álomsík mezsgyéjére száműzni 
– valóban veszedelmessé azonban akkor válik az okozásra 
fókuszált achát, ha a használója pontosan tudja, hogy mit 
csinál és így a fentebb leírt módokon befolyásolja is a 
célpontjának álmait. 

KARNELIÁN (DETEKCIÓ) 
A kő viselője képes megállapítani, ha a környezetében olyan 

ember (vagy élőlény) tartózkodik, aki ellenségesen érez 

iránta, rosszat akar neki. Sem a személyt, sem a rosszindulat 

helyét nem tudja meghatározni. Erre azonban az Antiss 

síkján nincs is szükség. A kő által riasztott lélek természetes 

védekező mechanizmusa ugyanis működésbe lép ilyenkor, 

így jelentősen megnövekszik az áldozat felébredésének 

lehetősége. Az ébredési valószínűség úgy alakul, mintha a 

viselő eggyel magasabb fokú Antissjárás képzettséggel bírna: 

 

Lélekpontok összes ½ ¼ 3- 

egyszerű álmodó 5% 35% 55% 100% 

Antissjárás Af 20% 60% 80% 115% 

Antissjárás Mf 50% 75% 95% 130% 

Antissjárás Mf, 
drágakővel 

80% 90% 100% 145% 

 

ONIX (DETEKCIÓ) 
Mint a karnelián. 

PERIDOT (OKOZÁS) 
Az okozásra feltöltött kővel a varázslónál leírt módon 

Asztrális hatást tudunk gyakorolni az áldozatra és így, ha épp 

alszik, az álmaira is. A problémát az jelenti, hogy a hatás csak 

1k6 percen át tart, ami viszont nagyon kevés bármiféle 

valódi befolyásoláshoz. Közömbösség létrehozásával 

azonban minden másnál hatékony védelmet nyerhetünk az 

Álomvilággal szemben, hiszen egyszeri alkalmazásával 

azonnal megszűnik a kapcsolat az Antiss és az áldozat között, 

így az ott élő hatások is nyomban megszűnnek. 

SZERPENTIN (OKOZÁS) 
A peridothoz hasonló kővel a varázslónál leírt módon 

Mentális hatást tudunk elérni. A különbség az, hogy 1-6 perc 

bőséggel elegendő idő egy Antisslénynek, hogy a végsőkig 

kiszipolyozza áldozatát vagy egy Antissjárónak, hogy megölje 

őt, vagyis az alkalmazás jóval veszedelmesebb 

következményekkel is járhat.  

 

 

  



BESTIÁK ÉS AZ ÁLOMSÍK 
A PPL2 oldalain megjelent két Antisslény mellett korábban, 

még a Bestiárium lapjain is találhatunk néhány olyan bestiát, 

akikkel összefuthatunk az Álomsík vidékein. Mivel ezek a 

lények nem kerültek összehangolásra az Antiss 

koncepciójával, az alábbiakban erre is kísérletet teszünk. 

 

ÁLOMKRISTÁLY 
A nevén kívül a crantai boszorkánykirályok lélekbörtönének 

alapesetben csekély köze van az Antiss szövedékéhez. A 

kristályokban szunnyadó lelkek azonban megjelenhetnek az 

Álomsíkon, sőt, mivel Noir a crantai időkben is ismert 

istenség volt Sion-Diar (Shiontari, Són-Tír) néven, az sem 

elképzelhetetlen, hogy aktívan képesek járni az Antiss síkját! 

Amennyiben a karakterek egy Antissjáró Álomkristállyal 

találkoznának, az Antiss-beli értékei megegyezhetnek a 

PPL2-ben leírt Álomlidérc statisztikáival. 

 

ÁLOMRABLÓ 
Álomrablók születhetnek azokból, akiket álmukban, 

alattomosan ér a halál. És azokból is, akiket a boszorkány 

Igazálom varázslattal pusztít el. Végül pedig azokból, akik a 

boszorkány Álmatlanság vagy a boszorkánymester Álomkór 

varázslatának köszönhetően kómába esnek, lelkül pedig 

véglegesen az Antisson ragad – amikor a testük kiszenved, 

idővel Álomrablóként térhetnek vissza. 

Az Álomrablók által alkalmazott varázslatok Antissra 

gyakorolt hatását fentebb, a boszorkánynál már leírtuk. 

 

FH’YANRA, A HÍRNÖK 
A Hírnök olyan lény, mely álmában küzd meg az áldozatával, 

legyőzve őt pedig az Anyagi Testet is elpusztítja és az Anyagi 

Síkra lép.  A Fh’yanra által létrehozott álom alapvetően a 

boszorkányok Igazálom varázslatának és¨az Antiss 

változtatás nevű Antiss praktikának kombinációja, vagyis 

elzárja az Álomsík egy részét az áldozat és saját maga 

számára és ott mérkőznek meg. 

Azok, akiknek lehetősége van a Tükörvilágban harcolni, 

használhatják az Antiss harcértékeiket is (ezek valószínűleg 

egyébként is hatékonyabban a lény ellen a hagyományos 

harcértékeknél). A Fh’yanra Antiss-harcértékei a 

következőképpen alakulnak: 

 

Sebesség: 34 mérföld/kör 

Kezdeményező Érték: 43 

Támadó érték: 74 

Védő Érték: 98 

Sebzés: 1k3+1 Lélekpont 

Támadás/kör: 1 

Lélekpontok: 19 

TAME: 6 

TMME: 7 

Kiegyensúlyozottság: magas 

Jellem: Halál, Rend 

 

  



SÁRKÁNY 
A sárkányoknak alapesetben vajmi kevés kapcsolatuk volna 

az Álomsíkkal, ám az a tény, hogy ezredévek óta álomban 

várják, hogy újra eljöjjön az idejük, mégis érdekessé teszi 

őket a számunkra. Ezen hatalmas lények kimagasló 

intelligenciával és kiegyensúlyozottsággal rendelkeznek, a 

testüket-lelküket átszövő Od pedig tovább növeli 

jelentőségüket, ugyanis mindezeknek köszönhetően az 

álombéli környezetüket is akaratuk szerint alakíthatják. 

Azokon a területeken, ahol sárkányok nyugszanak, az Antiss 

meglehetősen változatlanul Ynev Másod- és Harmadkorát 

idéző vidékek képét mutatja. Ezeken a területeken a 

Tükörvilágot az ősi lények lélekenergiája és képzelete, 

emlékezete bőséges erővel látja el, így ebből a szempontból 

is kiemelt jelentőségűek az Antissjárók számára. 

Mivel a sárkányok ráadásul félig-meddig tudatosan 

álmodnak, megjelenhetnek ezekben az álmokban, így a 

merész Antissjárók akár beszélgetésbe is próbálhatnak 

elegyedni velük. Fontos azonban észben tartani, hogy 

ezekbe az álmokba csak az ott megjelenített időszaknak 

tökéletesen megfelelő alakban és öltözékben (és 

viselkedéssel) érdemes belépni, másképp a sárkányok 

könnyen támadásnak vélhetik az Antissjáró közeledését… 

Ehelyütt érdemes megjegyezni, hogy azok az (ős)aquirok, 

akik Krán és Ediomad mélyén alusszák álmukat, a 

sárkányokhoz hasonlóan jelen vannak az Antisson, ám az ő 

álmaikba merészkedni egyenlő az öngyilkossággal. 

 

EGYÉB BESTIÁK 
Azok a Bestiáriumban szereplő lények, akik olykor álomra 

hajtják a fejüket, szintén megjelenhetnek az Antiss síkján, 

habár ebből kilépni szinte egyiküknek sincs lehetősége. 

Néhány példa (az érdekesség kedvéért): 

 kutyafélék (elf kopó, kráni harcikutya, querda) 

 élőholtak némelyike: megszállott, vérfarkas 

 ősi lények: aquirok, nalreth, óriások, troll, unikornis 

 egyéb: feenhar, rochalea, sellő, tamari, vízimanó, 

zauder 

 

A jellemzően városi polgárok „hétköznapi” álmait járók 

számára egészen különleges csemegét tartogathat ezen 

lények álmainak megismerése. Emellett sok esetben igazi 

fegyvertényként szolgálhat az ellenük való küzdelemben 

vagy a felfedezésükben (alakváltók álmai) és 

levadászásukban. 
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