
 

 

 
 

Summarium, a Számok Könyveiből 
A vakharc 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sajnos elég sok idő telt már el 
azóta, hogy kissé elhamarkodottan 
beharangoztuk olvasóinknak a Számok 
Könyvei megjelenését, amely a 
M.A.G.U.S. rendszerének alapjaiban 
átdolgozott és megújított változatát 
tartalmazza majd. Nagy adósságunk ez a 
hazai szerepjátékos közösség felé, 
méghozzá nemcsak a kiadó, hanem a 
fejlesztő csoport – s így jómagam – 
részéről is. Ha most azt mondanánk, 
hogy a munka továbbra is teljes 
erőbedobással folyik (sőt, már a végét is 
látni), azzal vélhetőleg nem tudnánk 
megnyugtatni valamennyi kitartó 
M.A.G.U.S.–játékost. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy – addig is, míg sikerül 
lerónunk régi tartozásunkat – a Rúna 
magazinban előzetest teszünk közzé az 
elkészült anyagokból. Amennyiben 
egyesek netán elcsüggedtek volna a 
hosszas várakozásban, s a 
SUMMARIUM II.-t amolyan sohanapi 
fantomkönyvnek vélnék – nos, mi 
őszintén reméljük, hogy cikkünkkel az ő 
érdeklődésüket is fel tudjuk kelteni.  

Az új rendszerű M.A.G.U.S. egyik 
legrégebben bejelentett újítása a 
képzettségek ötfokúvá való átdolgozása 
volt. A SUMMARIUM I.-ben már 
eszerint adtuk meg a statisztikákat, s mi 
tagadás, szerepjátékos körben azóta is 
parázs vita folyik róla, egész pontosan 
hogy is gondoltuk a dolgot. Bízunk 
benne, hogy a Számok Könyveiből vett 
példánk segíti majd tisztázni ezt a 
kérdést. Bemutatkozásul – némi fejtörés  

után – egy közismert, régi képzettséget 
választottunk, amely mindig is nagy 
népszerűségnek örvendett, noha sokan 
kissé „táposnak” tartották. Új 
változatával már csak azért is érdemes 
megismerkedni, mert kidolgozása 
kapcsán szembesültünk a M.A.G.U.S. 
harcrendszerének néhány kisebb 
következetlenségével, s egyúttal 
ezeket is megkíséreltük orvosolni. 
Következzék tehát a … 

Vakharc 
Ynev világán legfeljebb az 

aquirok között találunk egy-két olyan 
értelmes fajt, amely szükség esetén 
látás nélkül is elboldogulna. 
Máskülönben nem számít, hogy 
ember, elf vagy ork: ha a csatázó 
fegyveres hirtelen elveszti szeme 
világát, nem csupán harcképtelenné, 
hanem gyakorlatilag magatehetetlenné 
válik. Persze az ilyesmi nem túl 
gyakran fordul elő – ám ha mégis, 
általában nincs más hátra, mint 
fegyvert-pajzsot eldobva térdre 
hullani, és bízni az ellenség irgalmas 
szívében. (Avagy esetleg – egy 
másféle tradíció értelmében – gyors és 
határozott cselekvéssel megtagadni 
tőle a végső diadal örömét.) 

A harc vakon helyzetmódosítók 
számszerű értéke: Ké-20, Té-60, Vé-
70, Cé-150. Első pillantásra 
egyértelmű, hogy ezekkel a 
levonásokkal nincs különösebb  
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értelme tovább küzdeni: hacsak a karakter 
harcértékei nem mozognak csillagászati 
tartományokban, a győzelem – sőt, a tisztes 
helytállás – lehetősége szertefoszlik. 

A módosítósor négy esetben léphet érvénybe: 
1) Ha a karakter fizikailag elveszíti 

látóképességét. Az ilyesmi ritkán történik meg egyik 
pillanatról a másikra, okai általában az élemedett kor 
és némely fertőző betegségek. A balesetek, a harci 
sérülések, a hóhér vasa és az ártó szándékú mágia 
sokkal kevesebb szempár világát oltják ki; a 
kalandozók mégis jobban teszik, ha inkább ezektől 
óvakodnak. (Elvégre korántsem minden ilyen 
sérülés gyógyítható, s a többi is csak roppant 
áldozatok árán!) 

2) Ha a karakter abszolút, totális sötétségben 
találja magát, ami lényegében a fény tökéletes 
hiányát jelenti. Ez leginkább a föld gyomrában 
valósulhat meg, ám ott is csak nagyon mélyen, hisz a 
legtöbb bányába, alagútba azért leszivárog valami 
emberi szemmel láthatatlan, szórt derengés – ha 
máshogy nem, hát a szellőzőaknákon. Szabad ég 
alatt soha nincs totális sötétség, felszíni épületekben 
pedig legfeljebb elvétve, egészen rendhagyó esetben. 
A varázserővel támasztott sötétségnek számos 
változata létezik, ám ezek közül kizárólag a 
mozaikmágusoké és egyes démonfajzatoké számít 
abszolútnak; ők ugyanis közvetlenül az őselemi 
síkjáról idézik meg. Közönséges sötétben a 
karakterre nem a harc vakon, hanem a harc 
sötétségben módosítók vonatkoznak> elég súlyosak 
azok is (Ké-15, Té-30, Vé-25, Cé-70). 

3) Előfordulhat, hogy a karakter szemének 
semmi baja, és a fényviszonyok is megfelelőek, az 
ellenfél viszont – általában valami mágikus 
manipuláció következtében – láthatatlan. A karakter 
ilyenkor elég hátrányos helyzetben van, ám 
korántsem annyira, mintha teljesen vak volna. 
Elvégre ő csak az ellenfelét nem látja, önmagát és a 
környezetét igen; s hogy ez mekkora különbség, azt 
aligha szükséges hangsúlyozni. Ilyenkor tehát őt 
csupán a harc sötétségben módosítói sújtják (Ké-15, 
Té-30, Vé-25, Cé-70). Megeshet persze, hogy a 
láthatatlan ellenfél valóban kihasználja a sötétség 
leplét: ilyenkor bizony a harc vakon levonások 
lépnek életbe (Ké-20, Té-60, Vé-70, Cé-150). 
Adódhatnak még további kombinációk is (láthatatlan 
ellenfél totális sötétségben, sőt, ott is vak karakterrel 
szemben!), ezeket azonban nincs értelme 
végigpróbálgatni. A látási viszonyok soha, 

semmilyen körülmények között nem terhelhetik 
meg jobban a karakter harcértékeit a harc vakon 
módosítóknál. (Más típusú 
helyzetmódosítókkal viszont – pl. harc fekve, 
harc bénultan, képzetlenségi levonások – 
természetesen súlyosbíthatók.) 

4) A harc sötétségben helyzetmódosítók 
(Ké-15, Té-30, Vé-25, Cé-70) vonatkoznak arra 
a karakterre is, akinek környezetében a 
fényviszonyok normálisak ugyan, a látásával 
azonban valami gond van: a szeme begyulladt, 
beteg, idegen test vagy vér került bele, stb. 
Sötétben vagy láthatatlan ellenféllel szemben az 
ilyen karakternél a skála még egy fokozatot 
ugrik lefelé, és életbe lépnek a harc vakon 
módosítók (Ké-20, Té-60, Vé-70, Cé-150). 

Néhány további fontos szabály a látási 
viszonyok játéktechnikájáról: 

 
1) Hőlátással rendelkező karaktereket 

mind a harc vakon, mind a harc sötétségben 
módosítók csak akkor sújtanak, ha közvetlenül 
a látószervüket éri károsodás. A látási 
viszonyok megváltozása általában nekik nem 
jelentenek hátrányt, még totális sötétségben, 
vagy láthatatlan lényekkel harcolva sem. Az 
egyetlen – igen speciális – kivétel, ha 
környezetükkel megegyező hőmérsékletű 
ellenfelekkel (pl. élőhalottakkal vagy gólem-
konstrukciókkal) kerülnek szembe.  

2) Amíg a karakter akár tartósan, akár 
ideiglenesen a harc sötétségben módosítók 
hatálya alá esik, addig az Érzékelés képessége a 
felére csökken. (Tört számokat mindig lefelé 
kerekítünk.) Ez természetesen lehetetlenné teszi 
mindazon képzettségek alkalmazását, amelyek 
az így kapottnál magasabb érzékelés-
követelményhez vannak kötve. Mihelyt a 
módosítók érvényüket veszik, az Érzékelés 
képesség azonnal fölveszi eredeti értékét. 

3) Lényegében ugyanez a szabály 
vonatkozik arra a karakterre is, akit – tartósan 
vagy ideiglenesen – a harc vakon módosítók 
sújtanak. Az egyetlen fontos különbség, hogy 
az ő Érzékelése ilyenkor a negyedére csökken, 
lefelé kerekítve. 

4) A hajítófegyverek a M.A.G.U.S.-ban 
kézifegyvereknek minősülnek: ha támadnak 
velük, a kockadobást nem a Cé, hanem a Té 
alapján kell elvégezni. Ettől függetlenül 
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azonban távolbaható fegyverek, tehát rossz 
látási viszonyok között kissé 
bonyodalmasabb velük a harc, mint – 
teszem azt – egy tőrrel. Amennyiben a 
karakter a harc vakon vagy a harc sötétben 
levonások hatálya alatt hajítófegyvert 
használ, az illető módosítósorból sohasem a 
Té-, hanem a Cé-levonás sújtja! Ebben a 
speciális esetben tehát a Cé-levonást a 
hajítófegyverekkel támadó karakter Té-
jéhez kell hozzárendelni. 

5) Minden olyan karakter, aki 5 évnél 
hosszabb ideig él vakon, ösztönösen 
kifejleszti magában a vakharc képzettség 
első (60%) vagy másodfokát (40%). Ez 
teljesen független kasztjától, 
specializációjától, az sem számít, ha 
máskülönben egyáltalán nincsenek harci 
ismeretei. A szabály elsősorban az NJK-kat 
érinti. Megeshet persze, hogy egyes 
játékosok ravaszul beépítenek a karakterük 
háttértörténetébe néhány vakon töltött 
esztendőt, amit persze utóbb csodálatos 
gyógyulás követ. A KM-nek ezt egyszerűen 
nem szabad elfogadnia. Ha annyira vágyik 
rá, a karakter megkaphatja az ingyenes 
vakharcot – de csak akkor, ha valóban 
vakon kezdi a játékot.  

 
Kedvezőtlen látási viszonyok között 

harcolva a legderekabb bajnokok is csak 
töredékét tudják nyújtani képességeiknek. 
Az emberek főleg látás útján tájékozódnak 
környezetükről; hogy ezt az ősi 
beidegződésüket áthangolják más, kevésbé 
fejlett érzékszerveikre, az hihetetlenül sok 
időt és fáradtságot követel tőlük. A legtöbb 
ynevi harcos hagyomány vissza is riadt e 
hálátlannak tetsző feladattól. 

A legtöbb – de nem mind. A tiadlani 
Shai-tra iskolát például egy világtalan 
kardművész alapította, vívóstílusuk 
jellegzetes vakharcos technikákra épül. 
Quironeia arénáiban mindig nagy 
szenzációt jelent a sinhini Balchium-istálló 
növendékeinek bemutatója, akik zárt, 
szemrések nélküli fémsisakban lépnek a 
porondra. Gianagban a Biztosok egyes 
különítményei, kiket titkos megbízásaik 
gyakran szólítanak a földmély fénytelen 

világába, valóságos mesterei a szűk és sötét 
helyeken folytatott küzdelemnek. A titokzatos elf 
harcművészet, a hagyományosan Könnyek 
Ösvényének fordított Thíras Laithiel beavatottjai az 
első ütésváltás előtt mindig lehunyják a szemüket; 
hogy később kinyissák, arra csak a halál bírhatja rá 
őket, az ellenfélé vagy a sajátjuké. Ami pedig a 
Délvidéket illeti: a Külső-Kránból időnként ki-
kirajzó félhumán hordákban rendszeresen akadnak 
magas fokon képzett Vakharcosok. Hogy ezeket 
miféle körülmények között toborozták és nevelték, 
abba talán jobb bele sem gondolni…  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: Érzékelés: 16, 
Ügyesség: 13 
Képzettség követelmények: Mozgásegyeztetés 4. 
fok 

Ismertetés: A képzettség ezen fokán a 
karakter a szemén kívül rutinszerűen használja 
tájékozódásra a többi érzékszervét is. Ismerős 
terepen vakon vagy teljes sötétségben is magabiztos 
gyorsasággal mozog, és úgy-ahogy ismeretlenen is 
elboldogul. Játéktechnikailag ez azt jelenti, hogy ha 
a harc vakon vagy harc sötétségben módosítók 
hatálya alá kerül, az érzékelés értéke nem változik. 
(Lásd a bevezető szabálymagyarázatot.) Ez a 
kedvezmény természetesen később, a képzettség 
magasabb fokain is érvényes marad. Fontos viszont 
hangsúlyozni, hogy a karakter egyelőre csak 
egyelőre csak tájékozódni tud jobban látás nélkül, 
harcolni nem. Maguk a módosítók érvényesek, és 
harci helyzetben maradéktalanul kifejtik rá a 
hatásukat.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: Érzékelés: 17, 
Ügyesség: 14 
Képzettség követelmények: Egyensúlyérzék 60% 

Ismertetés: Az alapfokon képzett karaktert 
harc közben kevésbé zavarják a rossz látási 
viszonyok, mint más halandókat – ami nem jelenti 
azt, hogy lát a sötétben! A legtöbb ynevi vakharcos 
ebbe a kategóriába sorolható; hisz a további 
fokemeléshez egészen rendkívüli adottságok 
szükségesek. Ezeket lehet ugyan pótolni kitartással 
és szorgalommal, a legtöbbek azonban aránytalanul 
nagynak érzik ez energiabefektetést. Másodfokú 
vakharcosoknál a látási viszonyokat tükröző 
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helyzetmódosítók a következő séma szerint 
változnak: 

1) Minden olyan helyzetben, amely egyébként 
a harc vakon módosítók (Ké-20, Té-60, Vé-70, Cé-
150) érvénybe lépését követelné, a karaktert csupán 
a harc sötétségben módosítók sújtják. 

2) Minden olyan helyzetben, amely a harc 
sötétségben módosítók (Ké-15, Té-30, Vé-25, Cé-
70) érvénybe lépését követelné, csupán egy speciális 
módosítósor sújtja: Ké-10, Té-25, Vé-20, Cé-30. Ez 
utóbbi számértékét tekintve megegyezik a 
képzetlenségi módosítókkal, nem mintha 
technikailag bármi köze volna hozzájuk, csupán a 
jobb megjegyezhetőség végett. 

 
Alapfokon a vakharcos még nem annyira 

ösztönös megérzései szerint tájékozódik, hanem 
különféle nem-vizuális érzékszervi benyomások – 
hangok, légáramok, hőmérséklet-különbség, tapintás 
– alapján. Ahol legalább két ilyen kategóriában 
jelentős zavarok tapasztalhatók – például lármában 
és rekkenő hőségben, vagy visszhangos és huzatos 
terepen-, ott a karakter bizonytalanná válik. Ilyenkor 
a vakharccal járó valamennyi kedvezményét 
elveszíti, és úgy tekintendő, mintha egyáltalán nem 
ismerné a képzettséget.  

 
3. fok 
Képesség-követelmények: Érzékelés: 18, 
Ügyesség: 15 
Képzettség követelmények: Veszélyérzék 40%  

Ismertetés: Rendkívül kevés személy él 
Yneven, aki ezen a színvonalon űzné a képzettséget. 
Általában azoknak a harci hagyományoknak a 
vezető mesterei, melyek ősidőktől fogva őrzik és 
örökítik tovább a vakharc ismeretét. Náluk a 
helyzetmódosítók az alábbiak szerint alakulnak: 

1) Minden olyan helyzetben, amely egyébként 
a harc vakon módosítók (Ké-20, Té-60, Vé-70, Cé-
150) érvénybe lépését követelné, a karaktert csupán 
egy speciális módosítósor sújtja: Ké-10, Té-25, Vé-
20, Cé-30. Ez utóbbi számértékét tekintve 
megegyezik a képzetlenségi módosítókkal, nem 
mintha technikailag bármi köze volna hozzájuk, 
csupán a jobb megjegyezhetőség végett. 

2) Minden olyan helyzetben, amely a harc 
sötétségben módosítók (Ké-15, Té-30, Vé-25, Cé-
70) érvénybe lépését követelné, a karakter 
harcértékei változatlanok maradnak, azaz egyáltalán 
nem sújtják őket levonások. 

 
Harmadfokon a vakharcos már inkább 

ösztönszerűen, intuitív módon, rejtélyes hatodik 
érzékétől vezérelve cselekszik. A hagyományos 
érzékszervi benyomásokat - hangok, 
légáramok, hőmérséklet-különbség, tapintás – 
azért ő sem nélkülözheti teljes mértékben. Ahol 
legalább két ilyen kategóriában jelentős 
zavarok tapasztalhatók – például lármában és 
rekkenő hőségben, vagy visszhangos és huzatos 
terepen-, ott a karakter kissé elbizonytalanodik. 
Ilyenkor az 1) esetben a harc sötétség 
módosítók sújtják, a 2) esetben pedig a 
speciális módosítósor. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: Érzékelés: 19, 
Ügyesség: 16 
Képzettség követelmények: Veszélyérzék 
70%, Pszi alapfok 

Ismertetés: A vakharc ilyen fokú 
elsajátítása csak kimagasló, szinte már 
emberfölötti adottságokkal lehetséges. 
Természetesen roppant kevesen születnek ilyen 
szerencsésnek; ők sem mind érdeklődnek éppen 
a vakharc iránt; s ha még érdeklődnének is, 
nem mindig van lehetőségük elsajátítani. Így 
hát bízvást elmondhatjuk Ynevről, hogy 
elenyészően kevés mesterfokú vakharcosnak ad 
otthont, nemzedékenként talán két-három 
tucatnak.  

Ezen a fokon a karaktert már sohasem 
sújtják sem a harc vakon, sem a harc 
sötétségben módosítók, bármilyen rosszak 
legyenek is a látási viszonyok. Mivel 
elsősorban hihetetlenül kifinomult titkos 
ösztöne alapján tájékozódik, a környezeti 
benyomások legvadabb káosza sem zavarja: 
fülsiketítő lármában, örvénylő széltölcsérek 
között is higgadt magabiztossággal mozog. 
Általában ez a vakharc legmagasabb foka, amit 
játékos karakter elérni remélhet. 

 
A vakharc képzettség ötödik fokát nem 

azzal a szándékkal fogjuk részletesen 
bemutatni, hogy jk-k is alkalmazzák; szűk 
területen élvezett előnyökért cserébe túlságosan 
behatárolná a cselekvési lehetőségeiket. Ha 
azonban a KM némi munkát fektet az 
előkészületekbe, egyötödfokú vakharcos 
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nagyszerű főellenféllé válhat a 
kalandozóknak: kellőképpen titokzatos, 
kellőképpen hatalmas, és – miután 
felderítették a gyönge pontjait – 
kellőképpen sebezhető. Egy ilyen NJK-ra 
némi fantáziával és ötletgazdagsággal akár 
több játékülésen átfolytatódó, izgalmas 
kalandsorozatot is lehet építeni… 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: Érzékelés: 20, 
Ügyesség: 17 
Képzettség követelmények: Veszélyérzék 
100%, pszi mesterfok 

Ismertetés: A képzettség ilyen 
példátlanul magas fokú ismeretének van 
egy meglehetősen rendhagyó előfeltétele, 
aminek a JK-k aligha tesznek eleget: a 
karakternek vakon kell születnie és vaknak 
maradnia egész életében. A feltüntetett 
érzékelés követelmény tehát úgy értendő, 
hogy születése pillanatában, vakon és 
minden tapasztalat híján, az érzékelés 
képessége nem lehet alacsonyabb 5-nél! 
(Mivel permanensen a harc vakon 
módosítók hatálya alatt áll, a karakter 
érzékelése csak negyedrészben működik; 
mihelyt elsajátítja a vakharc első fokát, 
tüstént fölveszi teljes értékét. Bővebben 
lásd fentebb, a szabálymagyarázatban!) 
mondanom sem kel, ilyen gyermek 
legfeljebb századévente egyszer születik; és 
persze semmi biztosíték nincs rá, hogy ki is 
bontakoztatja majd a benne lappangó 
lehetőségeket. 

Az 5. fokon képzett vakharcosra 
természetesen vonatkoznak a mesterfoknál 
ismertetett szabályok, azaz vakon is 
ugyanúgy harcol, mintha látna. Neki az 
örök sötétség a természetes, a fény világát 
egyáltalán nem ismeri. Nem csoda hát, ha 
számára a rossz látási viszonyok nemcsak 
hátrányt nem jelentenek, hanem még előnyt 
is tud kovácsolni belőlük, legalább is az 
ehhez nem szokott ellenfelekkel szemben! 

 
1) Ha az 5. fokon képzett vakharcos 

olyan ellenféllel vagy ellenfelekkel küzd, 
akiket – bármiféle okokból kifolyólag – a 
harc sötétségben módosítók sújtanak (Ké-

15, Té-30, Vé-25, Cé-70), akkor nemcsak, hogy nem 
szenved levonásokat, hanem ugyanezen módosítókat 
ő is megkapja, csak éppen pozitív előjellel! (Kivétel 
a Cé-je, az nem változik.) Harcértékei tehát ebben a 
speciális helyzetben a következőképp módosulnak: 
Ké+15, Té+30, Vé+25. 

2) Ha az 5. fokon képzett vakharcos olyan 
ellenféllel vagy ellenfelekkel küzd, akiket – 
bármiféle okokból kifolyólag – a harc vakon 
módosítók sújtanak (Ké-20, Té-60, Vé-70, Cé-150), 
akkor nemcsak, hogy nem szenved levonásokat, 
hanem ugyanezen módosítókat ő is megkapja, csak 
éppen pozitív előjellel! (Kivétel a Cé-je, az nem 
változik.) Harcértékei tehát ebben a speciális 
helyzetben a következőképp módosulnak: Ké+20, 
Té+60, Vé+70. 

 
Mint láthatjuk, az ilyen karakterekkel szemben 

még a hivatásos (3. fokon képzett) vakharcosok is 
súlyos hátrányba kerülhetnek, hanem bizonyos 
körülmények között ők sem mentesülnek a két 
módosítósor hatálya alól. Abba pedig belegondolni 
is kész rémmese, hogy mit művelhet egy vaksötét 
grottó mélyén rejtőző ötödfokú vakharcos a 
meggondolatlanul odamerészkedő kalandozókkal… 
(Ne feledjük, hogy – a képzettség-követelményekből 
adódóan – egyúttal mesterfokú pszi-alkalmazó is!) A 
fáklyákat, lámpásokat neki nem nagy feladat a 
távolból kioltani, ami pedig az utána következő 
közelharcot illeti, no hát…  

Amennyiben az ötödfokon képzett vakharcos 
bármilyen okból kifolyólag látóvá válik (nem 
„visszanyeri a látását”, hiszen soha életében nem 
látott!), akkor a hirtelen mindenfelől rázúduló, 
sosem tapasztalt érzékszervi benyomások áradata 
1K6 ynevi (húsznapos) hónapra teljesen 
magatehetetlenné nyomorítja. Minden hónapban 
százalékos dobást kell tennie; ha bármelyik dobás 
eredménye meghaladja akaraterejének ötszörösét, 
megőrül. Amennyiben ép elmével átvészeli a 
mondott időszakot, el fog boldogulni az újfajta 
környezetben, de a vakharc képzettsége visszaesik 4. 
fokra. Innen tovább csak akkor fejlesztheti, ha 
valami szerencsétlen avagy szerencsés (nézőpont 
kérdése, hogy tekintjük) véletlen folytán ismét 
maradandóérvénnyel megvakul. 

 
Bármilyen megdöbbentőnek is tűnhet a 

fentebb olvasottak után, de okunk van feltételezni, 
hogy a vakharc által kínált lehetőségek teljes körét 
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még a képzettség ötödfoka sem meríti ki 
végérvényesen. A vélelmezett hatodfokot csupán 
egyes krónikák homályos utalásaiból, illetve többé-
kevésbé ingatag elméletekből ismerjük, akik 
azonban a téma kutatói közül ténylegesen számolnak 
vele, azok egybehangzólag a tapasztalati mágia 
egyik alacsonyabb rendű formájának tekintik. Más 
bölcsek még a létezését is tagadják, és mindenestül a 
mesék birodalmába száműzik. A tiadlani hagyomány 
némely niarei harcművész iskolák titokzatos 
nagymestereinek tulajdonít ilyen hatalmat. Szekugu 
Okira például a félig mitikus Alvó Csillagfény iskola 
alapítójaként ismert; teljes sötétségben állítólag 
képes volt cseppfolyóssá válni, s ebben az 
állapotban semmiféle fegyverrel nem lehetett ártani 
neki.  

Szekugu Okira számos példázat és tanmese 
hőse, történeti létezése azonban hitelt érdemlően 
nem igazolható. Ó-toroni források tanúskodnak 
viszont egy rejtélyes niarei vándor tevékenységéről a 
P.Sz. V. században, aki Égi Gyermeknek hívatta 
magát, s arcát díszes-tarka sárkánymaszkkal takarta, 
szemrések nélkül. Az Égi Gyermek valószínűleg 
kitaszított lehetett hazájából; mindenesetre 
elképesztő zűrzavarba buktatta az alig egy évszázada 

alapított tiadlani hármas királyságot, amikor 
pusztakezes párviadalban megölte a Dorchát. 
Külön érdekesség, hogy a nevezett összecsapás 
időpontjában az ynevi égboltot éppen teljes 
napfogyatkozás borította sötétbe.  

Az Égi Gyermekről egyébként azt 
rebesgették, hogy a sötétben minden ütése 
azonnali halált okoz. Később toroni szolgálatba 
állt, majd az évszázad végén nyomtalanul 
eltűnt. Állítólag a daumyri Hatalmasok 
szólították magukhoz, és hosszú időn keresztül 
volt a Boszorkánybörtön legfőbb felvigyázója. 
Más, jóval nyugtalanítóbb vélemények szerint 
mind a mai napig ő tölti be ezt a posztot. 
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