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Weila a kyr vallás főistene volt 
Calowynen. Az ynevi kyr birodalom 
fennállása alatt az őt kyr égi egyenlő 
rangra emelkedett, am Weila papjai 
továbbra is megőriztek vezető 
szerepüket.  A Kyr birodalom bukása 
után azonban az egyes kyr istenek 
követői szakítottak a Pantheon-
kultusszal, és saját választottjukat 
egyistenként imádták.  

Amikor a Godorai Nagyok 
elhatározták, hogy felélesztik a halódó 
Kyriat és megidézték az 5 istent, Tharr, 
aki immáron saját kultuszát igyekezett 
erősíteni váratlanul rátámadt a 
legerősebb ellenfelére, a hajdani 
főistenre, Weilára.  A meglepetés ereje 
mellette állt, így sikerült első 
csapásáaval úgy meggyengíteni a 
Sorskovácsot, hogy tovább ne jelentsen 
fenyegetést rá. Ekkor Sogron volt az, aki 
Tharr ellen fordult, és nyílt csatába 
szálltak, de Morgena Tharr melle állt és 
legyőzték, behódolásra kényszerítették a 
Tűzkobrát. Toronban jelenleg is ezek a 
vallási viszonyok uralkodnak:  Tharr a 
főisten, Morgena kultuszát megtűrik, 
Sogront pedig Tharr szolgájaként 
tisztelik.  Ordanban merőben más a 
helyzet, itt Sogron kultusza dívik, és 
Tharrt legfőbb ellenségüknek tekintik.  
Igere hívei nem voltak elég agresszívek 
a túléléshez, így a jelenkorra már szinte 
teljesen kivesztek Ynevről. 
 

Weila egyházpolitikája 
mindezen események hatására 
megváltozott.  Hívei, papjai általában 
titkoljak vallásukat, nehogy felkeltsek 
Tharr szolgainak figyelmet es lassan 
varjak, hogy kultuszuk ismét 
megerősödjék.  A Sorskovács egyháza 
türelmesen alakítja a történéseket, 
gyakran más szervezetek, csoportok 
mögé rejtőzve, hogy végül a 
történelem számukra kedvezően 
alakuljon. 

Weila papjai művelt, megfontolt, 
tiszta fejjel gondolkodó emberek. Nem 
viselik nyíltan szimbólumukat, mert 
tudjak jól:  Weila céljainak jobban 
megfelel a titkolt - alkalomadtán 
letagadott - de élő hit, mint a büszkén 
vállalt mártírhalál. 

Weila papjai szinte kivétel 
nélkül kettős eletet élnek. Többnyire 
politikusok, tanácsadók de nem kevés 
kalandozó is akad közöttük, mert így 
tudjak legkönnyebben manipulálni 
Ynev történelmének alakulását.  
Álcájuk legtöbbször varázsló, bölcs, 
olykor világi szerzetes.  

Első szinten a papi kasztnál 
leírtakon kívül a következő 
képzettségekkel rendelkeznek: 
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Képzettség Fok/% 
Ősi nyelv ismerete (kyr) Mf 
3 Nyelv ismerete Af 4,3,2 
Mellébeszélés Af 
Emberismeret Mf 
Mágiahasználat Af 
Mágiaismeret Af 
Rúnamágia Af 

 
A későbbi szinteken a következő 

képzettségeket kapják meg: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Mellébeszélés Mf 
2. Mágiaismeret Af 
3. Mágiaismeret Mf 
5. Mágiahasználat Mf 

 

Különleges képességek: 

Weila a kyr istenek közül a világi varázstudók, 
a mágia istene is volt. Ezen szerepe - akar Sogron 
tűzisten mivolta - meg a korábbiaknál is erősebbé 
vált az elmúlt évszázadok során.  Weila papjai 
kezdetben csupán a Természet szféra varázslatait 
alkalmazhatják, ám ahogy tudásuk és hitük erősödik, 
lassacskán beavatást nyernek a Mágia melyebb 
misztériumaiba.  

1. Tapasztalati szinttől mana pont nélkül 
alkalmazhatják a mágia-érzékelés varázslatot. 

3. Tapasztalati szinttől papi mana pontjaikból 
alkalmazhatják a varázslói Anyagmágia fejezete alá 
tartozó varázslatokat, mintha papi varázslatok 
lennének. (szükség van a szent szimbólum 
használatára) 

5. Tapasztalati szinttől beavatást nyernek az 
Időmágia rejtelmeibe. Ezek is papi mágiának 

minősülnek, csak hatásukban egyeznek meg a 
varázslónál leírtakkal. Ily módon,  - ha Weila is 
ugy akarja - mozaikokként fűzhetik egybe az 
anyagmágia vagy a Természeti mágia 
varázslataival. 

7. Tapasztalati szinttől alkalmazhatják a 
Fürkészés es Destrukció varázslatokat szinten a 
fent leírtak szerint, valamint beavatást nyernek 
a drágakőmágia egy különleges aspektusába.   
Ekkortól fogva papi mana pontjaikból 
alkalmazhatják a drágakőmágia fejezetében 
leirt hatásokat kizárólag Smaragdok 
felhasználásával, azonban sem az egyszerre 
létező tárgyak száma, sem E-jük nem 
haladhatja meg a pap tapasztalati szintjét. Eme 
hatás is szigorúan Szakrális mágia, így Weila 
jóindulatán múlik.  

Pszi tudásuk első szinttől a Pyarroni 
iskola mesterfokának felel meg, ám szintenként 
választhatnak es megtanulhatnak egy tovabbi 
kyr diszciplínát, értelemszerűen a kivonás 
kivételével. 
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A cikk megjelent a MAGUS-Site G-
portal oldalon is, Weila-pap címmel, a forrás 
vagy az eredeti szerző nevének feltüntetése 
nélkül.  

 
 
 
 

  

 
 

 


