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Velar – a Tiadlani sorsisten – a 

teremtés és pusztítás ura. Küldöttei 
különösek, az angelológia szakértői 
mind a mai napi vitatkoznak róla, hogy 
angyalok vagy démonok-e. A 
legvalószínűbbnek persze az látszik, 
hogy egyik sem, vagy legalábbis valami 
átmeneti kategóriát képeznek a kettő 
között. A küldötteket bármelyik Velar 
pap segítségül hívhatja a Külső Síkok 
Lényeinek Megidézésével (már persze, 
ha hatalma elegendő ehhez). Az idéző 
rituálé mindig sikeres lesz, de a 
küldöttek csak a hosszabb, két teljes órát 
igénylő szertartás után jelennek meg, a 
végveszélyben elrebegett rövid imákra 
rá sem hederítenek. 

Ennek oka minden bizonnyal az, 
hogy a sorsisten az előrelátást 
jutalmazza, és az idéző rituálét egyfajta 
híveivel kötött megállapodásként kezeli. 
Azt, hogy pontosan melyik harcosát 
küldi, a kontraktus értelmében mindig a 
pap rangja (Tapasztalati Szintje) dönti 
el. 

 

Mennyei Vörös Harcos 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 90 (SZ)  
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 55  
Támadó érték: 120 
Védő Érték: 180 
Célzó Érték: 35 
Sebzés: 3K6+6 
Életerő pontok: 30 
Fájdalomtűrés pontok: 160 
Asztrál ME: 110 (TME: 60; stat.: 50) 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 72 
Jellem: halál, rend 
Max. Tp: 10000 

A Vörös Harcosok az isten 
legkegyetlenebb szolgái közé 
tartoznak. Azon kevesek, akik túlélték 
a velük való találkozást, két és fél 
méter magas szörnyetegnek írják le 
őket. Arcukat rákvörös maszk takarja, 
mely leginkább disznópofára vagy 
majoméra emlékeztet: vonásai 
valamilyen meghatározhatatlan 
érzelem vad grimaszába torzultak, 
szájában hatalmas agyarak 
sorakoznak, a maszk szemrése mögött 
pedig a pokol egy-egy szikrája 
parázslik. 
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Ezek a küldöttek a 15. TSZ-nél alacsonyabb 
szintű papok hívására érkeznek, megidézni őket 
azonban öngyilkosság. A küldött ugyanis érkezése 
után módszeresen, válogatás nélkül elpusztít 
mindenkit, aki az útjába kerül, a papnak így 
számolnia kell azzal, hogy a Vörös Harcos 
megidézése lesz az utolsó cselekedete ebben az 
életben. 

A harcos maga a testet öltött pusztítás: 100 m-
es környezetében minden, legalább egy teljes napja 
temetetlen halott Zombiként elevenedik meg, a 
holtak serege pedig mindent és mindenkit megtámad 
– még magát a Vörös Harcost is, aki a jelek szerint 
ezt egyáltalán nem bánja, hiszen lételeme a harc és a 
küzdelem. A küldött repülni ugyan nem tud, de 
kiválóan mászik és jó tíz métert képes ugrani, így 
árkok nemigen állják útját. 

A harcos Pszit nem használ, a varázspárbajt és 
a fegyveres harcot azonban egyformán kedveli. 
Összesen 72 Mp-al rendelkezik, ebből képes 
megidézni a papi mágia Halál szférájába tartozó 
varázslatait, valamint a tűzvarázslók Szabad Elemi 
Formáit, és elemi mágiájuk Hat Iskolaformáját. A 
varázslói Asztrálmágia mozaikjait is alkalmazhatja, 
de ezekhez más mozaikokat (például időmágiát) 
nem fűzhet. 

A Vörös Harcos mágikus hatalmú, feketére 
rozsdállt rúdbuzogányát a bal kezében forgatja (a 
feljegyzések szerint ugyanis balkezes), fekete ruhája 
fölött pedig mélyvörösre lakkozott, mágikus páncélt 
visel, melyet védőköpennyel takar – ezt a 
szerzetesek mintájára fél vállán átvetve viseli. A 
buzogánnyal körönként 1-szer támad, és 3k6+6 Sp 
sebet okoz, míg a vért és a köpeny együtt 9-es SFÉt 
biztosítanak a számára. 

Mennyei Kék Bajnok 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 90 (SZ)  
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 75  
Támadó érték: 135 
Védő Érték: 205 
Célzó Érték: 55 
Sebzés: 3K6+7 
Életerő pontok: 35 
Fájdalomtűrés pontok: 215 

Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: 115 (TME: 85; stat.: 70) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: - 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 108 
Jellem: élet, rend 
Max. Tp: 20000 

A Kék Bajnokok a Vörös Harcosok 
különös tükörképi. Testileg rendkívül 
hasonlóak hozzájuk, de kék majommaszkjukon 
titokzatos, átszellemült kifejezés ül, szemükben 
pedig a csillagok fénye pislákol. Bűvös, 
mélykékre lakkozott vértjük fölött hófehér 
védőköpenyt viselnek, melyet a szerzetesek 
stílusában hordanak. Ez összesen 11-es SFÉ-t 
biztosít a számukra, jobb kezükben forgatott, 
ezüstszínűre csiszolt rúdbuzogányukkal pedig 
körönként egyszer, 3k6+7 Sp sebet okozva 
támadnak. 

Pszit egyáltalán nem használnak, 
fegyveres harchoz pedig csak a legvégső 
esetben folyamodnak (ekkor a Harc Az Ellenfél 
Foglyul Ejtéséért szabályai vonatkoznak rájuk). 
Ha tehetik, a nyílt harc helyett inkább 
varázstudományukat vetik be, ami magában 
foglalja a papi mágia Élet szféráját, a varázslói 
Mentálmágia mozaikjait, és a Villámmágia egy 
különös fejezetét: ez utóbbi a Szent Anselmo 
tüzeként is emlegetett, kékesen vibráló matériát 
idézi meg, és formázza a tűzvarázslók Hat 
Iskolaformájába, illetve Szabálytalan Elemi 
Formáiba. (A varázslat Mp igénye megegyezik 
az ott leírtakkal, azonban sebzését k6 helyett 
mindig k10-el kell dobni, és érvényes rá a 
Boszorkánymesterek Villámmágiájának 
fejezetében leírt összes szabály.) 

A Kék Bajnokok a 15.-19. TSZ közötti 
papok hívására érkeznek. Amíg a földön járnak, 
megvédik megidézőjüket, de ölni még az ő 
kedvéért sem hajlandóak. Puszta jelenlétük elég 
ahhoz, hogy 100 m sugarú körben 
elpusztuljanak az I-VI Necrografiai osztályba 
tartozó élőholtak, az ide tartozó démonok pedig 
saját síkjukra térnek vissza. 
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A Teljesség Angyala 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó 
Sebesség: 100 (SZ) 150 (L) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 80  
Támadó érték: 150 
Védő Érték: 220 
Célzó Érték: 90 
Sebzés: 3K6+8 
Életerő pontok: 35 
Fájdalomtűrés pontok: 270 
Asztrál ME: 245 (TME: 110; stat.: 90; 
din.: 45) 
Mentál ME: 245 (TME: 110; stat.: 90; 
din.: 45) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 90 (pyarroni) 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: 200 
Jellem: rend 
Max. Tp: 50000 

A Teljesség Angyalai a teremtés és 
pusztítás aspektusát egyesítik magukban. 
Testüket fekete-fehér darabokból álló teljes 
vértezet borítja, mely 14-es SFÉ-t biztosít 
számukra. Valódi arcukat még senki sem 
látta, de a ránk maradt leírások szerint 
sisakrostélyuk szigorú, kemény vonású 
emberi maszkot formáz. Termetük 
hatalmas, magasságuk három-négy méter 
között mozog, négy kezük és négy szárnyuk 
van, melyek segítségével egy vágtató ló 
sebességével tudnak repülni. 

Amíg alacsonyabb rangú társaik 
képességeit korlátozza, hogy csak uruk egy-
egy aspektusához férnek hozzá (ez 
különösen maximális Manapontjaik relatíve 
alacsony számában mutatkozik meg), addig 
a Teljesség Angyalainak ilyen problémái 
nincsenek: a papi mágia Élet és Halál 
szféráit ugyanúgy alkalmazhatják, akár a 

fent leírt Tűzvarázslatokat vagy a Villámmágiát, 
illetve az Asztrál és Mentál mozaikokat. Emellett 
Mesterfokon használják a Pyarroni Pszit is, és ha 
mindez csődöt mond, még mindig bevethetik a 
harcban négy, tollas rúdbuzogányukat, melyek közül 
mindegyikkel egyszer-egyszer támadnak körönként.  

A Teljesség Angyalait a 20. vagy annál 
magasabb TSZ-ű papok idézhetik meg, éppen ezért a 
Tiadlani egyháztörténet összesen csak három olyan 
esetről tud, amikor egy ilyen angyal a földre 
érkezett. Az angyalok viselkedése mindhárom 
esetben meglehetősen különös volt, a jelek szerint 
ugyanis 100 m sugarú körben mindenkiről el tudják 
dönteni, hogy igaz életet él-e vagy sem. Az 
ártatlanokat megvédik, akármilyen hitűek legyenek 
is. A kiválasztottak megérzik a védelmező jelenlétet, 
így bátorság önti el őket, aki azonban az angyal 
szemében bűnösnek találtatik, azon menthetetlenül 
eluralkodik a rettegés, és jó okkal: az ilyen 
szerencsétlen bűnösökre ugyanis pusztulás vár. 
Hogy maga a pap a kettő közül melyik kategóriába 
tartozik, azt eddigi élettörténetének ismeretében a 
KM dönti el. A döntés során érdemes szem előtt 
tartani, hogy a Teljesség Angyalai Velar híveivel 
szigorúbbak, egy pap esetén pedig kisebb kihágások 
is súlyos bűnnek minősülhetnek. 
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