
 

 

 
  

Lelkek tőre 
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A ramiera lelkek tárolására 
alkalmas. Ha valakit ezzel a fegyverrel 
ölnek meg, lelke a ramierába kerül. Ez 
előfordulhat akkor is, ha súlyosan 
megsebesítik (legalább 5 Ép), és elveti 
a mágiaellenállását (asztrálisat-
mentálisat egyaránt) 5E ellen. Ha a 
mágiaellenállás megvan, csupán 
fájdalmat érez, és egy korig a 
kábultság módosítói érvényesek rá. A 
fegyver egyszerre csupán egy leélek 
tárolására alkalmas, ha megtelt, a 
továbbiakban hagyományos 
fegyverkent viselkedik. 
(Természetesen mágikus) A lelek 
akkor távolítható el, ha ismerjük a 
nevet. Ekkor a nevet egy lélekcsapda 
varázsjelbe kell írni, majd a smaragdot 
a jelhez kell érinteni. Ekkor a lélek a 
jelbe kerül, a fegyver pedig újra 
használható. 

Elméletileg! 
Mert Vicorio úgy gondolta, hogy 

talán figyelmeztetni kéne a varázslót 
Ranagol fensőbbségére, és nemi 
csavart helyezett el a varázslatban. A 
fegyverből ugyanis úgy is eltávolítható 
a lelek, ha Ranagol oltárára helyezik, 
és felajánljak a Kosfejűnek. 

Sőt, a működéshez szükség van 
az isten jóindulatara is, amit ezekkel a 
lélekáldozatokkal biztosíthatunk. Ha 
Ranagol elégedett volt a felajánlott 
lélekkel (elég nagyhatalmú volt az 
elhalálozott személy) a fegyver 
használható a hagyományos módon, 1-
3 alkalommal. 

Vicorio Santini con Gasman 
varázslóként kezdte pályáját Warvikban, 
mígnem egy kisebb affér rádöbbentette, 
hogy igazi eletet csak Ranagol papjaként 
élhet. Intelligenciájának és 
hatalomvágyának - no meg a 
varázslóiskolában szerzett 
kapcsolatainak köszönhetően - negyven 
éves korára bíborossá nőtte ki magát, és 
egyike lett Gorvik legnagyobb hatalmú 
papjainak. Ekkoriban kereste meg egy 
régi barátja, aki egy régi szívesség 
viszonzásaként segítségül hívta egy 
varázstárgy létrehozásához. A régi 
barát- aki mellesleg egy herceg udvari 
varázslójaként tengette eletet- a vallással 
meglehetősen keveset foglalkozó ember 
hírében állt, de pozíciója megóvta attól, 
hogy emiatt elmarasztaljak.  

Vicorio először nemet akart 
mondani a kérésre, de egy sugallat 
hatására-ami talán magától a Kosfejűtől 
érkezett- elvállalta a munkát. Így 
született meg a tor, ami egyesítette a 
varázslói es a papi mágiát es a maga 
nemében máig páratlan darab. 

A fegyver 

Kisebb méretű ramiera, finom 
acélból. A keresztvasnál egy kosfej 
díszíti, a markolat végen pedig egy 
mogyorónyi méretű smaragd található. 
A penge tele van róva rúnákkal, ezek 
használat közben sötéten ragyognak, 
egyébként nem látszanak. 
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(Azaz a lélekcsapda varázsjellel is kiszedhető 
a lelek.) Az, hogy pontosan hányszor, csupán akkor 
derül ki, ha a tulaj hiába próbálkozik a 
lélekcsapdával. Ekkor nincs más lehetősége, mint a 
lelket Ranagolnak ajánlani. A másik megoldás, hogy 
minden második lelket felajánl. Persze ez sem 
biztos, mert ha Ranagol nem volt elégedett, akkor 
egymás után két lelket is követelhet. :)) 

A fegyver tudtommal egy példányban létezik, 
és jelenleg beszerezhető Gorvikban, komoly alvilági 
összeköttetéssel. Ez azonban csak rövid ideig tart, és 
ha valakinek esetleg mégis sikerülne hozzájutnia, 
számíthat a későn eszmélő konkurencia erőteljes 
érdeklődésére. 
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