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hogy megszüntesse fájdalmat, lelke 
hozzá fordul. 

3. Itt előjön a Ranagol papok 
hideg számítása. Az áldozat fájdalmai 
szűnni kezdenek, de érzelmei nem 
változnak. A szertartás során hozzá 
intézet kérdésekre örömmel válaszol, 
kibeszéli legféltettebb titkait is. 

4. Újra előszivárog a fájdalom, 
amely innentől kezdve a szertartás 
végéig már csak erősödik. A szörnyű 
kínokat kiálló áldozat halála előtti 
utolsó pillanatban az áldozatott végző 
főpap belemártja az áldozat szívébe a 
kését. 

Ranagol segítsége 

Barnás-fekete színű, 5. szintű 
azonnal ható fegyverméreg. Hatása 
3K6 körig tart. A rendházak 
védelmében gyakran használják 
Ranagol szolgái, fegyverükre kenve. 
JK-ként csak akkor készíthet a 
kalandozó, ha Ranagol pap v. 
paplovag és Mf-ú méregkeverése van. 
Természetes beszerezni is tőlük lehet, 
illő adomány fejében - Hogy ez 
menyi? Ez függ az adományozó 
személyétől valamint a helyzettől (És a 
KM-től). 

  Hatása: Ha a karakter elveti a 
méregellenállását, akkor -10 akaraterő 
és -10 asztrál. Ebből látható, hogy a 
karakter teljesen megzavarodik, egy 
keményebb parancs a méreg hatása 
alatt könnyen megállíthatja vagy a 
társai ellen fordíthatja az áldozatot.  

Megvilágosító 

Ez a Ranagol rendházak féltve 
őrzött, kizárólag a legfontosabb áldozati 
szartartásokon használt mérge. 
Összetétele ismeretlen, ezért játékos 
karakter nem is tud ilyet készíteni. 
(Kivétel Ranagol pap 10. szint fölött, Mf 
méregkeveréssel). A méreg készítésénél 
mágikus energiákat is felhasználnak a 
készítői, ezért használatuk kizárólag 
megszentelt helyen, (ember) áldozati 
szertartásnál történhet. A méreg annyira 
erős, hogy gyakorlatilag nincs 
méregellenállás, ezért semmilyen 
konkrét értéket nem írok. (Ha egyszer 
valaki megtapasztalja, akkor már úgyis 
új karaktert kell kidobnia).  

A méreg koromfekete, sűrű, 
ragacsos anyag. Kontaktméreg. Hatása 
azonnali, de több fázisú. A fázisok: 

1. Az áldozat a lénye legbelsejéből 
induló, fokozatosan erősödő, 
legyűrhetetlen fájdalmat érez. A 
méregbe kevert adalékok miatt nem tud 
elájulni. 

2. A fajdalom tetőpontján az 
akaratereje és az asztrálja gyakorlatilag 
megszűnik. Semmi önnáló gondolata 
nincs, minden addigi kötődése 
megszűnik. Mivel a szertartás alatt a 
papok gyakran fordulnak Ranagolhoz, 
az áldozat is ezt teszi. Feltétlen Ranagol 
hívővé válik. Tudatában lesz annak, 
hogy ő csak egy kis pont a világon és 
meggyőződésévé válik, hogy Ranagol a 
világ legfőbb ura. Ranagoltól várja,  
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(Mentál és asztrál mágia előnyben!). 
Amennyiben a karakter megdobja a 
méregellenállásat, akkor akaraterő: -5 asztrál: -5 
hatás 1K6 körig. 

Egyéb felhasználási javaslat: Gorvikban az 
egyházi tulajdonú földeken soha sincs gond a 
rabszolgákkal. Mindig engedelmeskednek, soha sem 
lázadoznak. Ennek oka nem csak az igen kegyetlen 
törvényekben keresendő. Ranagol ebben is segíti 
szolgait. Ennek a méregnek ugyanis létezik egy 
enyhébb, kicsit más összetételű változata. Ezt már 
nem fegyverméregként, hanem ételméregként 
használják. Különlegessége, hogy a szervezet nem 
képes alkalmazkodni hozzá, tehát hosszú távon is 
lehet folyamatosan alkalmazni. A rabszolga-
felügyelőknek pedig csak ki kell szúrniuk a 
rabszolgák közül az engedetlenségre hajlamosakat, a 
többiekre hatással lévő vezéregyéniségeket és 
gondoskodniuk kell arról, hogy ezeknek az ételébe 

mindig kerüljön az „isteni segítség”-ből. Ezek 
után nyilván kezesebbek és 
megfélemlíthetőbbek lesznek. A méreg ezen 
változatának a hatása méregellenállás elvétése 
esetén: -5 akaraterő és - 5 asztrál,  megdobott 
méregellenállás esetén: -3 akaraterő és -3 
asztrál. 
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