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Vigyázz a rajzok tartósra 
készüljenek, könnyen baj lehet, ha a 
tőr egyszer csak ellened fordul harc 
közben. Ezután, a lélek mivel pszi erői 
megmaradtak sokban segíthet neked. 
Parancsolhatod, hogy csillapítsa 
fájdalmadat, segítsen lerombolni az 
ellenfél mágikus védelmét, levitáljon a 
kezedbe, esetleg más hasznos 
dolgokat. 

Persze ha Bölcs volt akkor 
tudása is segítségedre lehet, sokszor 
'kérem' az Öreg Feyr segítségét, ha 
valami Méregre van szükségem, egész 
Ifinben nem akadt párja, ha mérgekről 
volt szó.  

Vigyázz, ha sokat akarsz 
könnyen vesztedbe rohansz, barátom 
Renit öt lélekkel vette körül magát, de 
heteken belül megőrjítette a lelkek 
különböző érzése. Sainell monda 
találóan - szegény belegabalyodott a 
mentálfonalaiba.  

Játéktechnika: 
A tőrt Mentálfonál köti össze a 

varázslóval. 
A lélek éppen ezért egy hét 

múlva tud Pszi-t alkalmazni a 
használóra is, bár nem látja (mivel az ő 
szemen keresztül lát) Mindig figyelj, a 
tőr csak olyat tud, amit a Varázsló lát. 
Erre még jó lehet a kémszem. 

A tárgy elkészítése azt hiszem 6. 
szinten oldható meg - persze ott még 
nem tud lelket idézni. Akkor ölni kell. 
 

Larissa Vien Dorani Nekromanta: 
(varázstárgy) 

Nekromata Tőr 

Mp: Sajnos nem tudom, de nagyon 
sok, bár részletekben. 

Szerezz be egy tökéletes 
állapotban lévő tőrt a fekete a színű 
valószínűleg jobban illik a hajadhoz de 
ez nem fontos. 

Az egyik oldalara égesd bele a 
Lelek csapdájának jelét. 

Ha tudod kit akarsz megidézni, és 
elég nagy a hatalmad tedd azt, de ha 
nem akkor is van megoldás. Bérelj fel 
valakit, hogy a tőröddel öljön meg egy 
átkozott toroni kutyát. Minél 
nagytudásúbb a személy, annál 
nehezebb megölni, de annál nagyobb a 
jutalom. Boszorkánymesterek előnyben. 
Úgyis azt hiszik, hogy tudnak 
varázsolni, szánalmas nyögdécseléseiket 
mágiának nevezik. Legalább most majd 
látnak valamit. 

Ha megvan a Lelek erősen vidd a 
tőrre az  Akaratátvitel és az Érzékíras/ 
Olvasást, így a kutya látni fog a 
szemeiddel. Ha nem vagy a 
Mentálmágia mestere megkérheted 
társaidat. (bár jelenleg a m*ban 
mindenki egyformán tud mindent, de...) 

Ha nem akarod, hogy a lélek 
szenvedjen a tőrben, látván hogy élsz, 
eszel, iszol, szeretkezel, akkor segíthetsz 
rajta egy Asztrális bélyeggel.  
(semlegesség) 
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A léleknek 1s alatt lehet egyszerű mentális 
parancsot adni. (bontsd le a pajzsait!, élesítsd 
látásom! Stb.) 

Teljes biztonsággal egy ilyen tőre lehet egy 
varázslónak. (Persze lehet bot, fémlemez, láncos 
buzogány is.) Ha több van akkor abból baj lehet... 
Hogy mi azt rád bízom. 

A nyugalom bélyeg nélkül a lélek valószínűleg 
rövid időn belül megőrül, pontos parancsokat 
igényel.  Ezért jó egy nyugalom és egy barátság. (pl. 
Fájdalomokozást a varázslóra - nem mondta, hogy 
ne…) 

A lélek tudományos képzettségeivel is 
segítheti a varázslót, bár Telepeátiával 
kommunikálhat csak. Ezen segíthet egy 
gondolatolvasás bélyeg. 

 
„De állandóan egy rab lélek gondolatait 

olvasni... nem akarod, de állandóan beférkőzik a 
gondolataid közé... A kibelezett gyermekek... Nagy 
állat volt az öreg Feyr, egy hónap után töröltem a 
tőrről a bélyeget, nehezen ment, jól bevéstem” 

 
Azt hiszem ennyi. 
(Gond - csak az olvassa aki éppen bele akart 

kötni) Igazából a bélyegeket az áldozatra kellene 
írni, nem a tőrre, de akkor hogy írjuk egy lélekre. 
Azt lehet mondani, hogy akkor nem lehet, de nálam 
működik ez a megoldás. 

Larissa Tőre 

Abbit Tőr: Mágikus,  
Harcértékek: Ké: 10 Té: 10 Vé: 20 (itt a 

mágia) sebzés K6. 
Lélek Feyr 6. Tsz BM pszi: 26 

Méregkeverés MF+  
 
ui: 
 Larissa nem az én karakterem, csak 

kitalált. Igaz a neve egyezik a Diablóban lévő 
32. szintű Rogue-m Nevável, annak viszon 
Zodiac-os gyűrűje van. Na de most itt a 
Návgeneráló Program. Nagy fantáziám van :) 
de még a legjobb magamtól kitalált név a Zico 
Lamorel volt. 
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