
 

 

 
 

A füst nővérei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Úgy gondoljuk, a rovatcím 
magáért beszél, igazából fölösleges 
bármit is hozzátennünk... Reméljük, 
minél többen találtok az írásban (és a 
rovat soron következő cikkeiben) olyan 
részleteket, melyeknek a játékok 
folyamán hasznát vehetitek – legyenek 
azok varázstárgyak, fegyverek, 
karakterek, kalandötletek, klánok, 
helyszínek, vagy bármi más. Jó étvágyat 
kívánunk! 
 

Vajon a kalóztanya kincsei 
között kihunyt a befolyásos 
boszorkányrend lángja, vagy valahol 
pislákol még? 

A kaotikus Hatodkor kezdetének 
homályába vesző időkben Quironeia 
egyik déli nagyvárosában – az akkori 
évszázadokban korántsem példa nélkül 
álló módon – igen erős és igen sötét 
praktikákat űző boszorkányrend 
telepedett meg. Pár kurta éven belül a 
város legtöbb gazdasági és politikai 
vezetője mögött ott álltak a rendbe 
tartozó húgok – olyan szeretők, 
feleségek alakjában, akik szépségüket és 
bűvös hatalmukat eszközként használva 
hálózták be ezeket az illusztris 
személyeket. A húgok által szőtt háló 
közepén pedig megkérdőjelezhetetlen 
hatalommal trónolt rend vezetője, a Füst 
Nővére; az ő kezében futottak össze a 
szálak, végső soron neki 
engedelmeskedett szinte az egész város, 
valamint a befolyási övezetéhez tartozó 
kisebb települések és a környező 
partvidék.  
 

Egészen addig, amíg egy 
bizonyos Ius Vall’Erian névre 
hallgató, kígyókkal tetovált karú 
sogronita vándorpap képében a 
városba nem érkezett a 
felemelkedőfélben lévő, démonimádó 
Ryek császári kémszolgálatának egyik 
ügynöke. A különös, szótlan 
csuhásnak hamarosan gyanússá váltak 
bizonyos dolgok, és mivel komoly, 
veszélyes konkurenciának ítélte a 
boszorkányokat, nem késlekedett 
sokat: személyes hatalma, roppant 
magasságokba vezető kapcsolatai – no 
meg pártucat térmágikus eszközökkel 
a város kulcsfontosságú pontjaira 
juttatott shrad – segítségével 
villámgyorsan véget vetett a rend 
hatalmának (és egyúttal a város 
függetlenségének). A boszorkányok 
többségére lecsaptak és elpusztították 
őket, ám egy kisebb hiba 
következtében a rend Nagyasszonya, 
Zara Per Aien, a Második Alapító, a 
Füst néhány Húgával együtt 
elmenekülhetett.  

Zara, látván miként enyészik 
hatalma semmivé, kétségbeesett 
elhatározásra jutott: tudomása lévén 
egy nem túl távoli kalóztanyáról, 
elhatározta, hogy a tengeri rablók 
felhasználásával valamilyen messzi, 
civilizációtól elzárt helyen szervezi 
újra rendjét, és csak akkor tér majd 
vissza, ha már eléggé megerősödtek. 
Az elgondolást tett követte: A Nővér 
hamarosan a kalózvezér bizalmába 
férkőzött és annak állandó szeretője 
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lett. Húgai közben a fontosabb alvezéreket vették 
kezelésbe, így szinte senkinek sem volt ellenvetése, 
midőn a kalózvezér kijelentette „népének”: 
székhelyüket áthelyezik egy távoli szigetre és ezután 
onnan dézsmálják a kereskedőhajók rakományait.  

A választást jelentősen megkönnyítette 
számukra, hogy a kalózvezér, Minga Om Gortari, 
egy kelet-quironeiai Nemesi Ház egyenesági 
leszármazottja lévén pontos térképpel rendelkezett 
bizonyos apró, nehezen megközelíthető szigetekről, 
melyek a tengerszoros szigetvilágától viszonylag 
távolabb helyezkedtek el, s mélyeket dédapja valaha 
sebbel-lobbal elhagyni kényszerült. A kapitány 
kikémleltette a szigetet, és amikor kiderült, hogy 
bizony azon életnek semmi nyoma, egy pillanatig 
sem habozott. A régi romokon, valamint a 
küzdelemben lévő barlangrendszerben újjáéledő 
kalóztanya valóban eszményi helynek bizonyult, 
miután viszonylag távol esett a főbb hajózási 
útvonalaktól, és partjait zátonyok tömkelege tette 
nehezen megközelíthetővé. Ugyanakkor a tengeri 
rablók sebes járású hajóinak nem jelentett gondot se 
a távoli szigetek gazdag zsákmánnyal kecsegtető 
városainak, sem pedig szükség esetén a kontinens 
partjainak elérése. 

A hely ráadásul a tökéletesen megfelelt a 
boszorkányok céljainak is. Ám még a háborítatlan 
körülmények ellenére is több mint három 
évszázadnak kellett ahhoz eltelnie, hogy a rend újra 
megerősödjön. Az észrevétlenül leigázott kalózok 
addigra már engedelmes szolgái lettek a Füst 
Nővéreinek, rablóportyáik szinte kizárólag a 
boszorkányok érdekeit szolgálták: így szerezték be 
rabszolgáikat – nőket és férfiakat vegyesen -, 
valamint a szertartásaikhoz szükséges 
alapanyagokat. Amit nem lehetett a 
kereskedőhajókról elrabolni, azt a szárazföldről 
kaparintották meg maguknak. A rend a foglyul 
ejtettek közül a legígéretesebb fiatal lányokat – 
amennyiben megfeleltek az elvárásoknak – tagjai 
közé fogadta, s időnként a szárazföldről is raboltatott 
leánycsecsemőket, így biztosítva fennmaradását és 
fokozatos erősödését.  

Ám, mint már oly sok ízben, ezúttal is úgy 
tűnt, hogy a boszorkányok szándékai nem nyerték el 
maradéktalanul bizonyos emberfölötti entitások 
jóindulatát. A történelem megismételte önagát: egy 
napon a szigetcsoport közelében hatalmas hadihajó 
vitorláit feszítette a szél, s a monstrum árboccsúcsán 
Ryek haditengerészetének lobogója lengett. Miután 

a csatahajó sikeresen lehorgonyzott a 
legnagyobb szárazulatot szegélyező sekély 
vizeken, öblös csónakjaiban katonák szálltak 
partra, és átfésülték a szigetet.  

A boszorkányok csupán szerencséjüknek 
és rég elhunyt Nővérüknek köszönhették, hogy 
nem pusztították el azonnal őket. A szerencse 
abban segített, hogy a császári csapatok a 
kalóztanyától legtávolabbi szigetet választották 
ki leendő erődjük helyszínéül, és egyelőre nem 
fordítottak különösebb gondot a szigetcsoport 
többi tagjának felderítésére; hajdani 
Nagyasszonyuknak, Zara Per Aiennek pedig 
azért adtak hálát, mert annak idején 
ragaszkodott a telep elrejtéséhez. Az azóta eltelt 
nyugodt évek során az észrevétlenségre ugyan 
egyre kevésbé ügyeltek, de még így is napok 
alatt sikerült eltüntetni nyomaikat. A nem a 
barlangok rejtekén megbúvó épületeket 
lerombolták, a kalózhajókat pedig gondosan 
álcázták.  

Mindeme óvintézkedések dacára a 
Nővérek tisztában voltak vele, hogy 
felfedezésük csupán idő kérdése, hiába fogják 
el a szerteküldött felderítőket és áldozzák a 
füstnek testüket. A boszorkányrend akkori 
nővére – Henrietta Yeena Per Aien – is érezte a 
közelgő véget: minden praktika és mágia 
ellenére a roppant, démonok uralta Császárság 
haderejével nem vehetik fel a versenyt. 
Hacsak... 

A következő elfogott elderítőt a 
boszorkányok csak azután áldozták a Füstnek, 
miután mágia alkalmazásával kivallatták, 
valósággal üresre facsarták az agyát. Majd 
bonyolult szertartást készítettek elő, melynek 
során a rendelkezésükre álló teljes mágikus erőt 
összpontosítva – emberáldozatok, 
boszorkánykör és a birtokukban lévő összes 
varázstárgy segítségével – roppant erejű 
asztrális csapdát alkottak, hogy annak hatására 
Ryek katonái saját magukat veszejtsék el. A 
„romokat” megközelítő, s a hajó immár erősen 
gyanakvó kapitánya által parancsnokolt 
felderítőegység lépre is ment – a szemlátomást 
üres barlangrendszerbe hatolva a 
haditengerészek kis ideig tétován kóboroltak, 
majd látszólag eredménytelenül tértek vissza. 
Ám közel sem ugyanolyan lényekként, 
akikként pár órával korábban partra szálltak... 
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Nem tudható, a Füst Nővérei hol 
követték el mégis a hibát – talán valahol 
elrontották a bonyolult, harmadik napja 
tartó szertartásokat, talán egyszerűen csak 
alábecsülték az ellenfelet. Annyi bizonyos, 
hogy a rabszolgává alázott kapitány és 
emberei áruló támadása nem érte 
készületlenül a hajón maradottakat. Mi 
több: a lángoló fedélzeten még javában 
gyilkolták egymást a hajdani bajtársak 
maradékai, mikor a monstrumon szolgálatot 
teljesítő birodalmi démonidéző egy kis 
csapat élén őrjöngve átvágta magát 
árulókon, rabszolgákon, kalózokon és 
boszorkányokon, egészen a Füst 
Szentélyéig, majd annak szívében a 
kapitány vérétől még mocskos kezeit 
széttárva saját testén keresztül utat nyitott a 
Démoni Síkok egyik lénye számára.  

A démon jött, látott és győzött – 
valósággal fürdött a vérben. A nap végére 
nem maradt élő személy az egész 
szigetcsoporton, hacsak a boszorkányok 
átkai és mágiái által árnnyá és testetlen 
fantommá gyalázott szerencsétlen 
tengerészkatonák ott bolyongó nem-evilági 
maradványait nem tekintjük azoknak.  

...Vajon valóban minden élet fonala 
megszakadt azon a napon a szigeteken? 
Vagy netán sikerült néhány túlélőnek 
elmenekülnie? Nyom nélkül kifakult a hely 
kárhozatos emléke még a legendákból is, 
vagy esetleg az azóta eltelt sok száz év alatt 
sem tűnt el a bizonyos családokban apáról 
fiúra szálló, suttogva továbbadott 
hagyomány? Végképp elrozsdálltak az öböl 
vizébe süllyedt nagy erejű ryeki fegyverek, 
elporladtak a boszorkányok titkos 
feljegyzései, avagy valahol, a 
barlangrendszer mélyén háborítatlanul 
fekszenek a kalózok által összerabol 
kincsek szomszédságában? Felfedezték-e 
azóta mások is a titkos kazamatákat – és ha 
igen kik, és hány ízben?  

Megannyi kérdés, ami válaszra vár... 

Gyertyamágia 
Zara Per Aien addig sosem hallott 

mágikus formulákon dolgozott, az újjáéledt 

boszorkányrend neki köszönhette tudása legjavát. A 
Második Alapító számos új, veszedelmesen hatásos 
varázslatot fejlesztett ki. Halála után egyenes 
leányági leszármazottai vezették a rendet és léptek 
nyomába. Az örökösödést egyszerűen szabályozták: 
minden Nagyasszonynak csak egy leánygyermeke 
lehetett. Kezdetben egyszerűen megölték a többi 
leányt, ám Zara Nővér unokája, Aean Per Aien 
varázslata óta egy mágikus gyertya füstjének 
rendszeres belélegzése garantálta, hogy a 
mindenkori Nővérnek ne születhessen több 
leánygyermeke. A nemzőapának kiválasztott férfit a 
boszorkányok fogságban tartották a gyermek 
Nővérré avatásáig, mikoris a szertartáson az 
újdonsült Nővér saját kezűleg áldozta fel apját a Füst 
oltárán. Az esetleges fiúgyermekeket is felnevelték, 
ők testőrként szolgálták a boszorkányrendet, 
halálukig.  

A Füst Nővérei többek között a gyertyamágia 
mestereivé képezték magukat; szinte nem is létezett 
olyan mágikus hatás, amelyet ne tudtak volna elérni 
varázsgyertyáik segítségével. A rend sok új formulát 
dolgozott ki hosszas, szorgalmas kísérletezéssel, és e 
hatékony mágikus eszközök elkészítésének fogásait 
– a szükséges nagy erejű igékkel egyetemben – 
gondosan rögzítették a Füst Szentélyéből nyíló titkos 
fülkébe rejtett kapcsos könyv oldalain. Lássunk 
közülük néhányat részletesebben! 

Minden gyertyánál adott a gyertya színe, 
leégésének időtartama, az elkészítéséhez szükséges 
mana-pontok száma és a hatás elleni esetleges 
mágiaellenállás. A gyertyákat, mint minden 
varázstárgyat, a boszorkány csak transzban képes 
elkészíteni. Minden gyertya elkészítése annyi percig 
tart, amennyi mana-pont szükséges hozzá. Például 
egy 15 percen át „működő” Füstidéző gyertya 
elkészítéséhez 8+12x3=44 mana-pont, így 44 perc 
szükséges – nem számítva a transzba esés idejét. 

Transz gyertyája 

Színe: fehér 
Idő: 5 perc 
Mana: 5 Mp + 1/perc  
ME: nincs  

A gyertya füstjét belélegezve a boszorkány 
könnyebben esik transzba. A megfelelő varázslat 15 
perc helyett csak 5 percet vesz igénybe, mana-pont 
igénye pedig 3-ról 2-re módosul. A transzba esett 
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boszorkány természetesen már elolthatja a gyertyát, 
hogy a maradékot később felhasználhassa. 

Füstidéző gyertya 

Színe: világosszürke 
Idő: 3 perc 
Mana: 8 Mp + 3/perc  
ME: nincs  

A gyertya a füstidézés varázslatnál leírtakkal 
megegyező hatású füstöt bocsát ki. Meggyújtása 
után két körrel egy méter átmérőjű füstfelhőt képez; 
ezt követően mindig egy körrel több időbe kerül, 
míg a füstfelhő átmérője újabb méterrel növekszik. 
(Azaz az 5. kör végére lesz 2 m, a 9. kör végére 3 m, 
stb.) A gyertya csak zárt helyiségekben hatásos, 
viszont füstje hosszú percekig megmarad. Megfelelő 
amulett birtokosára a füst hatástalan; a rend tagjainál 
természetesen volt ilyen amulett.  

Árnyékgyertya 

Színe: sötétszürke 
Idő: 2 perc 
Mana: 6 Mp + 1/perc  
ME: nincs  

Ez a gyertya meggyújtása után nem 
világosságot, hanem sötétséget áraszt magából. 
Minél több ég belőle az adott helyiségben, annál 
teljesebb a mágikus sötétség. Egy ilyen mágikus 
gyertya hozzávetőleg egy-két közönséges gyertya 
fényét semlegesíti. Az infra és ultralátást nem 
befolyásolja.  

Vakmerőség gyertyája 

Színe: vérvörös 
Idő: 4 perc 
Mana: 10 Mp + 1/perc +4/E 
ME: 3E, mentális  

A gyertya füstjének beszívása után az áldozat 
lefeledkezik minden félelméről. Ha társai 
figyelmeztetik, hogy túl nagy kockázatot vállal, csak 
nevet rajtuk. Ebben az állapotban ugyanúgy nem tart 
ellenfelének egy csapat mezítlábas gyerkőcöt, mint 
két összehangoltan mozgó, állig felfegyverzett 
páncélos alakot. A hatás a gyertyától való 
eltávolodás után is megmarad, méghozzá annyi 

percig, amennyivel az áldozat elvétette 
mágiaellenállását. 

Vakrémület gyertyája 

Színe: sötétvörös 
Idő: 4 perc 
Mana: 14 Mp + 1/perc +5/E 
ME: 3E, mentális  

Ennek a gyertyának a hatása ellentétes az 
előzőével: aki füstjét beszívja és elvéti mentális 
mágiaellenállását, hirtelen mindenben 
veszedelmet lát. Még kedvenc kardját sem meri 
elővenni, mert fél, hogy megvágja magát. Ha 
rátámadnak, eszelős módjára menekülni kezd – 
amennyiben erre nincs lehetősége, a „harc 
félelem alatt” módosítói érvényesek rá. 

Kín gyertyája 

Színe: világoskék 
Idő: 5 perc 
Mana: 8 Mp + 2/perc +3E 
ME: 3E, mentális  

Mindenki, aki belélegzi ennek a 
gyertyának a füstjét és elvéti mentális 
mágiaellenállását, enyhe, ám lassan erősödő 
fájdalmat érez. (körönként 1K3, 2K3, 3K3, stb. 
Fp-veszteség.) Ha az áldozat eltávolodik a 
gyertya közeléből, lassan visszanyeri elvesztett 
Fp-it, félpercenként K3-at. 

Gyilkos gyertya 

Színe: fekete 
Idő: 10 perc 
Mana: 37 Mp + 1/perc +6/E 
ME: 5E, asztrális  

Aki e gyertya füstjét beszívja és elvéti 
asztrális mágiaellenállását, minden őt 
megtámadó, megsértő, vagy rá akár csak egy 
rossz pillantást vető személyt megpróbál 
megölni. A varázslat hatása alatt nem tervezget, 
nem taktikázik, azonnal végezni akar képzelt, 
vagy valós ellenfelével. A küzdelem halálig 
tart. A hatás megmarad a gyilkosság(ok) után 
is, mégpedig annyi percig, amennyivel az illető 
elvétette mágiaellenállását.  
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Hűség gyertyája 

Színe: csontszínű 
Idő: 60 perc 
Mana: 15 Mp + 1/10perc  
ME: 1E, asztrális  

Ez a gyertya szinte semmiben nem 
különbözik a normális világítóeszköztől: 
füstje színtelen, szagtalan, szinte 
észrevehetetlen. Hatása egyszerű: aki a 
füstjét huzamosabb időn keresztül belélegzi, 
hajlamos lesz a környékre, mint szívének 
kedves helyre, már-már mint második 
otthonára tekinteni. A varázslat olyan 
személyes esetében, akik eleve negatív 
érzelmekkel viseltetnek az adott hely iránt, 
csak viszonylag hosszú idő (órák, vagy akár 
napok!) után lehet hatásos.  

 
 
 

Közöny gyertyája 

Színe: halvány sárga 
Idő: 30 perc 
Mana: 22 Mp + 1/perc +2/E 
ME: 3E, mentális  

Ez a gyertya kiválóan alkalmas bizonyos 
helyiségek őrzésére, a hívatlan látogatók 
távoltartására. Ugyanis aki a füstöt belélegzi, 
sikertelen mentális mágiaellenállás esetén elveszti 
érdeklődését a gyertya által „vigyázott” terület iránt, 
mégpedig annyi percre, amennyivel elvétette 
mágiaellenállását.  
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