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többitől) Előállítási költség Északon 
20, Délen 30 arany (jól felszerelt 
laborban). 

Fullasztó  

(légiméreg) 
Ez a méreg két részből áll. Az 

első egy kékes lötty, a másik egy fehér 
por. Ha a folyadékba kerül a por akkor 
halk pezsgéssel kerül a levegőbe a 
méreg, amely köhögési rohamot vált ki 
K6 körön belül. Sikertelen 
egészségpróba esetén K6-tal kell 
dobni: 1-4 a karakter a dobással 
megegyező körig kábulatba esik, 5-6 a 
karakter a negyedik kör végén elájul 
(addig érvényesek rá az előzőek). 
Sikertelen egészségpróba esetén a JK a 
6. körben meghal (addig érvényesek a 
fentiek is). A méreg egyik aljas 
használati lehetősége, hogy a 
kiszórunk port egy olyan helyen ahol 
ellenségeink biztos keresztülhaladnak, 
és egy zombinak azt a parancsot adjuk, 
hogy öntse a folyadékot a porra ha 
ellenségeink megérkeztek. Ez a méreg 
is a fent említett iskola féltve őrzött 
receptje. Mf méregkeverés, Af élettan, 
Af herbalizmus, és Mf alkímia 
szükséges. Előállítása 15 aranyba kerül 
és közepesen jól felszerelt alkimista 
műhely szükséges hozzá.  
 

A halott bosszúja  

(speciális méreg) 
Biztos mindenki gondolkodott már 

azon, hogy mire jók a boszorkánymester 
zombijai mivel harcra nem igazán. Ez a 
méreg halálos fegyvert képes csinálni 
egy szimpla hullából. A folyékony 
mérget egy élő emberrel kell megitatni, 
aminek hatására az illető 10 percen belül 
meghal. Kb. 1 óra múlva a szer 
különböző biológiai és kémiai 
folyamatok segítségével egy légi mérget 
kezd termelni, ami az előhalott körül kb. 
10 méteres sugarú körben hatékony (a 
környezet víztartalma és a szél nagysága 
és iránya ezt befolyásolhatja). A méreg 
hatása gyors (K6 kör), jobb esetben 
rosszullétet, rosszabb esetben ideiglenes 
vakságot is okoz. Az anyag 12 óráig hat, 
az 1. órában 1-es a szintje, a 2. órában 2. 
stb., egészen a hatodikig ahonnan 
folyamatosan csökken nulláig.  

Ha nedves a környezet akkor +2 
szinttel nő a hatásfok, ha száraz akkor 2-
vel csökken. Hatása rövid ideig hat 
(K6x10 perc). A méreg kidolgozójának 
hazájában (Abaszisz) a legnagyobb 
sikert egy falanx formációjának 
megbontásával érte el. 

Előállításához Mf méregkeverés, 
Mf élettan, Af alkímia, Af herbalizmus 
és a recept szükséges, amelyet az 
abasziszi Halál cseppjei nevű 
boszorkánymester iskola őrzi. (ha 
érdekel valakit akkor, leírom, hogy 
miben különbözik ez az iskola a 
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Csöpögő halál 

(kontaktméreg) 
Ezt a szert egy kémcső szerű edényben 

szokták tárolni. Két alapvetően különböző sűrűségű 
folyadék van benne, amelyek nem keverednek 
(normális esetben). Használathoz fel kell rázni a 
csövet, minek hatására a két anyag reakcióba lép és 
kilövi a dugót. A folyadék szétfröccsen és akit 
cseppjei eltalálnak, annak egészség próbát kell 
dobnia. A méreg 8. Szintű, azonnali hatású. Jobb 
esetben rövid ideig tartó görcsöt, rosszabb esetben 
halált (megáll a szív, egy Mf élettannal rendelkező 
karakter 5 körön belül megpróbálhatja újraéleszteni 
szívmasszázzsal).  

Mf alkímia, Mf méregkeverés szükséges 
hozzá egy jól felszerelt alkimistaműhely 
mellett. Előállítása 25 arany. Ez is a Halál 
cseppjei iskola féltve őrzött titka. 
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