
 

 

 
 

Ville küldöttei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A legenda szerint az Úrnőnek 
számtalan kedves állata van, amiket 
maga mellé emelt a mennybe. A hívek 
által tisztelt, éggel egyenlő szent mégis 
csupán négy akad közöttük: a 
Szigetteknős, a Tigrismacska, a 
Sárkánykígyó, és a Főnixsólyom. Ezek 
közül a Szigetteknős nemigen hagyja el 
az égi vizeket, hisz az istenek az ő hátán 
építették fel mennyei királyságukat, a 
másik három küldött azonban időről 
időre a földre látogat.  

Feladatuk itt sokféle lehet. A 
hívek vezetése és kalandokba keverése a 
leggyakoribb szerepük – ezt hétköznapi 
állatként gyakorolják. Végső, mennyei 
alakjukat csak ritkán öltik fel, főleg 
akkor, ha reménytelen harcban segítik 
Ville híveit. Küzdeni persze mindig 
mellettük és sohasem helyettük 
küzdenek: Ville felkentjei szeretik 
maguk rendezni ügyes-bajos dolgaikat, 
és még ha meg tudnák idézni Úrnőjük 
küldötteit, akkor sem tennének ilyesmit. 
De a szent állatok nem csak 
segítőtársként szolgálnak, az is megesik, 
hogy a híveknek meg kell birkózniuk 
velük – Ville így bizonyosodik meg 
róla, hogy bajnokai érdemesek egy-egy 
feladatra.  

A küldöttekkel kapcsolatos 
beszámolók azonban – főleg a Titkos 
Történeteknek köszönhetően – rendre 
ellentmondásosak. Egyes 
hősköltemények valódi állatokról 
beszélnek, mások antropomorf módon 
ábrázolják őket (például tigrisnek 
neveznek valakit, aki asztalnál eszik és 
kardokat forgat), de a furcsaságok nem  

érnek itt véget: van olyan legenda is, 
ami szerint a küldöttek nem az égből 
érkeznek, hanem a hívek maguk 
változnak át, ha Ville érdemesnek 
találja őket erre – és hogy ebből 
mennyi igaz, azt csak a kalandozók 
tudhatják.  

Tigrismacska 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: [K]* E** 
Sebesség: [160 (SZ)]* 180 (SZ)** 
Támadás/kör: [1]* 3** 
Kezdeményező érték: [30]* 60**  
Támadó érték: [35]* 90** 
Védő Érték: [75]* 140** 
Célzó Érték: - 
Sebzés: [K3]* K3/K3/K6** 
Életerő pontok: [15]* 30** 
Fájdalomtűrés pontok: [26]* 160** 
Asztrál ME: 135 (TME: 60; stat.: 50; 

din.: 25) 
Mentál ME: 135 (TME: 60; stat.: 50; 

din.: 25) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 50 (slan)** 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: 108** 
Jellem: élet, káosz 
Max. Tp: 10000** 

* macska test 
** tigris test 
A hívek a Tigrismacskában Ville 

játékos, lustálkodó aspektusát és 
robbanékony tettvágyát tisztelik.  
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A mennyei küldött kétféle alakban jelenik meg 
előttük: tigrisként a küzdelemben, macskaként pedig 
akkor, ha az Úrnő fel akarja hívni a figyelmüket 
valamire. Ville hívein az ilyen macska láttán 
különös előérzet lesz úrrá, amit nem tudnak 
megmagyarázni. Ennek hatására elosonnak 
társaiktól, és tetőkön, sikátorokon át követik a 
cirmost, ami meg-megállva, hunyorogva hívja őket, 
majd – ha eljön a pillanat – nekiiramodva eltűnik. 
Eddigre persze sokszor már a város sötétebb 
negyedeiben, egy idegen kertjében vagy egy jól 
őrzött kerítés mögött járnak, a hívő pedig biztosra 
veheti, hogy kalandja ott kezdődik, ahol az égi 
küldött elhagyta őt.  

Az ilyesféle találkozás nem is olyan ritka, mint 
gondolnánk, és számtalan különös történet 
kiindulópontja volt már. A papi tanács persze 
vállvonogatással fogadja az ehhez hasonló 
beszámolókat, elvégre az Úrnő követői vadászat és 
felfedezőutak közben szinte minden nap kalandokba 
botlanak – és ugyan miben különbözne ez attól, 
amikor a maguk szeszélyes módján kóbormacskákat 
kergetnek. Azok azonban, akik magukon érezték a 
tigrismacska tekintetét, egészen más véleményen 
vannak. 

Bár az isteni küldött sokszor kelepcébe vezeti, 
vagy bajba keveri őket, az Úrnő hívei mégis buzgón 
követik. Elvégre aki egy isteni felkérést utasít vissza, 
az aligha méltó rá, hogy ajkára vegye Ville nevét. 
Egyébiránt a három küldött közül a Tigrismacska a 
legjobb ómen: ha egyáltalán beszélhetünk bármi 
logikáról az ilyen találkozásokban, akkor a 
legvalószínűbbnek az látszik, hogy a Tigrismacska a 
vidám, szerelemmel, barátsággal kapcsolatos, 
kevésbé veszélyes kalandok előhírnöke. Erre persze 
nem szabad mérget venni, hiszen az is tény, hogy 
városokban leggyakrabban a Tigrismacska jelenik 
meg.  

Tigris formájában az isteni küldött rendkívül 
ritkán mutatkozik. Bár a lejegyzett találkozásokban 
sok a következetlenség, ilyenkor általában a 15. 
TSZ-nél alacsonyabb Szintű hívek segítségére van. 
Magát a macskát átváltozni ugyan még senki sem 
látta, de Ville követői között elfogadottnak látszik a 
nézet, hogy a Tigrismacska képes az alakváltásra. 
Több történet is szól ugyanakkor arról, hogy maga a 
hívő változott tigrissé, így az angelológia nagyjai 
feltételezik, hogy a Tigrismacska valójában szellem, 
ami mindenféle állat, ember, kóbormacska testébe 

beköltözhet, és szükség esetén saját képére 
formálhatja ezt a testet.  

Akár igaz ez, akár nem, tigris formájában 
a küldött 15. Szintű papként a Természet 
szférájába tartozó imákat és a Slan pszi 
diszciplínáit használja – a harcművészek nem 
kis megelégedésére, akik sokszor találják 
magukat a macska hívogató tekintetének 
kereszttüzében.  

Sárkánykígyó 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: [K]* Ó** 
Sebesség: [18 (SZ) 8 (V)]* 160 (V) 180 (L)** 
Támadás/kör: [1]* 3** 
Kezdeményező érték: [35]* 70**  
Támadó érték: [30]* 130** 
Védő Érték: [50]* 190** 
Célzó Érték: - 
Sebzés: [K2]* K6/K6/K10+2** 
Életerő pontok: [3]* 35** 
Fájdalomtűrés pontok: [6]* 215** 
Asztrál ME: 191 (TME: 86; stat.: 70; din.: 35) 
Mentál ME: 191 (TME: 86; stat.: 70; din.: 35) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 70 (slan)** 
Intelligencia: közepes 
Max. Mp.: 153** 
Jellem: élet, káosz 
Max. Tp: 20000** 

* Kígyó test  
** Sárkány test  
A Sárkánykígyóban a lélek hatalmát és az 

Úrnő ifjonti rugalmasságát csodálják a hívők.  
Ennek a küldöttnek is több alakja van: 

erdei sikló képében a kiválasztottakat vezeti, 
óriáskígyó alakjában a hívek álmában jelenik 
meg. Ezt a szent állatot is csak az arra 
érdemesek ismerik fel, mindenki más egy 
egyszerű hüllőt lát – már ha egyáltalán 
észrevesz valamit. A Sárkánykígyó egyébként 
kevésbé bizalomgerjesztő előjelnek számít, 
mivel sokszor rég elfeledett bűntettek, lappangó 
veszedelmek nyomára vezeti a hívőt.  

Álomban vagy meditációban a küldött 
homályos jelek, benyomások között kíséri a 
karaktert. Ezeket a képeket tanácsként, 
figyelmeztetésként vagy isteni küldetésként 
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szokás értelmezni. Egyes történetek szerit a 
Sárkánykígyó meg is tud fojtani valakit 
álmában, de ezek valószínűleg csak mesék, 
amiket a részegen megfulladt emberek 
ihlettek.  

Sárkány alakjában a küldött a 15.-19. 
TSZ közötti karakterek előtt, vagy – ha a 
mondáknak hinni lehet – az ő bőrükben 
jelenik meg. Sokan persze kételkednek 
benne, hogy maguk az emberek 
változnának sárkánnyá, és állítják, ez 
csupán a történetmesélés eszköze. Ez 
ugyanis megkerülné a hősök helyett harcoló 
küldött problémáját: ha a hívő maga 
változik át, és ura marad cselekedeteinek, 
akkor az új testében véghezvitt hőstettek 
dicsősége is az övé.  

Az ilyen sárkány egyébként mind az 
őssárkányoktól, mind a sárkánygyíkoktól 
különbözik: lába elcsökevényesedett, így 
járásra alkalmatlan, teste pedig rendkívül 
nyúlánk. Ez a testalkat jó úszóvá teszi, és 
bár szárnya nincs, a szent állat a levegőben 
is képes kígyózó mozgással repülni. A 
harcban éles karmain, és veszedelmes 
fogsorán túl 153 Mp áll a rendelkezésére, 
amiből a papi mágia Lélek és Természet 
szférájába tartozó varázslatait idézheti meg. 
A küldött tudati energiáit a Slan út 
diszciplínáin keresztül fókuszálhatja, és 
mind a varázslás, mind a pszi technikák 
megidézése közben 17. Szintűnek minősül. 

 

Főnixsólyom 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: [K]* Ó** 
Sebesség: [5 (SZ) 180 (L)]* 10 (V) 220 (L)** 
Támadás/kör: [1]* 3** 
Kezdeményező érték: [12]* 80**  
Támadó érték: [30]* 150** 
Védő Érték: [90]* 220** 
Célzó Érték: - 
Sebzés: [K2]* K10/K10/2K6** 
Életerő pontok: [4]* 35** 
Fájdalomtűrés pontok: [7]* 270** 
Asztrál ME: 245 (TME: 110; stat.: 90; din.: 45) 
Mentál ME: 245 (TME: 110; stat.: 90; din.: 45) 
Méregellenállás: immunis 
Pszi: 90 (slan)** 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: 200** 
Jellem: élet, káosz 
Max. Tp: 40000** 

* Sólyom test  
** Főnix test  
A Főnixsólyom Ville egyházában az Úrnő 

életteli, büszke és hősies természetét szimbolizálja.  
A szokásos módon ez a teremtmény is képes 

az átváltozásra; sólyomként a nyílt mezők, magas 
hegycsúcsok között jelenik meg, de ha nagy szükség 
van rá, vijjogása még a városok felett is felhangzik. 
Az Úrnő összes szent állata közül ez hozza a 
legsürgősebb üzeneteket: megjelenése szinte mindig 
élet-halál harcra hívja fel az Úrnő híveinek 
figyelmét, és olyan helyre vezeti őket, ahol épp csata 
zajlik. Természetesen itt is igaz, hogy a közönséges 
sólymokat és a Főnixsólymokat csak a kiválasztottak 
tudják megkülönböztetni egymástól – a szent állat 
mindenki más számára csak egyszerű madárnak 
látszik.  

Főnix alakban a küldött csak a 20. vagy annál 
magasabb Szintű karakterek előtt jelenik meg. Ez a 
végső, szent forma azonban különbözik a tűzből 
születő madaraktól, vagy legalábbis a fiataloktól. A 
mitikus lények ugyanis öreg korukra ezerféle formát 
öltenek: mivel minden egyes megfiatalodásuk a 
varázslók visszaváltoztatás mozaikjára hasonlít, a 
lelkükben őrzött kép alapján alkotja újra a testüket – 
ez az önkép pedig az évezredek során alaposan 
átformálódhat. Ville madarai az úgynevezett 
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viharfőnixekre hasonlítanak leginkább, bár azt 
minden természettudós elismeri, hogy ez csak egy 
homályos gyűjtőfogalom, és az egymásra alig 
hasonlító, öreg főnixeket kategorizálni inkább 
konyhaművészet, mint egzakt tudomány.  

Ez persze egy másik érdekes kérdést is felvet: 
összesen hány darab is van az Úrnő szent állataiból. 
A Titkos Történetek a maguk zűrzavaros módján 
állítják, hogy mindhárom szent lényből csak egy-egy 
darab van: egyetlen Tigrismacska, Sárkánykígyó és 
Főnixsólyom él az úrnő kertjében – majd ugyanazzal 
a lendülettel egész hadseregeket írnak le, aminek 
minden tagja Főnixsólyom.  

A hívek persze nem zavartatják magukat ilyen 
részletkérdésekkel. Számukra az a fontos, hogy a 
Főnixsólyom létezik, és ha valami pusztulással 
fenyegetné a világot, melléjük fog állni. Az ilyesmi 
persze rendkívül ritka, de az eddigi beszámolók 
alapján úgy tűnik, az Úrnő legszentebb madara a 
komoly harctudással rendelkezik. A küldött 
karmával és csőrével támad, de ha mindez nem 
lenne elég, 200 Mp és 70 Ψp áll a rendelkezésére. 

Hitének erejéből a papi mágia Élet, Lélek és 
Természet varázslatait tudja megidézni, míg 
lelkének hatalmával a Slan diszciplínákat 
hívhatja életre – és mindkét esetben 22. 
Szintűnek minősül. 
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