
 

 

 
 

Kígyófészek 
Kalandmodul 5-7. szintű papkarakterek számára 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A rég várt M.A.G.U.S.-kiegészítő, 
a Papok, paplovagok valószínűleg sok 
játékosnak meghozza a kedvét az ebben 
a kiadványban taglalt karakterek 
kipróbálásához. Nemcsak új pap- illetve 
paplovag alkasztokat, specializációkat 
találhattok ebben a kötetben, hanem a 
már eddig közlésre került papok is 
kisebb-nagyobb változásokon estek át – 
és nem csak játéktechnikailag. A 
szerzők fontosnak tartották, hogy a 
könyv jól használható háttér 
információkkal szolgáljon az egyes 
istenekről, azok egyházairól és 
felkentjeiről, motivációkkal lásson el 
minden papkaraktert, hogy jobban 
kidomborodjanak a papok közötti 
különbségek, és hogy az eddig kisé 
elhanyagolt alkasztok is „alkalmasak” 
legyenek kalandozásra.  

Ez a modulvázlat kifejezetten egy 
papkarakterek számára készült mese 
alapja lehet, ahol a játékos karakterek 
mindegyike, de legalábbis többsége pap 
vagy paplovag. Ehhez jó hátteret 
szolgáltat, szinte „adja magát” a 
pyarroni inkvizíció: egy gyanús ügyet 
kivizsgáló inkvizítorokból álló parti 
elméletileg bármely pyarroni istenség a 
feladatra alkalmas papja lehet. És hogy a 
dolog pikánsabb legyen, a helyszín miatt 
az inkvizítoroknak dzsad pap is fog 
segíteni... 

Az alább közölt forgatókönyv 
csupán a helyszín, a történések és a 
szereplők áttekintése, vázlat és nem 
részletesen kidolgozott modul; a nem 
játszó karakterek, konkrét helyszínek  

megfelelően alapos megformálása a 
mesélő feladata, és – természetesen – 
nyitva áll előtte a változtatás 
lehetősége.  

Háttér 
Már a Godorai Birodalom 

tündöklése idejébe megtelepedtek a 
dzsad kereskedők Erionban, nem 
csoda hát, ha történetünk idején (Psz. 
3660-as évek) a különböző 
negyedekben több tucat, szinte 
kizárólag dzsad népességű kerület 
virágzik a városban. A dzsadok hitüket 
is magukkal hozták; mintegy 
negyedszáz mecset áll a szolgálatukra, 
melyben főleg Dzsah és Doldzsah 
papjaihoz fordulhatnak tanácsért vagy 
segítségért a főleg polgári kasztúak, no 
meg a csöppet sem csekély számú 
tolvaj és a zsoldosként, testőrként 
boldogulást kereső harcosok. A népes 
– legalább félmilliós – erioni dzsad 
kolónia évszázadokkal ezelőtt 
felépítette saját nagymecsetét, a 
Ghulámot, ahol a papi képzés mellett 
világi tudományokat is oktatnak – 
elismerten magas színvonalon. Ez az 
oka annak, hogy nemcsak dzsad 
ajkúak látogatják ezt a híres 
intézményt, bárkit oktatnak itt, aki 
megtanulja a Taba el-Ibara lakóinak 
nyelvét, nem vét vallásuk ellen, és 
bírja fizetni a tanulás költségeit. A 
Ghulám közel ötezer fős diákságának 
nagyjából fele Erion és Ynev dzsad 
területeken kívüli részéről érkezik,  
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hogy megismerhesse a több ezer éves kultúra 
alkímia, élettan, matematika, logika, stb., terén elért 
eredményeit. A diáksereg hétköznapi igényeiről 
pedig gondoskodnak a haszonleső dzsad 
„üzletemberek”... 

Ennek a prosperáló kerületnek a megrontását 
tűzte ki céljául Alijjah el-Kenal, az el-Kenal 
kereskedő família fejének csinos lánya. A renitens 
lánygyermek serdülőkorától kezdve rengeteg bajt-
bosszúságot okozott családjának, végül tizenhét éves 
korában megszökött apja házából. Hogy mennyire 
nem hiányzott a családjának bizonyítja az is, hogy 
csak egy rövid ideig, tessék-lássék kerestették, majd 
gyorsan el is felejtették a rosszindulatú, gonoszkodó 
teremtést. Természete és testi adottságai szinte 
kijelölték sorsát: Orwella rontást terjesztő papnői (az 
Arc Nélküli Hatalom követői) felfigyeltek rá és 
maguk közé fogadták. Egzotikus szépségét 
felhasználva romlásba taszított vagy elpusztított jó 
néhány kéjvágyó pénzembert, nemesurat – mindig 
olyan személyt, akinek bukása viszályt, zavart 
keltett. Dédelgetett vágya volt, hogy saját népe, az 
erioni dzsadok között is elhintse a pusztulás és a 
viszály magvait, hogy szárba szökkenve gonosz 
folyondárokként megfojtsák azt, aki közel kerül 
hozzájuk. Segítőtársa is akadt förtelmes terve 
megvalósításához: egy orwellánus romlásszekta 
gazdagságra vágyó, szőke boszorkányával hozta 
össze átkozott sorsa, aki megfelelő vadászterületnek 
ítélte a jómódú dzsad diaszpórát.  

Elképzelésüknek megfelelően mulatót 
nyitottak a Ghulámtól néhány utcányira, a 
Fogadónegyed és a Kereskedőnegyed határán, a 
dzsad kerületek peremén. Az örömtanyájuk 
táncosnőinek híre („gyönyörűek és készségesek...” – 
mint Orwella elkötelezett híve) hamar elterjedt, de 
sokan a hatalmas vízipipákból szívható különleges 
bódítószer miatt tértek rendszeresen be hozzájuk. A 
fő attrakciót maga Alijjah szolgáltatta: esténként ő is 
fellépett, hogy táncával és alig fedett bájaival 
őrületbe kergesse vendégeit. Barátnője közben 
társaságával szórakoztatta a befolyásos „ügyfeleket”, 
mágiáját használva több hatalmi csoportosulás 
vezetőjét az ujja köré csavarta. Közben nem 
feledkeztek meg istennőjük jussáról sem; az 
elhomályosuló tekintetű vendégek – diákok, 
kereskedők, gazemberek – közül néhányan a mulató 
alatti pince kígyóvermében végezték, az eltűnésük 
körülményeire még a társaik sem emlékeztek. 
Minthogy azokra a kéjes pillanatokban fülükbe 

suttogott gonosz kívánságokra sem, amiknek 
engedelmeskedve másnap barátaik vagy 
ellenségeik, üzletfeleik vagy riválisaik ellen 
fordultak. A terv működni kezdett, 
éjszakánként egyre több vér ömlött ki a dzsad 
kerület földjére. 

A főszereplők színrelépése 
A pyarroni inkvizíció Orwellánusokkal 

folytatott harcának fontos színtere Erion, ahol a 
város egészét tekintve gyakorlatilag totális 
vallásszabadság uralkodik. Tulajdonképpen 
minden kerületben az az elfogadott vagy az 
éppen nem kívánatos vallás, amit a hűbérúr 
annak nyilvánít. Így lehet az, hogy még a 
köztudottan emberáldozó vallások templomai is 
megtalálhatók az örök Város falain belül, bár 
Orwella követői itt sem lépnek fel nyíltan. Az 
inkvizíció erioni ügynökei néhol nélkülözni 
kényszerülnek a hatalom támogatását, de ennek 
ellenére minden negyedben ott vannak. Akik 
tudják, hogy mire kell figyelni, azok gyanítani 
kezdték, hogy a Ghulám kerületében az ősi 
ellenség ütött tanyát: az évszázadok során a 
kereskedőcsaládok és tolvajklánok között 
kialakult hatalmi egyensúly hirtelen felbomlott, 
a viszonylag békés városrészt véres 
leszámolások, gyújtogatások tartották 
rettegésben – Orwella-papnők ténykedése is 
kiválthatta ezt. Csak megerősíti a feltételezést 
az, hogy mostanában elszaporodtak a kígyók a 
negyedben... Az inkvizíció kerületben 
tevékenykedő két megfigyelője üzenetet küldött 
hát feljebbvalóinak. 

Játékos karaktereink annak az inkvizíciós 
ügynökcsapatnak a tagjai, akiket az aggasztó 
jelentések kivizsgálására küldtek vezetőik a 
dzsadok lakta kerületbe. Inkvizítoraink 
utasításai között szerepel a Ghulám imámjának 
felkeresése is, mivel az inkvizíció erioni 
vezetősége tudja, hogy a dzsad főpap 
hittestvéreinek békéjét erősen a szívén viseli, és 
ezért a kerületben nyomozó pyarroni 
ügynököket támogatni fogja. Az imám melléjük 
rendel egy dzsad papot, aki jól ismeri a 
kerületet és természetesen jó tolmácsként is 
sokat segíthet, de természetesen csak akkor, ha 
az ügynökök nem követnek el valami vagy 
tiszteletlenséget vele szemben. Ha jó napja van, 
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és nyomozóink kissé mélyebben is 
beavatják az ügybe, még azt is felajánlja, 
hogy Dzsahtól kérhetnek tanácsot 
személyén keresztül (a Dzsah bölcsessége 
nevű jósvarázslattal.) 

Első feladatuk a jelentést küld 
ügynökök megkeresése, ami nem fog 
egykönnyen menni: egyikük (egy 
édességárus) már halott, „véletlenül” a 
kerületet átszelő csatornák egyikébe fordult 
a kordélyával, a másik (egy gazdag új-
pyarroni diák) pedig – bár ezt a JK-k nem 
tudhatják még – a boszorkány bábja. Az 
édességárus utolsó napjairól-heteiről annyit 
lehet kideríteni, hogy mozgó boltjával a 
Ghulám és a mulatók utcája között ingázott. 
A diákot nem találják a szállásán – háziura 
napok óta nem látta -, viszont hagyott egy 
levelet „a pyarroni rokonoknak”, ahogy az 
ügynökök az inkvizítorokat nevezik. A 
levélben azt kéri a „kuzinoktól”, hogy 
érkezésüket jelezzék azzal, hogy a 
virágpiacon egy nap folyamán kétszer is 
megállnak egy-egy fertályórára annál a 
standnál, ahol sárkányliliomot árulnak, 
akkor majd jelentkezik. A diák levelével 
csapdába csalja az inkvizítorokat: a 
második jeladásra észrevétlenül szekerek 
rekesztik el a virágpiac sárkányliliomos 
szegletét és a virágkötegek közül marcona, 
thadzsival hadonászó haramiák ugranak elő. 
Legalább kétszer annyian vannak, mint az 
ügynökök, de nem túl képzett harcosok, ha 
túlságosan meleg lenne a helyzet, 
megbízásukkal – amit egy közvetítőn 
keresztül nem mástól, mint a boszorkány 
egyik dróton rángatott bábjától kaptak, aki 
egy gazdag kereskedő legidősebb fia – nem 
törődve lelécelnek. Ha foglyot ejtenek, 
megtudhatják a közvetítő nevét, akit néhány 
nap alatt fel tudnak hajtani, és kis 
ügyességgel ki tudják belőle szedni a 
megbízó nevét, de őt már nem találják meg: 
túl sok pénzt vert el apja vagyonából 
(sejthetjük, hova vándorolt el a sok-sok 
arany), és ezért a dühös atya messzi útra 
küldte. Ez tehát a nyomozás szempontjából 
zsákutca, ha csak a JK-k nem rukkolnak elő 
valami fölöttébb használható ötlettel. 

Történetünk negatív főszereplői tudják, hogy 
gonosz praktikáikra előbb-utóbb felfigyelnek, ezért 
más lépéseket is tesznek a felbukkanó inkvizítorok 
ellen. A diák jelzése után a kerületben tevékenykedő 
tolvaj- és orgyilkoscéh, a Kumal-klán tagjai figyelik 
őket; az ő főnökük is a boszorkány állandó ügyfele. 
Ha túlságosan közel kerülnének a Kacagó Hurihoz 
(így hívják az Orwella-fészket), nem késlekednek 
sokat, profi módon megszervezett rajtaütéssel 
próbálnak meg leszámolni hőseinkkel. 

Az áruló diákkal már nem lesz alkalmuk 
találkozni, mivel a két némber a droggal, saját testük 
és boszorkányfortélyaik bűvöletével fűzték rabláncra 
a szerencsétlent. Ha ideje kitelik – vagyis már nem 
lesz rá szükség – ő is a kígyóveremben végzi, és ez 
már közel van: egyetlen feladata, hogy a mulatóban 
figyelje a pyarroniak felbukkanását. Mert előbb-
utóbb eljutnak a Kacagó Huriba, hacsak életük 
fonalát durván el nem szakítják a rájuk uszított 
orgyilkosok. A csak késő este nyitó mulatóban a 
felhőben gomolygó, mézillatú füsttől jóformán csak 
a színpadot lehet látni, azt is csak azért, mert két 
lenge öltözetű fiatal lány hatalmas pávatollas 
legyezőkkel oszlatja a homályt. Az aromás füst 
veszedelmes légiméreg, amit Alijja készít; áldozatai 
tudomást sem vesznek az általa okozott bódulatról, 
mert „mellék effektként” eufóriát, mennyei 
boldogságot éreznek. Különösen akkor fejti ki 
intenzíven a hatását, ha vízipipából szippantják, és 
bizony a vendégek nagy többsége ezt teszi... Viszont 
a méreg csak itt, a mulatóban működik, ugyanis csak 
a táncosnők látványával együtt képes hatását 
kifejteni, mivel Alijja az áfium egyik 
komponenseként az ő (és a saját) vérüket 
alkalmazta, de ezzel azt is elérte, hogy őket ne 
korlátozza.  

A játékos karakterek fellépésétől – amit nehéz 
megjósolni – függően a boszorkányaink több dolgot 
is tehetnek. Ha az ügynökök elsősorban az 
Orwellára utaló jeleket figyelik, akkor 
mindenképpen megpróbálják őket lekötni a 
szépséges örömlányokkal, a fő cél az, hogy a 
légiméreg hatni kezdjen – körülbelül egy óra kell 
hozzá; onnantól már kiszolgáltatottak a szó 
legszorosabb értelmében. Maga a boszorkány is 
megjelenhet, hogy elbájolja valamelyik papot: jó 
szeme van a megrontásra legalkalmasabb áldozat 
kiszúrásához. Célja a társaság tagjainak egymás 
ellen fordítása vagy egymástól való eltávolítása – 
térben és érzelmileg is. Az Orwella-papnő direktebb 
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módon próbálja elveszejteni a parti egyik tagját: 
miután az est fénypontjának számító táncát előadja, 
öltözőszobájába hívatja a kiszemelt inkvizítort, és 
megnyitja lába alatt a kígyóverem fölött elrejtett 
csapóajtót egy asztalba rejtett szerkezettel. A 
veremből nincs menekvés: több száz különböző 
méretű és fajtájú mérges és óriáskígyó tekergőzik 
benne.  

Ha szorongatott helyzetbe kerülne a két fő 
gonosz, még mindig van két lehetőségük. Az egyik: 
a mulató egész vendégseregét (legalább három tucat 
ember) néhány szóval a kalandozók ellen fordítják, 
és bár a narkotikum hatása alatt egyikük sem lesz 
túlságosan veszedelmes ellenfél, hosszabb-rövidebb 
ideig fel tudják tartani hőseinket. Eközben sok 
mindenre lesz idejük, ha más nem, hát 
elmenekülnek. Minthogy a második cselekvési 
lehetőségük is csak a végső menekvést szolgálja: a 
boszorkány egyszerűen árnyékajtót nyit, és azon 
keresztül eltűnnek. Az teljesen bizonyos, hogy nem 
akarnak az inkvizítorok markába kerülni... 

További ötletek 
Az előbb leírt modulvázlatot tekinthetjük úgy, 

mint egy ötlet viszonylag egyszerű kibontását, 
amúgy első nekifutásból. A sztorit azonban másképp 
is végig lehet gondolni és persze játszani; ehhez 
adunk néhány ötletet.  

Először is nagyon fontos a mese (és így a 
játék) hangulata, stílusa. Ezt a történetet egy-két 
hangulati elem megváltoztatásával egészen át lehet 
alakítani, így az alapvetően krimi-jellegű sztoriból 
könnyen lehet akár egy paranoiás horror történetet is 
kreálni. Ebben az esetben célszerű az eseményeket 
az esti órákra időzíteni, a helyszíneket baljóslatú, 
sötét helyekként leírni, illetve beiktatni néhány apró 
eseményt (klisét), amik a sztorivonalat nem 
befolyásolják, de a megfelelő hangulat kialakítását 
elősegítik. Ha valaki inkább marad a M.A.G.U.S. 
„hagyományos” stílusánál – amit nehéz lenne 
meghatározni, de azt hiszem mindenki tudja, mire 
gondolunk -, akkor azt tanácsoljuk, hogy a hangulat 
megteremtésénél a mesélő koncentráljon a dzsad 
környezetre, illetve Erionra, Ynev metropoliszára – 
ezekről a témákról bőségesen lehet olvasni az eddig 
megjelent kiadványokban.  

A történetben sok ponton lehet változtatni, 
illetve újabb elemeket behozni. Az a KM, aki szereti 
az olyan szituációkat, amikor a játékos karaktereinek 

a nem játszókkal való beszélgetés, alkudozás, 
vesztegetés révén kell megoldani a felmerült 
problémákat, nyugodtan beillesztheti a 
történetbe a kerület közbiztonságáért felelős 
erőket, a városrész hűbérurának fegyvereseit. A 
szabad harcosokból – hadzsikból – toborzott 
őrség fertályórán belül ott terem, ha 
közterületen történik valami atrocitás, és nem 
ajánlatos velük összeakaszkodni – képzett 
harcosok, sokan közülük kalandozók voltak, no 
és az egész kerületben közel százan vannak, 
társaik pusztulása esetén pedig nem ismernek 
kegyelmet, szóval velük és felettesükkel (vagy 
akár a kerület urával) csak tárgyalni lehet, be 
kell nekik bizonyítani, hogy nem ártani jöttek 
ide.  

Akik igénylik, vagy a kaland végén a fő 
gonosz (ok) legyőzése ne csak eszmei sikert 
jelentsen, de ne felejtsük el, hogy 
inkvizítorokról van szó -, azoknak ajánlhatjuk 
egy orwellánus varázstárgy beiktatását a 
történetbe. Ez mondjuk egy kígyódíszes hajtű, 
amit Alijja birtokol, és a kígyók megidézésére 
szolgál – csak sokkal nagyobb mértékben, mint 
amennyire egyébként is képes egy Orwella 
papnő. Ezt ha felruházzuk még más 
tulajdonságokkal is (pl.: akit megszúrnak vele, 
ámokfutó gyilkossá válik; a birtoklójának 
lassan, de biztosan eltorzítja a jellemét Káosz, 
halál irányba, stb.), valóban nagy fogás lehet az 
inkvizíció számára – csak ne a JK-kat rontsa 
meg... 

Mint szóltunk már róla, a Ghulám imámja 
egy papot ad(hat) segítségként a hőseink mellé. 
Érdekes szituációt eredményezhet, ha ez a pap 
(mondjuk egy Doldzsah-pap – nagyon hasznos 
lehet, mert kapcsolatban állhat az alvilággal) 
Alijja közeli rokona, mondjuk a bátyja, aki 
minden gonoszsága ellenére szerette a kishúgát. 
Ha az inkvizítoraink eljutnak az Orwella-
papnőig, komoly konfliktus adódhat ebből, a - 
dzsad pap számára különösen – nehéz 
helyzetből. 
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Játéktechnikai megjegyzések 
Fontos kérdés, hogy milyen szintű 

karakterek számára készülhet a modul 
kidolgozott változata. A játékos karakterek 
minimális szintje rögzített, inkvizítorként 5. 
szinttől működhetnek. Ha a KM ezen a 
szinten indítja a partit, akkor valószínűleg 
ez lesz a papok első „bevetése”, így lehet 
afféle próbatétel is. Ebben az esetben az 
ellenfelek szintjét is valahol 5. szint 
környékén kell megállapítani; mi azt 
tanácsoljuk, hogy az Orwella-papnő 4-5., a 
boszorkány pedig 7-8. szintű legyen. Ha 
tapasztalt inkvizítorok (7-9. szint) 
nyomoznak, mindkét fő gonosz szintjét 
növeljük meg 2-3-mal. 

Az imám által a nyomozóknak 
segítségül adott dzsad papot már csak az 
eddig nem ismert papi kaszt kipróbálása 
miatt is érdemes a történetbe bemesélni – 
akár játszó, akár nem játszó karakterként. 
Bármelyik dzsad papi kaszt alkalmas és 
alkalmazható a feladatra, bár a városi 
környezet a Dzsah- és Doldzsah-papokat 
valószínűsíti, de mivel az imám testőrségét 
dervisek alkotják, ők is nyugodtan 
választhatóak. 

A boszorkányvarázslatok közül még 
Alijja is képes néhányat használni, de társa 
elméjében a boszorkánymágia csaknem 
teljes eszköztára megtalálható. Felhívnánk a 
figyelmet viszont arra, hogy a saját 
mulatójukban nagy valószínűséggel nem 
használnak tűzmágiát, annál inkább a 
manipulatív varázslatokat, Hatásos kombók 
a Viszály és a Gyűlölet/öngyilkos hajlam, 
vagy az Álmok asszonya – Csábítás – 
Felejtés csókja/Rabszolgaság csókja – 
Rabszolga ölelés (természetesen a 
boszorkányt alakító KM-nek ügyesen el kell 
játszani a csábítás folyamatát... – lányok 
előnyben!). 

A történet taglalásakor említést 
tettünk a két nőszemély motivációjáról: 
Alijja gyűlöli az egész világot, de 
különösen saját családját, népét; a 
boszorkány (aki mindig más néven tűnik 
fel) életében a legnagyobb kihívást a minél 
nagyobb vagyon, hatalom és befolyás 

megszerzése jelenti, de nem hanyagolható el az a 
tényező sem, hogy mindketten rendkívüli módon 
élvezik, ha a férfiak a porban csúsznak előttük... 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy még mi 
befolyásolhatja cselekedeteiket.  

Végezetül, afféle „csemegeként” megadjuk az 
Alijja által előállított méreg leírását: 

 

A Kígyó lehelete 

Idegrendszerre ható légiméreg, ami bódulatot, 
kábulatot okoz. Hatóideje K6x10 perc, a 
méregellenállást az módosíthatja, hogy milyen 
tömegben szívta be az áldozat; ha vízipipán 
keresztül, akkor a méreg 7. szintű, de ha csak annak 
a helyiségnek a levegőjét lélegzi, ahol intenzíven 
szívják a Kígyó Leheletét (a modulban ilyen hely a 
Kacagó Huri), akkor csak 4. szintűnek számít. 
Mindkét esetben szükséges egy speciális körülmény 
a hatáshoz: a kábítószer fogyasztóinak a vízipipázás 
közben látniuk kell azt a személyt, akinek a vérét a 
készítő a méregbe foglalta. Sikertelen 
méregellenállás esetén a drogot fogyasztó a bódulat 
módosítóit szenvedi el, és földöntúli boldogságot 
érez, ha viszont a próba sikeres, akkor csak a 
gyengeség módosítói fognak érvényesülni; ez csak 
viszonylag kellemes, lelazult állapotot eredményez. 
A méreg nagy veszélye, hogy már egyszeri 
használata (ha teljesen hatása alá kerül az áldozat, 
tehát ha a játékosnak sikertelen volt a 
méregellenállás-dobása) is súlyos függőséget okoz. 
Minden hét, amit a drogtól függő személy a Kígyó 
Leheletének hatása alatt tölt, egy-egy ponttal 
maradandóan csökkenti az asztrál és akaraterő 
képességet. A leszokás nagyon gyötrelmes folyamat, 
mivel a legfontosabb követelmény az, hogy az 
áldozat még csak közelébe se kerüljön a méregnek. 
Ehhez naponta kell akaraterő-próbát dobnia, 
ráadásul a rosszullét módosítóival, mert ez 
szimulálja az elvonási tüneteket. Két tiszta hét után 
már elmúlik a rosszullét, és újabb két hét múltán 
teljes a gyógyulás. Mivel a drogfüggőséget 
tekinthetjük betegségnek, ezért a papi mágiával is 
lehet gyógyítani, de legalább 45 mana pontos 
gyógyítás szükséges hozzá, de ez csak a függőség 
megszüntetéséhez elég, az elveszett 
képességpontokat pontonként újabb 10 Mp-os 
gyógyítás hozza vissza.  
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Maga a méreg egy barnás színű ragacsos 
massza – a színére az egyik legfontosabb 
komponense, a vér a magyarázat, íze édeskés, kissé 
kaparós, csípős utóízzel.  

Alijja mindegyik táncosnőjétől és 
természetesen saját magától is csapolt le vért a 
lehelethez, hogy biztosítsa az állandó hatást – 
valamelyik lány mindig látható a mulató színpadán. 
Kegyetlenebb mesélők súlyosbíthatják a méreg 
hatását abban az esetben, amikor maga az Orwella-
papnő lejti csábtáncát... 
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