
 

 

 
 

Nastar küldöttei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Minden vallásnak vannak 
legendái, melyek az istenek földre szállt 
angyalait, küldötteit említik. A Halál 
szférájának parancsoló, nagyhatalmú 
papok meg is tudják idézni a mennyei 
seregek egy-egy harcosát, de a többi 
isten is rendelkezik szolgákkal és 
hírnökökkel, igaz azok az esetek 
többségében kevésbé harciasak. A 
Tiadlaniak úgy hiszik, isteneik a 
Mennyei Királyságban élnek, és innen 
küldik le szolgáikat az anyagi síkra, ha 
úgy látják jónak, vagy ha az arra 
érdemes papok megidézik őket. 

Nastar (a Tiadlani főisten) 
papjainak nincs hatalma a Halál szférája 
felett, így ők nem képesek küldötteket 
idézni, azok mindig saját akaratukból 
jelennek meg. Harcolni csak a 
legritkább esetben harcolnak, ellenben 
sokszor közvetítetnek üzeneteket, és 
egy-egy szóval a helyes útra terelik az 
isten híveit, ha szükséges. Mivel első 
ránézésre egyszerű öregembernek vagy 
vénasszonynak látszanak, ezért még az 
egyháznak sincsenek pontos adatai arról, 
hogy a múltban hol, mikor és miért 
jelentek meg (utólag általában nehéz 
megállapítani, hogy valóban isteni 
beavatkozásról volt-e szó, vagy 
egyszerűen egy szerencsés véletlenről, 
így az ilyen beszámolókat a papi tanács 
legalábbis kétkedéssel fogadja). 
 

 
 

A dolog érdekessége, hogy 
egyes meg nem erősített híresztelések 
szerint a huszonnyolc megvilágosodott 
szent közül a halála után több is Nastar 
küldötteként tért vissza. Ez többé-
kevésbé egybevág bizonyos 
passzusokkal, miszerint Nastar minden 
arra érdemes bölcset maga mellé emel, 
és a világnak akkor lesz vége, ha az 
utolsó ember is megvilágosodott. A 
Tiadlani egyház hivatalos álláspontja 
azonban az, hogy ez a sutra pusztán 
szimbolikus jelentésű, szó szerint 
értelmezni pedig megbocsátható 
eltévelyedés. Akárhogy is, az első, 
hitelesnek elfogadott találkozást egy 
küldöttel Aata Iakomo nevéhez kötik. 
Őt a legenda szerint tizennégy 
esztendős korában egy égi bölcs 
indította hosszú útjára, mely később a 
Tiadlani szentháromság egyházának 
megalapításához vezetett. 
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Felébredett Vén 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 80 (SZ)  
Támadás/kör: - 
Kezdeményező érték: 30  
Támadó érték: - 
Védő Érték: - 
Célzó Érték: - 
Sebzés: - 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 160 
Asztrál ME: 135 (TME: 60; stat.: 50; din.: 25) 
Mentál ME: 135 (TME: 60; stat.: 50; din.: 25) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 50 (szerzetesi) 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 108 
Jellem: élet, rend 
Max. Tp: 5000 

A Felébredett Vén első ránézésre egyszerű 
öregembernek tűnik. Testi képességei, bár átlag 
felettiek, de mégsem emberfelettiek (Erő, 
Állóképesség, Gyorsaság, Ügyesség, Egészség, 
Szépség mind 16-os), ellenben szellemi 
képességeivel minden halandón túltesz (20-as 
Intelligencia, Akaraterő, Asztrál, Műveltség és 
Bátorság). A küldött emellett (a titkos képzettségek 
kivételével) Mesterfokon alkalmazza az összes 
Tudományos és Világi Képzettséget, beleértve a 
Pszit is, aminek minden olyan diszciplínáját ismeri, 
amit egy Szerzetes kasztú karakter használhat. 

Ha puszta szellemi képességei nem lennének 
kellően lenyűgözőek, a Felébredett Vén nem kevés 
mágikus hatalomnak is parancsol: ismeri és 
alkalmazza az összes Lélek szférájú papi varázslatot 
(természetesen Nastar egyedi varázslatait is), és 
emellett 100 m-es sugarú körben minden kiejtett 
szóról, minden egyes lélegzetvételről tud. A játék 
nyelvén ez annyit tesz, hogy amíg az adott területen 
tartózkodik, addig mindenkire 60 E erősségű 
Megértés és 50 E erősségű Követés mozaik hat, bár 
erről mentálfonál nem árulkodik. 

A Felébredett Vén gyakorlatilag soha nem 
harcol, ha megtámadják, inkább visszatér saját 
síkjára, így harcértékei sincsenek. Amíg a földön 
van, inkább prédikál, gyógyít és útbaigazít, szerepe 

így sokkal inkább egy hírnökének felel meg. Az 
egyszerű emberek körében általában 30-40 
évente felröppen a hír egy földre szállt 
Felébredett Vénről, de ezeknek a 
beszámolóknak csak a töredéke megbízható; az 
egyház becslései szerint a Felébredett Vének jó, 
ha 100 évente egyszer az anyagi világba 
látogatnak. 

Felébredett Bölcs 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 80 (SZ)  
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 50  
Támadó érték: 100 
Védő Érték: 150 
Célzó Érték: 30 
Sebzés: K10 
Életerő pontok: 35 
Fájdalomtűrés pontok: 215 
Asztrál ME: 191 (TME: 86; stat.: 70; din.: 35) 
Mentál ME: 191 (TME: 86; stat.: 70; din.: 35) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 70 (szerzetesi) 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 153 
Jellem: élet, rend 
Max. Tp: 10000 

A Felébredett Bölcs a mennyei hierarchia 
egy magasabb fokán állhat, bár erre csupán a 
képességeiből következtethetünk. Máskülönben 
ugyanolyan titokzatos, mint a Felébredett Vén, 
és a róla szóló beszámolók legalább annyira 
megbízhatatlanok. A Papi Tanács becslései 
szerint 500 évente egyszer szállhat alá a 
mennyekből egy-egy Felébredett Bölcs, amikor 
is az istenek kifürkészhetetlen útjait egyengeti. 

A Felébredett Bölcs minden testi 
képessége 17- es, és minden szellemi képessége 
21-es. Emellett Mesterfokon ismeri és 
alkalmazza az összes Világi, Tudományos és 
Harci Képzettséget (kivéve a titkos 
képzettségeket), harcolni azonban csak akkor 
harcol, ha rátámadnak, és meg kell védenie 
magát. Fontos megjegyezni, hogy a küldött a 
képzettségek összes lehetséges ágát kitanulta, 
vagyis minden létező nyelvet beszél, minden 
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fegyvert kiválóan forgat, és minden nép 
kultúráját ismeri. 

A Felébredett Bölcs a Pszit 
Mesterfokon alkalmazza, és minden olyan 
diszciplínához ért, amit egy szerzetes 
ismerne. Emellett a papi mágia Élet és 
Lélek szférájába tartozó varázslatait 
alkalmazhatja, és 100 méter sugarú körben 
mindent lát és hall. A játék nyelvére 
lefordítva ez utóbbi annyit tesz, hogy 
mindenkinek, aki az adott területen belül 
tartózkodik, 70 E erősségű Megértés, 60 E 
erősségű Követés és 50 E erősségű 
Érzékelés ellen kell Mentális 
Mágiallenállást dobnia. Megjegyzendő, 
hogy ez a hatás minden érző lényre 
vonatkozik, legyen a tudata bármilyen 
eltorzult vagy csökevényes, így ez alól az 
állatok, élőholtak és a belső síkok 
teremtményei sem jelentenek kivételt. 

Felébredett Mester 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 80 (SZ)  
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 70  
Támadó érték: 130 
Védő Érték: 190 
Célzó Érték: 50 
Sebzés: K10 
Életerő pontok: 35 
Fájdalomtűrés pontok: 270 
Asztrál ME: 247 (TME: 112; stat.: 90; 
din.: 45) 
Mentál ME: 247 (TME: 112; stat.: 90; 
din.: 45) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 90 (szerzetesi) 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 200 
Jellem: élet, rend 
Max. Tp: 20000 

A Felébredett Mester Nastar legnagyobb 
hatalmú hírnöke, amiről a krónikák említést tesznek. 
Mivel összesen csak két megbízható beszámoló áll 
rendelkezésre róluk, így velük kapcsolatban szinte 
minden találgatás. Az eddigi tapasztalatok alapján a 
Mester minden testi képessége 18-as, és minden 
szellemi képessége 22-es. Emellett az is 
bizonyítottnak látszik, hogy a Felébredett Mesterek 
az összes létező képzettséget Mesterfokon ismerik. 

A Mesterek varázshatalma is jelentős, a papi 
mágia Élet, Lélek és Természet szféráinak 
varázslatait alkalmazzák, és 100 m sugarú körben 
gyakorlatilag mindenről tudnak – még a gondolatok 
sem maradnak rejtve előttük. A játék szabályai 
szerint így 100 m sugarú körben 80 E erősségű 
Megértés, 70 E erősségű Követés, 60 E erősségű 
Érzékelés és 50 E erősségű Gondolatolvasás hat 
mindenkire. Lévén, hogy ez a mágia isteni eredetű, 
így a küldöttnek sem koncentrációra, sem 
mentálfonálra sincs szüksége ahhoz, hogy a 
közelében lévőket nyomon kövesse. 

A Felébredett Mesterek csak rendkívül ritkán 
szállnak alá a mennyből, és bár két eset alapján 
nehéz messzemenő következtetéseket levonni, az 
egyházatyák úgy hiszik, hogy nagyjából 1500 
évenként egyszer kerül sor ilyen kivételes 
eseményre. 
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