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1.1 Mi az alkímia? 
 

Worluk világán az alkímia tömören az anyagok hasznos tulajdonságainak 
megzabolázását segítő tudomány. Ez annyit tesz, hogy az egyes anyagokból különböző 
„receptek” alapján az alkimista (hogy ki is ő, lásd lentebb) előállíthat különféle főzeteket, 
kenőcsöket, szereket. Mivel Worlukon létezik szabadon áramló esszencia, amely átjárja az 
élőlényeket és a világban található anyagokat is, így a fenti definíciót felfoghatjuk úgy, hogy 
az alkímia az anyag átalakításának természetes módszere. Közönséges és varázslatos (azaz 
csak Worluk világán megtalálható, különleges) anyagok vegyítése, közönséges anyagból 
varázslatos anyag létrehozása (fordítottja nem tekinthető valódi eredménynek, mivel egy 
varázslatos anyag „tönkretétele” nem feltétlenül az alkímia definíciójához tartozik).  

A varázsszerkészítéssel ellentétben tehát az alkímia tudományos módszerekkel éri el 
eredményeit az anyagformázás területén, az anyagok belső esszenciájának 
átalakulásához/összeolvadásához nem tesz hozzá semmit, csupán elősegíti azt (ezt 
esszenciával is megteheti, ám ekkor ügyelni kell arra, hogy a formázáshoz felhasznált 
esszencia távozzon, mert az nem kívánt eredményekkel járhat). Mikor varázsszerkészítésről 
beszélünk, akkor az anyagok esszenciájának átalakításába egy külső, szabályozott „erőt” is 
hozzáteszünk, lényegében esszenciát (így ezen anyagok mindegyikének van esszencia 
költsége), ami akár olyan hatásokkal is járhat, amiket az alkímia módszereivel szinte 
lehetetlen létrehozni: láthatatlanság, levitáció, lélekcsere stb. (Ez egy nagyon bonyolult 
szabályozási módszer, ami különlegességénél fogva nem szerepel ebben a kiegészítőben, ám 
kidolgozása tervben van.) 
 Az alkímia tudománya két részre bontható: encheria és chymia részekre. Az előbbi 
jelenti egyrészt az alkímiai módszerek ismeretét, megköveteli, hogy a leendő és gyakorló 
alkimista pontosan ismerje az anyag-átalakítás eszközeit és módszereit, másrészt jelenti a hő, 
a tűz felhasználásának tudományát, hiszen e nélkül igencsak bajos lenne mágia nélküli anyag-
átalakítást véghezvinni. Ez különösen azért fontos, mert alapvetően azon tudósok 
foglalkoznak ezzel a tudományággal, akik nem képesek túlzottan nagy esszencia 
megmozgatására, vagy éppen semmilyenre sem, ám mégis vonzódnak a világ misztikus és 
varázslatos oldalához, így az alkímia területéhez. 
 A chymia az encheria által megfogalmazott eszközök alkalmazása. A chymia már 
maga az anyagformázás területe. Az eszközök segítségével létrehozzuk a felhasználandó 
anyagok magistratiumait (megtisztítjuk őket minden más szennyező anyagoktól), majd ezen 
magistratiumokat vegyítjük össze a kívánt hatás érdekében. Ezen műveletek során ügyelni 
kell az anyagveszteség minimalizálására, illetve annak vizsgálatára, hogy vajon a kívánt 
eredményt értük-e el? Ennek a belső és külső minőség feltételeinek teljesülésével lehet eleget 
tenni. A külső minőség alapján a létrehozott anyag színe, illata, állaga kerül vizsgálatra, míg a 
belső minőség az anyag kívánt hatását jelenti.  
 Összességében kijelenthető, hogy az alkímia az anyagba zárt esszencia kívánt formába 
való öntése tudományos módszerek által, az alkimista akarata szerint (vagy éppen ellenére). 
 
 
1.2 Ki is az alkimista? 
 

A fenti kérdésre a bevezető után már majdnem mindenkinek van egy válasza, ám ez 
még mindig pontosításra szorulhat. Alapfeltételezésben az alkimista elfogadja a természet 
törvényeit, illetve igyekszik feltárni azokat, annak érdekében, hogy minél pontosabb képet 
kapjon a létrehozható erők mibenlétéről. Ez sokak szemében néhol már-már varázslattal érhet 
fel, és valóban: az alkímia bizonyos fokig varázslat, ám nem feltétlenül az esszencia, hanem 
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az emberi tudás az alapja. Az alkimista elfogadja az alkímia fentebb vázolt alapelveit, eleget 
tesz nekik. 
 A fentiekből azonban nem következik, hogy az alkimista természetimádó személy. 
Sőt, az alapvető alkimista felfogás inkább áll közelebb a természet megzabolázásához, 
leigázásához. Worlukon az alkimisták többsége nem az aranykészítéssel és örökélettel 
foglalkozik, melyek alapvető céljai e tudományágnak (IRL), hanem a kötött esszencia 
természeti komponensekből való kiaknázásával, amely lehetővé teszi közönséges emberek 
számára is a mágiatudomány használatát. Tehát végső céljuk valódi varázslóvá válni, valódi 
varázshatalmat szerezni (persze ezt nem esszencia útján érik el, legalábbis a valódi 
alkimisták). Szerintük, hogy korlátlanul állíthassanak elő aranyat más fémekből, illetve 
elérjék a halhatatlanságot, varázserőt kell szerezniük. Ebből következik, hogy az alkimisták 
többsége nem rendelkezik valódi varázshatalommal, ám igazi mágiahasználók is alkalmazzák 
az alkímia eredményeit, hiszen azok hasznosnak bizonyulhatnak ott, ahol a varázserő már 
nem segíthet. 
 Játéktechnikailag, ahhoz, hogy valaki alkimista lehessen, meg kell ismernie a 
komponensek hatásait, amelyek lehetnek ásványi és kőzetalapúak, növényi és állati eredetűek. 
Ezek ismeretét az Anyagismeret, a Növénytan, és az Állatismeret, valamint különleges 
komponensek beszerzésénél a Diabolika, vagy a Szörnytan (ez játéktechnikailag nem létezik 
jelenleg, talán a Bestiáriummal együtt jelenik meg) jártasságai nyújthatnak segítséget. Mint 
látható, már maga a komponensgyűjtés is izgalmas feladat lehet egy alkimista számára. Ha 
sikerül összegyűjtenie a megfelelő alapanyagokat, még mindig hátravan egy nagyon fontos 
probléma: miként kombinálhatná őket? Az Alkímia jártassága segít abban, hogy az alkimista 
felismerhesse az anyag különleges képességeit, illetve lehetővé teszi ezen képességek 
kombinálását, a „receptalkotást”, illetve a jártasság magasabb szintjeivel egyre bonyolultabb 
receptek megalkotása is lehetővé válik, míg végül az alkimista természetes anyagokból már-
már valódinak látszó varázshatásokat állíthat elő. (Itt megjegyzendő, hogy a Főzés, a 
Méregkeverés, a Gyógynövényismeret, az Élettan, illetve Bányászat erőteljes segítséget 
nyújthat a komponensek felhasználásához, illetve megkereséséhez.) 
 A fentiekből fakadóan, 
akárcsak a varázshasználóknak, 
úgy az alkimistáknak is a 
legféltettebb kincse a könyve. Az 
alkimistakönyv rejti egy élet 
munkáját, nagyon lassan készül el, 
gyakran a következő generáció 
munkája már erre épül. Egy könyv 
rengeteg receptet tartalmazhat, és 
sokkal értékesebb lehet, mint egy 
varázskönyv. Ennek az az oka, 
hogy míg a varázslatok, 
varázsformulák kódexekbe vannak 
rendszerezve, és le vannak írva, 
alapjuk megkristályosodott és 
szilárd, az út világos és tiszta, 
addig az alkímia nem egyértelmű úton halad, kevesebb szabály van benne, ez nyújt 
lehetőséget a kísérletezésre. Az anyagok nehezen kombinálhatóak, a bonyolultabb receptek 
gyakran egy egész élet munkáját dicsérik, így ezek rendkívül értékesek a többi alkimista, vagy 
esetleg egy varázshasználó számára. 
 Az alkímia művelője lehet olyan személy, aki csak ennek él, és sosem dugja ki az orrát 
a laborjából, és legvégső esetben sem hagyja el a települései határait. Ő nehezen lehet játékos 



Alkímia különfejezet – Nem hivatalos Káosz Szerepjáték kiegészítő 

 4 

karakter (kreatív Mesélők előnyben), általában több, jó minőségű eszközt tudhat magáénak, 
mint vándorló társai, de a komponensek beszerzése számára jóval nehezebb, hiszen ezt nem 
maga ejti meg. Ők képviselik az ún. „kemény magot”, azaz az élet örömeit hátrahagyva 
mindenüket feláldozzák a tudomány oltárán. Persze sokan vannak vándorló társaik is, akik 
szintén csak az alkímia tudásának megismerésével foglalkoznak, ám ezt nem tartják 
elképzelhetőnek zárt laboratóriumi térben, hitük szerint a világjárással együtt hasznosabban 
kiterjeszthetik eme tudásukat, több dolgot tudhatnak meg, mintha csak magukra hagyatkozva 
ücsörögnének egy szobában. Ők is tartanak időszakos szüneteket megszerzett tudásuk és 
tapasztalataik rendezésére, de többnyire vándorló életvitelt folytatnak. Ez a fenti két 
karaktertípus lehet jogosult Felior Figyelmére, amely a kiegészítő későbbi részében kifejtésre 
kerül. 
 Az alkímia használói között léteznek ún. kontárok is, amely személyek tudása 
gyakran nem haladja meg az egyszerű „humbuk” szintjét. Ezeket a valódi alkimisták ki nem 
állhatják, kerülik közelségüket, leprásként tekintenek rájuk, mint akik megcsúfolják a 
tudományt. Természetesen közöttük is vannak olyanok, akik komolyabban foglalkoznak e 
tudománnyal, ám főként specializálódnak, valamely területre, amelyet munkájuk során 
hasznosíthatnak. (Pl. az orgyilkos tulajdonságnövelő és méregkészítő szaktudással 
rendelkezhet, az orvos pedig ismerheti a gyógyítás speciális formuláit is.) 
 Ettől függetlenül az alkímia nem népi tudomány. Ennek oka nem csak az alkimisták 
kínos titoktartásában keresendő. A bonyolultság már eleve ott kezdődik, hogy a komponensek 
megtalálása sem egyszerű feladat, nemhogy a kombinálásuk. Ráadásul a legtöbb esetben már 
maga a kombinálás is olyan nem hétköznapi eszközöket kíván meg, amelyre egy beavatatlan 
magától nem is jönne rá. Az alkímia önálló tudomány, amely megkövetel bizonyos fokú 
szaktudást használója részéről. 
 
1.3 Milyen eszközöket és módszereket használ? 
 

 
 

Ahhoz, hogy valaki alkimista lehessen, rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel és 
eljárások ismeretével, amelyeket ez a tudomány megkövetel. Az eszközök az anyagformázás 
elengedhetetlen fizikai tárgyakat jelentik, míg a módszerek azok a nem mindennapi eljárások, 
amelyek az anyagok belső esszenciájának minél teljesebb megformázását elősegítsék. A 
legalapvetőbb eszközök és módszerek használatát alapszinten elsajátítják a kezdő alkimisták, 
ám később saját maguk is kialakíthatnak egyedi eljárásokat, mivel ez tudomány, mindenki 
előtt nyitva áll az út, hogy újat alkosson, ha erre képes. 



Alkímia különfejezet – Nem hivatalos Káosz Szerepjáték kiegészítő 

 5 

Az alábbiakban részletezésre kerül egy lista (a teljesség igénye nélkül) az alkimisták 
által leggyakrabban használt eszközökről és igénybe vett szolgáltatásaikról (természetesen a 
komponensek ebben nincsenek benne). 
 

Az alkimista eszközei 
 
Közönséges lombiküveg (kicsi) Súly: 0,2-0,4 kg Ár: 2-6 arany 
 
A közönséges a formázatlanságra utal, azaz nincs külön kiképzett része, nem lehet rá csapot 
szerelni stb. Minősége van, ami azt jelenti, hogy mennyire ellenálló a benne elkészített 
szereknek, ezt főképp az üveg vastagsága dönti el. Ha vastag az üveg, akkor nehezebb is, és 
többe kerül. A nagy lombiküveg súlya és ára akár ezeknek a duplája is lehet. Az űrtartalmuk 
változó, a kisebbek átlagosan 1-1,5, a nagyobbak átlagban 2-3 literesek. 
 
Üvegcse (vastag falú)  Súly: 0,1-0,2 kg Ár: 2-4 arany 
 
Ez az eszköz a kis adagokban való kísérletezésre szolgál főként, hiszen könnyen kezelhető, 
kis mennyiséget tud tárolni egyszerre, és ellenállóbb, mint egy lombiküveg, ám kisebb is. 
Ezek mellet fontos megemlíteni, hogy a legtöbb lombiküveggel szemben eldugaszolható, így 
akár egy-egy kész elixír vagy gáz egy fejadagjának tárolására is szolgálhat, ha az belefér. Ez 
kb. 2 dl-t jelent. 
 
 
Formázott lombiküveg Súly: 0,4-0,7 kg Ár: 8-13 arany 
 
Mint a nevéből is kiderül, ez is lombiküveg, ám abban különbözik tőle, hogy a száját 
megnyújtják, akár ívben el is kanyaríthatják, és csapot szerelhetnek rá, amely felfoghatja a 
kitódulni vágyó gázt vagy folyadékot, illetve a lepárláshoz is elengedhetetlen lehet. Minőségi 
kritériumai a lombiküvegéhez hasonlatosak. 
 
Gázcsap Súly: 0,1-0,2 kg Ár: 2-4 arany 
 
A csap felszerelhető minden formázott lombiküveg végére, és elzárásával 
megakadályozhatjuk, hogy a létrehozott mű elillanjon a lombikból. Ez elengedhetetlen gáz 
halmazállapotú szerek készítésekor. 
 
Csipesz vagy fogó Súly: 0,1-0,3 kg Ár: 2-10 réz 
 
Használata egyértelmű: megakadályozza, hogy az alkimista belélegezze a mérgező párlatokat, 
miközben kotyvaszt, illetve segít elkerülni az elixírbe belelógó ruhaujj tragédiáját, ami szintén 
végzetes lehet, már ha csak a nátha mellékhatásaként jelentkező kézzel való orrtörlést vesszük 
is. Emellett segít az anyagok formázás előtti elkülönítésében vagy a teli üvegek nyakának 
megtartásában is. 
 
Kavarópálca  Súly: 0,1-0,2 kg Ár: 6-10 ezüst (Worklitból 15-20 arany) 
 
Ez az eszköz szolgál az üvegekben és edényekben lévő főzet megkavarására, állagának 
ellenőrzésére. Köztudott, hogy a keveréssel meg lehet gyorsítani a reakciót az anyagok között, 
mivel ilyenkor a használ módszer gyorsabban érvényesül. Drágaságát az indokolja, hogy erős 
fémből, Worklitból készítik többnyire. (Ennek az anyagnak a leírását lásd később.) 
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Rázóka Súly: 1-2 kg  Ár: 5-8 arany 
 
Nagyon fontos eszköz, célja meggátolni az elixír lombikban való leülepedését, folyékony 
halmazállapotának megszilárdulását, elősegíteni a keveredést, elkerülni a leégetés. Nem kell 
nagymértékű rázóerőre gondolni, csupán egy ingaszerű szerkezetről van szó, amit egy kis, 
érzékeny rugó tart mozgásban, ringás-szerű mozgást produkálva az alkimista érintésére. 
 
Préselő  Súly: 0,5-4 kg  Ár: 1-15 arany 
 
Szintén nagyon jelentős eszköz, azoknál a komponenseknél szükséges, amelyek 
természetszerű állapotukban nem felhasználhatóak, ezért kisebb részekre kell bontani őket, 
ám az puszta kézzel nem lehetséges. A kisebb préselők nem többek a fokhagyma-préselőnél, 
míg a nagyobbak már kisebb szikladarabokat is megroppanthatnak. (Ebbe a fogalomba nem 
tartoznak bele a nagy ötvös és kovácsműhelyekben lévő préselők, amelyek ennél jóval többet 
tudnak.) A nagyobbak vége úgy van kiképezve, hogy ha a kézi erő nem elég hozzá, rá 
lehessen ütni egy keményebb tárggyal, ami megroppantja az anyagot. Hogy egy-egy anyag 
mekkora erőt igényel, az a Mesélő döntése. 
 
Úti edények  Súly: 0,5-2 kg  Ár: 1-25 ezüst 
 
Ez az elnevezés általában olyan tárolókat jelent, amelyek rendelkeznek fedővel, és az 
edényekre kevésbé káros szereket viszonylag biztonságos módon képesek tárolni, illetve 
komponensek elhelyezésére feltétlenül alkalmasak. Ára nagyban függ attól, hogy milyen 
anyagból készül, gyakori az agyagedény, ám elterjedt a fémedény is. 
 
Véső és ecset  Súly: 0,2-3 kg  Ár: 4-10 ezüst 
 
Ezen eszközök segítik az alkimistát abban, hogy megtisztítsa az egyes kőzeteket a különféle 
szennyeződésektől. Ez rendkívül fontos, nehogy a felhasználás során más anyag is a kondérba 
keveredjen. Egy alkimista inkább kidobja az anyag felét, mintsem kockázatot vállaljon és 
felrobbantsa magát. 
 

Az alkimista által igénybe vehető speciális szolgáltatások 
 
Ötvös és kovácsműhely  Ár: 1-10 arany/óra (felszereltségtől függ) 
 
A komolyabbnak mondható feldolgozási eljárások kivitelezésében komolyabb eszközökre is 
szükség lehet, amire ez a két helyszín megfelelő lehet. Egy-egy faluba érve az alkimista 
biztosan talál olyan mestert, aki némi pénz ellenében ideig-óráig átengedné számára a 
műhelyének használatát. 
 
Orvosi szoba  Ár: 5-8 arany/óra (felszereltségtől függ) 
 
Bár nem olyan komolyságú, egy orvosi szoba eszközei is megközelíthetik egy alkimista labor 
szintjét, persze alulról. Viszont nagyon drága, ha egy alkimista teheti, elkerüli ezt a 
lehetőséget. 
 
 
 



Alkímia különfejezet – Nem hivatalos Káosz Szerepjáték kiegészítő 

 7 

Az alkimista laborról 
 
 Az alkímiai tevékenység legfőbb helyszíne a labor, amely rendszeres használat 
következtében tele van különféle vegyi anyagokkal, elixírekkel, kísérletekkel, ezért rendkívül 
fontos, hogy az alkimista biztosítsa ezen helységnek a megfelelő szellőzését, nehogy ezen 
vegyi anyagok levegőben való érintkezése bajhoz vezessen. (Kis Játéktechnika: ha egy 
légtérben egyszerre több főzetet készít az alkimista komolyabb szellőztetés nélkül, és nem 
képes megfelelően elszigetelni őket egy mástól, mondjuk csappal, akkor érdemes odafigyelni 
arra, hogy ezek összességében milyen anyagok voltak, és van-e robbanó, maró, égő stb. 
hatásuk, amely ez esetekben értelmezhető, ám mindenképpen negatív! A Mesélő határozza 
meg a kár mértékét, ám fontos, hogy egy 4 komponenses robbanás már szétvetheti az egész 
épületet is.) Az alkimista labor felszereltsége általában lenyűgöző, és egyben nagyon drága is, 
egy alkimista igyekszik elrejteni a kíváncsi szemek elől. Egy tolvaj ide beszabadulva 
hamarosan vagyonos emberként távozhat, ha túléli persze. 
 
Az alkímia használhatósága a rendelkezésre álló eszközök alapján: fontos megemlíteni, hogy 
hiába rendelkezik a karakter a megfelelő tudással egy recept elkészítéséhez, ám hiányzó 
eszközei miatt mégsem képes ezeket létrehozni. Ekkor a Mesélő döntésén múlik, hogy milyen 
malusokkal sújtja az alkimistát, amely lehet célszám-csökkentés, jártasságszint időleges 
csökkentése, a kívánt hatás idejének vagy erejének megnyirbálása, vagy akár az elkészítés teljes 
lehetőségének kizárása. Ez a helyzetek számtalanságából adódóan mindenképpen a Mesélőt 
kell, hogy terhelje, hiszen annyi eszköz és komponenskombináció lehetséges, amely szinte 
felsorolhatatlan. (A Játékos karakter ugyanakkor lehet kreatív, helyettesíthet eszközöket minden 
további nélkül, ha az képes legalább részben csökkenteni a negatívumokat azzal, hogy 
részlegesen megfelel a célra.) 
 

Az alkimista módszerek és az univerzális anyagok 
 
 Az eszközök meglétével sem lehet szavatolni azt, hogy valaki sikeresen művelje az 
alkímia tudományát. Ismernie kell azon metódusokat, amelyekkel az anyag megformálását 
elősegítheti, megindíthatja. Minden módszer megegyezik abban, hogy nem ad hozzá semmit a 
receptben részt vevő anyagok belső esszenciájához, csupán segíti átalakítani azt. A 
közönséges metódusokon kívül (rázás, keverés, szárítás, oldás, tisztítás, kifőzés, törés stb.) 
léteznek különleges eljárások is, amelyeket hétköznapi halandó nem ismerhet. Ehhez 
beszélnünk kell az univerzális anyagokról. 
 Ezen anyagok különleges képességeiknél fogva nem alkalmasak más anyagokkal való 
keveredésre, csupán a formálásukban segédkeznek, miközben ők maguk megszűnnek létezni. 
Két dolog mindenképpen jellemző rájuk: legtöbb esetben ritkák (ám a víz nem az!), és illetve 
alapformájukban, a természetben nem nagyon fordulnak elő, úgy kell előcsalni őket más 
anyagokból. A víz a leguniverzálisabb ilyen anyag, amely kivétel a fentiek alól, illetve az 
egyszerű tűz. Ám ezek csupán a kisebb recepteknél alkalmazhatóak, a komolyabb koncepciók 
és anyagok megalkotásához már az igazán komoly kötőanyagok is szükségeltetnek, a legtöbb 
alkimista már nem is használ valódi értelemben vett tüzet. Az alábbiakban álljon kettő ilyen 
anyag például: 
 
A flogiszton az a Worlukon sajátosan jelenlévő anyag, amely minden, ég hatású 
komponensben megtalálható, ám ahhoz, hogy felhasználható legyen, ki kell nyerni belőle, 
amely során az eredeti komponens megsemmisül. (Ezt a módszert nevezzük 
flogisztonizálásnak) A kinyert mennyiség kockadobással dönthető el: 1 dkg ég hatású 
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komponensből egy d6-os dobás felezésének segítségével eldönthetjük, hogy hány gramm 
flogiszton nyerhető ki. Tehát max. 3 g lehet egy dkg-ban. Ahhoz, hogy a flogiszton megfelelő 
hőmérsékletet fejtsen ki egy recept előállításához, 1-6 dkg-ot kell begyújtani, amit a recept 
anyagainak hőérzékenysége határoz meg, ami egyszerűsített esetben akár szintén egy 1d6-os 
dobás is lehet. A flogiszton végülis az a ritka anyag, amely segít komolyabb műhelyek nélkül 
is magas hőmérsékletet előállítani. A flogisztonizálás során az anyagot porrá kell törni, tiszta 
vízbe kell beletenni, majd azt leszűrni, és a vizet kifőzni egy edényben, amelynek tetején a 
flogiszton kikristályosodik. Ezt lekaparva jut hozzá az alkimista. (Tehát a flogiszton az anyag 
porrá-péppé zúzott formájából kioldódik a vízbe. Ezért fontos, hogy a víz tiszta legyen, ha 
lehet még az eljárás előtt főzzük ki egyszer.) 
 
A másik ehhez hasonló anyag a fentebb említett Worklit. Mint ismeretes, ez a legritkább 
anyag Worlukon, ezért kapott ilyen becses nevet a felfedezőjétől. A mithrill társkőzete, tehát 
ritkasága még ennél az ásványnál is jelentősebb. Jellemzően a mithrillben kg-onként 1-6 g 
worklit található, amelyet fémkezelési eljárásokkal nyernek ki, azaz a kovácskohóban a 
mithrilltől elválasztják ezt az igencsak ritka és értékes fémet. Jelentősége abban áll, hogy az 
alkimista ezzel bevonhatja eszközeit, amelyek ezután mindenféle eróziónak és külső 
behatásnak ellenállnak, kivéve a mágiának, természetesen. Emiatt olyan alkimista eszközökre 
tehet szert, amelyek nem károsodnak meg, ha véletlenül komolyabb szerekkel érintkeznek, 
illetve nem kell félni attól, hogy az üvegcsében tárolt sav egy véletlen esésből fakadóan pont 
alattunk törik el. Jellemzően 1 cm2 felülethez 4g Worklitot használnak fel. Ehhez sok 
különlegességre nincs szükség, a Worklit a mithrilltől való elválasztás után folyékony 
formában fogható fel, amelyet a mithrillgőzben tartva ebben az állapotában meg lehet tartani. 
Ha a gőz elpárolog, és azt nem fogták fel egy üvegcsébe zárva a worklittal, akkor a worklit 
megszilárdul, amíg újra nem érintkezik ezzel a gőzzel, szilárd állapotban használhatatlan, ám 
rendkívül kemény anyag. (Megjegyzendő, hogy a mithrillgőz mérgező, aki közvetlenül 
legalább 1 percig folyamatosan belélegzi, 2-3 hét alatt szépen elsorvad, elveszíti erejét, 
elsatnyul, elveszi érzékeit és megőrül.) A leggazdagabb nemes kardforgatók fokozott 
figyelmet fordítanak a worklit keresésére, hiszen egy olyan fegyver létrehozása, amely 
elpusztíthatatlan, hatalmas előnnyel jár. (Ennek ellenére nem ismert, hogy bárki is képes lett 
volna ilyen fegyvert készíteni, az ilyen harcosok egy-egy alkimistával való egyezkedés után 
gyorsan szörnyethaltak.) 
 
1.4 A recept. A receptek lehetséges hatásai, ereje, 
hatóideje, a recept megalkotása 

 
Ahhoz, hogy egyáltalán valaki alkimista lehessen, ki kell alakítania saját eszköztárát, 

azaz mindenképpen kísérleteznie kell. Ehhez be kell gyűjtenie az anyagokat, amiket a 
környezetében talál. Az alkotáshoz kell egy kis képzelőerő: életünk folyamán, a 
mindennapokban is számos olyan anyaggal létesítünk kapcsolatot, amiről nem is hinnénk, 
mire képesek. Az alkimista ezekre figyel fel, olyan, mint egy kiváló orvos, aki látszólag 
jelentéktelen módszerekkel ér el nagy eredményt. 
 A receptet Worluk világán kétféleképpen formázzák: hő-tudománnyal, varázserő 
nélkül, illetve varázslattal keverve, mindkét esetben a komponensek szennyeződésektől való 
megtisztítása és összekeverése a cél (tehát nem adunk hozzá sem idegen anyagot, sem 
esszenciát, ami beépülne a folyamatba, az alkimista tiszteli az egyesítés szentségét). A 
keverés előtt érdemes megvizsgálni a tiszta anyag tulajdonságait, hiszen sosem lehet tudni, 
miféle eredménnyel jár, ha egy másikkal keverjük. 
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 A komponensek mellett vannak olyan mellékanyagok, amelyekkel fogyaszthatóvá, 
felhasználhatóvá kell tenni a különböző szereket. Ilyen például a desztillált víz, amely 
univerzális oldóanyag, a só, amely egyrészt képes a rossz ízt semlegesíteni, illetve a 
szervezetben való megkötést szolgálja. A lebontást nem kell megoldani, a szerek, miután 
kifejtették hatásukat, akár időlegesek vagy maradandóak, mellékanyagukat szimplán 
végigviszik a szervezeten, ezt a folyamatot már a szerben lévő esszencia segíti elő, az alany 
védelmét szolgálja. 
 
Látható, hogy rengeteg választási lehetőség van, a hatások pedig lehetnek ártó és segítő 
szándékúak is. A kísérleti jellegből fakadóan nem mindig sikerül olyan hatásokat kihozni egy 
szerből, mint amilyet szeretnénk. Előfordulhat, hogy a fő hatás erősítésére bevont újabb 
komponens már egy másik hatást is okoz (mellékhatás). Fontos szempont, hogy egy szerben 
egy főhatás lehet, ami alapvetően meghatározza a receptet. Ennek a főhatásnak a 
létrehozására maximum 5 komponenst lehet bevonni a receptbe, a további hatások egyike sem 
lehet 5 komponens erősségű, kivéve, ha az kifejezetten a recept minőségére, tehát a 
hatóidejére és hatására van befolyással (ez az utolsó kategória a hatások között, ezekhez még 
5 komponenst lehet felhasználni). 
 Összegezve: maga a recept főhatása maximum 5 komponensig erősíthető, a 
mellékhatásoknak pedig mindig legalább eggyel kisebb erősségűeknek kell lenniük, mint a 
főhatás. Ezen felül hozzáadott komponensekkel meg lehet növelni a recept hatóidejét, illetve a 
hatás erejét. Ezek maximális száma is 5 lehet. Így egy recept maximum 10 komponensből áll 
(ami igazából a főhatásra hat, a mellékhatások erősítését további komponensek bevonásával 
csak ritka esetekben lehet megvalósítani kockázatmenetesen), ám figyelni kell arra, hogy az 
alapokon kívül hozzáadott komponensek is befolyásolhatják a végső hatást, ami komoly 
balesetekhez is vezethet. A fentiekből látható, hogy egy-egy recept megalkotása komoly 
fejtörést és időt igényel, ám ez teszi egyedivé egy alkimista eszköztárát. 
 

A recept hatásai, ereje és hatóideje 
 
 A receptalkotáshoz elengedhetetlen, hogy ismerjük azokat a hatásokat, amelyek a 
kísérlet eredményeképp létrejöhetnek. Ez főképpen a felhasználni kívánt komponensekben 
lévő hatásokra igaz. Ezek megismerésében a különféle komponenseket megismertető 
jártasságok nyújtanak segítséget. Alább részletezésre kerül az eddig ismert összes hatás, és 
azok ereje, hatóideje, pontos jellemzője. (Ez már szigorúan a receptalkotás 
játéktechnikájához tartozó rész!) 
 

Főértékre és annak aktív, illetve passzív részére irányuló hatások 
 
Ezen hatások széles körben ismertek és használatosak, általában a legtöbb alkímiával 
foglalkozó ezeket tapasztalja meg először, mikor kísérletezik magán. Ezen értékeket a hatás 
pozitívan és negatívan befolyásolhatja. Kétkomponenses hatás esetén az adott értéket 2 
ponttal növeli/csökkenti 1 órás időtartamra, hármas kombináció esetén 4 ponttal 
növel/csökkent fél órára, négy komponens esetén 8 ponttal negyed órára, öt esetén már 16 
ponttal növel/csökkent 7 és fél percre. Fontos, hogy ezen hatások esetén ugyanazon típusú 
elixír két adagjának elfogyasztása együtt csak egyként fejti ki hatását, ily módon a hatás nem 
duplázható, ám más elixír hasonló hatása gond nélkül kifejtheti hatását. A másik fontos dolog, 
hogy a varázserő növekedésével nem jár együtt a varázslás képessége, azaz a karakter a 
megfelelő technika híján az életével játszik, ha megpróbál varázsolni. Harmadszor pedig: a 
megnövelt/lecsökkentett tulajdonság nem befolyásolja lényegesen a jártasságok megtanulását, 
hiszen a csökkenés/növelés időleges folyamat, míg a jártasságok tanulása hosszú folyamat, 
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így legfeljebb minimálisan lerövidítheti/meghosszabbíthatja a jártasságszint megszerzéséhez 
szükséges időt. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): Fizikum (3), Erő 
(2), Szívósság (1), Rátermettség (1), Ügyesség (2), Reflex (1), Tudat (1), Intelligencia (2), 
Lelkierő (1), Esszencia (2), Varázserő (4), Esszenciapajzs (4) 
 

Harcértékekre irányuló hatások 
 
Az alkimista önmagának nem sűrűn gyárt ehhez hasonló szereket, hiszen alapvetően nem 
harcos típus, ám azért ez nem szabályértékű, ezen hatások is igencsak széles körben ismertek. 
Szintén lehetnek negatív és pozitív hatásúak, kétkomponenses hatás esetén 1 ponttal/szinttel 
változtatja a kérdéses értéket, három esetén 2-vel, négy esetén 3-al, öt esetén 4-el. Gyorsaság 
esetén értelemszerűen a pozitív változást a csökkenés jelenti. A hatóidő a komponensek 
számának növekedésével hasonló módon csökken, mint a főértékeket érintő hatások esetén. A 
fegyverek, pajzsok, vértek értékeit befolyásoló szereket nem a karakter fogyasztja el 
értelemszerűen, hanem bele kell itatni a tárgyba, vagy pedig be kell kenni vele. 
Opcionális szabály: ha a Mesélő szeretné alkalmazni, akkor lehetőséget adhat arra, hogy a 
különösen erős harcérték-javító szerek beleöntésével az éppen kovácsolt tárgy elkészültével 
25% eséllyel a kategóriájának legjobb fegyverei közé fog tartozni. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): A karakter 
Gyorsasága (1), Támadószintje (4), Védőszintje (4), Páncélszintje (6) (Ezt bőrre kell 
felvinni általában!), A fegyver Ereje (2), Gyorsasága (1), A pajzs Ereje (5), Gyorsasága 
(7), A vért Védőszintje (6), GYM-je (8). 
 

Varázslatra/varázslásra irányuló hatások 
 
Ez egy igen nehéz kategória, nem közismert, hiszen minden alkimista ezeket őrzi a 
legnagyobb becsben, legtöbbször le sem jegyez ilyen recepteket, hanem nagyon aprólékosan 
megtanulja. Egy varázshasználó nem kis előnyre tehet szert vetélytársával szemben, ha 
ugyanazt a varázslatot dupla olyan erősen képes létrehozni, amely eldöntheti a varázspárbaj 
sorsát is (De ezen hatások is lehetnek negatívak!). Miteróniában igencsak nagy keletje van 
efféle szereknek. Ezen hatások kicsit eltérő szabályokkal rendelkeznek, mint a fentiek. A 
legközönségesebb ilyen hatás a varázslat erejét befolyásolja. Teljesen úgy működik, mint a 
főértékekre irányuló hatások esete, a komponensek növekedésével a hatás ereje is a 2 
hatványai szerint alakul. A hatóidő is hasonló. A második, már nem ilyen közönséges 
hatáscsoport a varázslat sebzésére (ahol ez értelmezhető), a varázslat hatótávjára (ha ez 
értelmezhető), illetve a varázslat hatóidejére (ha ez értelmezhető) van hatással. A 
komponensek növelésével ezen hatások 2 komponens esetén 20%-kal növelik a varázslat 
adott paraméterét, 3 komponens esetén 50%-kal, 4 esetén 100%-al (azaz duplájára), 5 esetén 
már 150%-al. A hatóidő hasonlóan változik, mint a főértékekre irányuló hatások esetén. Itt 
meg kell jegyezni, hogy a hatóidő itt nem azt jelenti, hogy ezen időtartam alatt minden 
varázslatot ilyen módosítással varázsol, hanem csak 1-et, a legelsőt. Csupán arra 
vonatkozik, hogy mennyi ideje van a varázslónak arra, hogy a szer hatása alatt hozza létre a 
varázslatot. 

A legkülönlegesebb, és talán legerősebb alkimista elixírek a varázslatot adó szerek. 
Ezek képesek komoly varázshatalmat adni egy halandó kezébe is, bár ez ritka. Nagyon 
kemény aranyzacskókkal mérik az árát egy-egy ilyen készítménynek, és ennek ellenére sem 
kerül sűrűn forgalomba. A hatás erősségétől függően az adott varázslat lehet 1-2; 1-4; 1-6; 1-8 
nehézségű varázslat, a 9-10. szint nem elérhető ily módszerekkel egyelőre. Az első esetben 
egy d6-os dobás harmadolásával dönthető el a szint, második esetben 4d6-os dobás 
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negyedelésére van szükség, a harmadik esetben egy sima 1d6-os dobásra, míg az utolsó 
esetben dobunk 1d6-al, és ha hatost dobtunk, akkor még egyszer lehet dobni, ám ennek a 
dobásnak az eredményét már harmadoljuk, 1-2 esetén 6. szintű a varázslat, 3-4 esetén 7. 
szintű, 5-6 esetén 8. szintű. Minden esetben a kerekítés matematikai szabályai mérvadóak, de 
a legkisebb érték 1. Ha meghatároztuk a nehézségi szintet, akkor már csak a varázslat 
mibenléte kérdéses. A varázslat meghatározása mindenkor a Mesélő joga! A hatóidő 
hasonlóan értelmezendő a kategória többi hatásához képest. 
Opcionális szabály: a varázslat kiválasztható viszonylag véletlenszerűen. Mivel egyelőre csak 
10 kódex van, így egy 1d10-es dobással meghatározhatjuk a kódexet. Ezután egy 1d6-os 
dobás harmadolásával (felfelé kerekítve) meghatározhatjuk, hogy csak a támadó (1), csak a 
védekező (2), vagy a semleges (3) varázslatok köréből kerül ki a varázslat. Ekkor is a Mesélő 
dönt, ám így már nem feltétlenül igazságtalan a választása. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): a varázslat ereje 
(4), sebzése (7), hatóideje (8), hatótávja (6), illetve varázslatot ad (10). 
 

Jártasságra irányuló hatások 
 
Ugyan ki nem szeretné, ha a legfontosabb pillanatokban a legkisebbre csökkenthetné a 
hibázás esélyét? Ezen hatások ebben segítenek, képesek megemelni a jártasság szintjét egy 
időre, illetve magának a próbának az esélyét növelik. (Természetesen a legtöbb ilyen szer 
csak utánzat, valójában nem tartalmaz ilyen hatást, csupán a karakter önbizalmának 
növekedésével ér el kedvezőbb hatást, ezen szereket nem alkimisták készítik többnyire.) A 
jártasságszintet növelő/csökkentő szerek 1-4 szintet növelhetnek/csökkenthetnek, attól 
függően, hogy 2-3-4 vagy 5 komponenst (amik ugyebár mind rendelkeznek ezzel a 
képességgel) használunk fel hozzájuk. A hatóidő itt úgy értelmezendő, hogy ezen időtartam 
alatt az adott jártasság minden próba és cselekmény esetén magasabb szintűnek számít, ám 
harcértékek növelésére ezt nem lehet felhasználni, szándékosan lett külön választva. A 
hatóidő az eddigiekhez hasonlóan változik a komponensek számának növelésével. A próbák 
esélyét növelő/csökkentő szerek hatóidejüket tekintve csak egyszer működnek a hatóidő 
alatt. A komponensek számától függően 5, 10, 15 vagy 20 célszám-módosítót ad az adott 
próbára. 
A jártasságok szempontjából a legkülönlegesebbek a jártasságpontot adó szerek. Ezek igen 
ritka gyakoriságúak, és jellemző, hogy egy karakter életében nem is találkozik ilyesmivel, 
maximum egyszer. Hatásukra a karakter kicsit tapasztaltabbnak, kipihentebbnek, 
tettrekészebbnek érzi magát, egyszóval egy nagyon kicsit jártasságpontra tesz szert. Hatóideje 
egyértelműen maradandó. A komponensek számától függően adhat 10, 20, 40 vagy 80 pontot. 
Fontos megemlíteni, hogy ha a karakter több szerhez is hozzájutna egyszerre, azok közül is 
csak maximum 3-at használhat fel élete során, a negyedik hatástalan marad, bármikor 
fogyassza is el azt. Emellett két ilyen szert közvetlenül egymás után elfogyasztani nem 
ajánlatos, különben a karakter azonnal egy 7-es szintű idegméreggel találja szemben magát. A 
szer olyan, mint egy adrenalin-pumpa: felfrissít, ugyanakkor egyben erősen használja a 
szervezet tartalékait. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): Jártasságszint (7), 
Próbák esélye (3), Jártasságpontok száma (10). 
 

Sorsra irányuló hatások 
 
Ezek az ún. szerencseitalok. Ha jól akarjuk megfogalmazni, ezen hatások nem pusztán 
negatívak, vagy pozitívak, hanem egyaránt növelhetik/csökkenthetik a jó és balsorsot is. 
Minden esetben a semleges zóna szűkül, vagy tágul, éppen az adott hatástól függően. Fontos 
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kitétel, hogy a KRPG szabálykönyvében tárgyaltak szerint a minimális értékeknek meg kell 
maradniuk a mozgatás következtében. Tehát vannak jósorsot, illetve balsorsot befolyásoló 
szerek, melyek a semleges zónát növelhetik, illetve csökkenthetik a másik zóna előnyére vagy 
kárára, a hatóidő erejéig. Ebből következik, hogy az elixír hatással van a karakter minden 
cselekedetére, főleg akkor, ha a karakter tudatában is van annak, hogy mit ivott/vett be. A 
komponensek számától függően a módosulás lehet 1, 2, 4 vagy 8 pontos is. Mivel ez a sors 
megcsúfolása, ha egy Maryk pap észleli, hogy valaki ilyen szert vet be, mindent meg fog 
tenni annak érdekében, hogy az eredeti állapotot visszaállítsa. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): Jósors Zóna 
növelése/csökkentése (1), Balsors Zóna növelése/csökkentése (1) 
 

Egészségre, testre irányuló hatások 
 
Ez egy igen tág fogalom, ide tartoznak a különféle mérgeket, betegségeket okozó, súlyosbító, 
enyhítő hatások, a gyógyitalok, illetve a testi elváltozást okozó szerek. A mérgeket és 
betegségeket okozó szerek komponenstől függően maximum 2-4-6 vagy 8.szintű veszélyt 
jelentenek a szervezetre, a pontos betegség, illetve mérgezés meghatározása a Mesélő joga. A 
szint kidobása hasonló módon történik, mint a varázslatokra irányuló szereknél a varázslatot 
adó szerek csoportjánál leírtak. Hatóidejük alapból maradandó, tehát súlyosbodhatnak is, ám 
többségük kezelhető, így igazából a pontos megfogalmazás miatt megszüntetésig fejtik ki 
hatásukat, minden esetben negatívak. A mérgezési és megbetegedési szintet befolyásoló 
szerek komponensszámtól függően 1-2-3 vagy 4 szintet növelnek, illetve csökkentenek. 
Fontos, hogy ha a hatás növelő, és az alany addig nem szenvedett semmiben, akkor a szer az 
általa képviselt szintnek megfelelő mérgezést vagy megbetegedést okoz, amelynek típusát 
szintén a Mesélő dönti el. Hatóidejük vagy azonnali, vagy pedig megszüntetésig tart. A 
gyógyitalok nagyon klasszikusak, hatóidejük azonnali és maradandó. Hatásukat szintén 
befolyásolja a felhasznált komponensek száma: 1-2-3 vagy 4 db 1d6-os kockával lehet 
kidobni a gyógyítás mértékét. (Tehát 5 komponenses kombináció esetén már 4-24 
Fizikumpontot gyógyít a szer.) 
Ezen hatások közül valószínűleg a testi elváltozásokat okozó szerek a legkülönlegesebbek, 
lehetnek pozitívak és negatívak is. Hatásukat tekintve mindegyik nyilvánvaló és érzékelhető, 
a komponensek száma inkább a kiterjedését adja meg. Két komponens esetén még kicsi az 
elváltozás, egy-egy szervre, vagy kis testrészre terjed ki. Hármas kombináció esetében már 
egy egész végtagot elboríthat, négynél már a test felét, míg öt komponens bevonása esetén 
már szörnyű, egészalakos átváltozás jön létre. Fontos, hogy az átváltozás után is tudatánál 
marad a személy, ám környezete nem biztos, hogy ezt képes felismerni és tolerálni. A negatív 
és pozitív hatást legkönnyebben úgy lehet elkülöníteni, hogy az a karakter számára 
előnyökkel vagy hátrányokkal jár. Pl. egy medve karmai jól jöhetnek a karakternek, a bundája 
is, ám egy ló fejével nem járna túlságosan jól. Az átváltozás minősége Mesélői kreativitást 
igényel, ez a játékot színesítő hatás, és annyi kimenete lehetséges, hogy felesleges felsorolni. 
Hatóidejét tekintve a komponensek számától függően 1, fél, negyed, és 1/8-ad óráig hat. 
(Fontos még, hogy hiába alakul át a karakter szeme sasszemmé, ez a hatás csupán alaki, 
tehát nem fog olyan jól látni vele, mint a sas, ám ha ügyes, akkor pl. démonszárnyakkal 
megtanulhat repülni!) 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): Mérgek és 
Betegségek okozása (1), Méreg és Betegségszint változtatása (2), Gyógyítás (4), Testi 
elváltozás (9) 
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Érzékekre, érzelmekre irányuló hatások 
 
Ezen hatások befolyásolják az alany érzelmi-lelki állapotát, illetve érzékszerveinek 
hatékonyságát. Az érzékszervre irányuló hatások lehetnek pozitívak és negatívak, erejük az 
eddigiekhez hasonlóan a komponensek számától függ. Az alap, két komponenses esetben az 
adott érzékszervet 5%-al befolyásolja, míg minden további komponens bevonásával plusz 5-
5%-ot változtat, tehát maximum 20%-ot. Hatóidejét tekintve a komponensek számától 
függően 1, fél, negyed, és 1/8-ad óráig hat. Ezektől sokkal bonyolultabb az érzelmeket 
befolyásoló hatások köre. A komponensek számától függ ugyan az erőssége, ám ezt csak 
megbecsülni lehet. Képes érzelmet kiváltani, illetve eltüntetni az alanyban, illetve 
gyengíteni/erősíteni azt erejétől függően, ám, hogy ezt milyen érzelemmel teszi, azt a Mesélő 
dönti el, amikor a szer elkészül, és ezt közli az Alkimistával. 2 komponens esetén nagyjából a 
kisebb érzelmeket, így az egyszerű vidámságot, a látásból való véleménykialakítást 
befolyásolja. 3 komponens esetén már komolyabbat is képes megváltoztatni vagy okozni, 
például a határozott örömöt, bánatot, nem szilárd elhatározást. 4 komponens esetén már 
durvább érzelmeket is elferdít, vagy okoz, mint például a rajongást (nem szerelem) valaki 
iránt, a határozott cselekedeteket, bátorságot, gyávaságot, ellenszenvet. 5 komponens esetén 
már igazán erős szert kapunk: az igazi vad szerelmet is képes puszta szimpátiává szelídíteni. 
Fontos, hogy a hatóidő (amely maximum egy órás, majd feleződik a komponensek számának 
növelésével) elmúltával az alany nem emlékszik emlékei nyomaira, enyhén zavarodott lesz, 
korábbi érzelmei nyomban visszatérnek. 
A fentiektől szándékosan külön kerül említésre az érzékeket okozó hatások köre, amelyből 
kettő ismeretes: a hő és éjjellátást adó szer. Erősségüktől függően 5-10-15 majd 20 m-es hő 
vagy éjjellátást adnak használójuknak, a hatóidő erejéig, amely 1 óráról indul, majd a hatás 
erősségének növekedésével fokozatosan csökken 1/8-ad óráig. (Itt nincs gyengülési távolság, 
a határon kívül mintha elvágták volna, úgy lát tovább.) 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): Hallás (2), Látás 
(1), Szaglás (2), Tapintás (1), Éjjellátás (4), Hőlátás (7), Érzelmek (9) 
 

Természeti hatások 
 
A villanó, robbanó, égő, maró tulajdonságú anyagok szintén kiemelendőek. A villanó 2 
komponens esetén csak enyhén pulzál, 3 komponens esetén már enyhén világít, 4 komponens 
esetén már erősen világít, míg az 5 komponenses már használható az ellenfél hirtelen 
elvakítására is. A maró anyagok 3 komponenses változatukig fogyaszthatóak, a 4-5 
komponenses változat már savnak számít. A 4-es esetében bőrrel érintkezve 1d10-et sebez 
minden 10. szegmensben, az 5 komponenses sav ugyanennyit sebez, de 5 szegmensenként. 
Az égő anyag meggyújtva megsemmisül, az ilyen elixírek könnyen begyulladnak, óvatosan 
kell velük bánni. Az égés veszélye a komponensek számától függ, az 5 komponenses változat 
már a levegővel érintkezve is elég. A legkülönlegesebbek a robbanó anyagok. 2 
komponenses változatuk nem több, mint egy egyszerű ördögbomba, még akár fogyasztható is. 
3 komponensnél már van hangja is, kicsit nagyobbat puffan, de semmi jelentős, viszont füstöl, 
eltűnésre alkalmazható, illetve az ellenfél megzavarására (de sajnos már nem fogyasztható 
egyéb hatás okán sem). A 4 komponenses robbanóanyag már komoly sebző hatás, 
robbanáskor 2d10 Fp-t sebez minden, 4 méteren belül álló karakteren. 10% eséllyel, ha van 
könnyen mozduló tárgy a robbanás centrumában, akkor az elrepülve eltalálhatja a 
karaktereket, további sebzést okozva, aminek meghatározása a Mesélő feladata. Az 5 
komponenses robbanóanyag már igazi bomba: minden 8 méteren belül állón 5d10 
fizikumpontot sebez, 8-12 méteren belül állókon pedig 3d10-et. 25% eséllyel a kirepülő 
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tárgyak eltalálhatják a karaktereket. Ez már alkalmas komolyabb épületek megrongálására is, 
elég erős alkimista elixírnek mondható. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): Villan (2), Mar 
(4), Ég (1), Robban (4) 
 

Receptre irányuló hatások 
 
Ezek különleges elemei az alkímiának. Ezen hatások csak közvetve hatnak a szer 
elfogyasztójára, mivel magába a szerbe épülnek be, annak hatását erősítve vagy gyengítve, 
hatóidejét növelve vagy csökkentve. Fontos, hogy ezen hatások beépítésekor is 
keletkezhetnek mellékhatások a szerben, méghozzá úgy, hogy a bennlévő anyagokat is 
figyelembe kell venni, és ha azonos típusú lenne a mellékhatás, erejük összekapcsolódik, 
magasabb szintű lesz, ám nem lehet nagyobb a főhatás szintjénél így sem. Tehát ezen hatások 
elsősorban a recept erejét változtatják meg: 2 komponens elején 10, 3 esetén 20, 4 esetén 
40%-kal, ám ha sikerül 5 olyan komponenst beleépíteni a szerbe, amely annak erejét növelné, 
akkor annak hatása maradandó lesz, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív. Ahol ez 
nem értelmezhető (pl. sebgyógyítás), ott a hatás erejét 100 %-kal emeli meg. (Azaz a 
gyógyital képes lesz 8-48 fizikumpontot gyógyítani.) Fontos, hogy a maradandó hatás 
megterheli a szervezetet, így csak ritkán lehet ilyen szert használni amellett, hogy nehéz 
elkészíteni is. Általában Éjközép napjával szokták kezdeni ennek számítását, nagyjából két 
ilyen nap között egyszer lehet ilyet fogyasztani, arányos időeloszlással. (Tehát ha tegnap volt 
éjközép napja, és tegnapelőtt fogyasztott a karakter ilyen szert, akkor ma még biztosan nem 
fog tudni.) Ha a karakter mégis próbálkozik, akkor meglepetés fogja érni: egyszerűen nem 
tudja meginni az italt, mindig visszaöklendezi. A recept hatóidejének növekedése hasonló 
szabályokkal bír. 
Ezen hatások a következőket érintik (mellette a hatás ritkaságszáma): A recept ereje (9), 
A recept hatóideje (8) 
 

A fentiekből látható, hogy általában minél erősebb egy kívánt hatás, annál kevesebb 
ideig tart. Meg kell jegyezni, hogy vannak hatások és szerek, amelyek tulajdonságaiból 
következik, hogy nem elfogyasztani, hanem felkenni vagy ráolvasztani, bedörzsölni kell. 
Most egy kis értelmezési segítség következik. (A kiegészítő minden példájában feltételezzük, 
hogy Zink rendelkezik minden szükséges jártasság 10. szintjével.) 

Példa a hatás kiválasztásához és az erősség/hatóidő használatához, konkrét 
komponenst nem nézve: Zink, az alkimista, szeretne egy varázserőt növelő elixírt létrehozni, 
tehát fő hatásnak az erőnövelést választja. Szét kell néznie meglévő komponensei között: ha 
csak 1 db komponense van, nem képes receptet kifőzni, hiszen egy minimális hatáshoz 
legalább két olyan komponens kell, ami legalább egy azonos hatással rendelkezik. Ha van 
legalább két komponense, ami megfelel ennek a kitételnek, és az egyező hatás éppenséggel az 
varázserőt növelő hatás, akkor már létre lehet hozni az elixírt, amely felhasználáskor 2 
ponttal meg fogja növelni Zink varázserejét egy órára. (Itt meg kell jegyezni, hogy két 
komponensnél még lehet két vagy több egyforma erejű hatás, mert a recept nagyon gyenge 
koncentrációjú, de csakis itt engedhető meg!) Ha erősebb hatásra van szükség, akkor már 3 
komponensre van szükség hozzá. Ekkor már csak egy fő hatás lehetséges, jelen esetben ez a 
varázserő, ennek hatása felhasználáskor +4 lesz a varázserőre, ám már csak fél órára. A 
mellékhatások szintje pedig már legfeljebb csak 2 komponenses lehet. A példa kedvéért Zink 3 
komponenses formulát választ, amelyben mellékhatásként megjelenik a megbetegít hatás. Ez, 
ugye, legfeljebb két komponenses lehet, és maximum 2. szintű betegség. Ez még nem jelent 
komoly bajt, ám előfordulhat, hogy súlyosabbra fordulhat. (A Mesélő tisztje eldönteni, hogy 
milyen betegségről van szó, ám ezt közölnie kell a Játékossal, aki eldöntheti, hogy vállalja-e 
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a kockázatot.) Zink esetében ez egy kicsit erősebb fejfájás lesz, ami idővel elmúlik, ezzel 
„fizet” a nagyobb erőért. Természetesen mellékhatásként nem csak ez az egy hatás 
jelentkezhet, több is megjelenhet, érdemes velük vigyázni. Ha Zink magának a receptnek a 
hatóidejét szeretné növelni, mondjuk 10%-al, akkor még e célból plusz egy komponens be kell 
vonnia. Ez további kockázatokkal járhat. Ha ilyen esetben a főhatás szintjére emelkedne egy 
mellékhatás, akkor az adott főzet elveszti erejét, teljesen hatástalan lesz. 
 
A hatások kiolthatják egymást a keverés során, de csak akkor, ha minimálisan 
érvényesülnek. Tehát példával: 
 
Ha Zink, az alkimista főhatásként megválaszt egy Varázserő növelő hatást, és két 
komponensnél mellékhatásként megjelenik egy Rátermettséget növelő hatás, illetve van még 
legalább két komponens, ami egy Rátermettséget csökkentő mellékhatást hoz létre, úgy ezek 
kioltják egymást. Igaz ez akkor is, ha az egyik egyel több komponensből ered, hiszen a 
minimális hatáskifejtéshez két komponenses kombináció kell. Viszont, ha már 4 komponenses 
a mellékhatás, és a kioltója csak 2 komponensből áll össze, akkor még mindig megmarad, 
csak gyengítve, 2 komponensesnek számítva. 
 

Ezek tükrében már csak az egyes komponensek hatásainak ismeretére van szükség, 
hogy összerakhassuk első saját alkimista receptünket. A fejezet végén egy táblázatban 
megtalálható 735 példakomponens, mindegyikhez 5 hatást rendelve. Ezek biztosítják, hogy 
széles legyen a választék, megfelelően különbözőek legyenek az egyes alkimista 
receptgyűjtemények. Minden esetben szerepjáték kérdése, hogy milyen komponensekhez 
juthat a Játékos alkimista karaktere, így a Mesélőre felelősség hárul, meg ne borítsa a 
játékegyensúlyt, ám ügyeljen arra, hogy a karakter ezen képessége ne legyen csupán egy 
kihasználatlan név a karakterlapon, az alkimista komoly színt vihet a játékba, akár 
kalandmodul is épülhet a komponensek begyűjtése köré. 
 
Hozzuk létre az első receptet! 
 
 Eljött az ideje, hogy megalkossuk az első alkimista receptünket, aminek bemutatása 
egy példán keresztül fog megtörténni. Itt már a fejezet végén található komponensekből 
készül a recept, így komolyan érdemes végigkövetni ezt a példát. 
 
Példa: Zink, a már jól ismert alkimista jelenleg egy Betegségszintet csökkentő elixíren 
dolgozik. Előre még nem döntötte el, hogy milyen erősre lesz szükség, így elsőre csak két 
komponenses változatra számol. Ehhez Adamellitet és Antimonitot használ fel (A reakció 
létrehozásához 1 dkg flogisztonra lesz szükség, az 1d6-os dobásnak megfelelően, mivel hővel 
egyesíti a két komponenst). 
 
Adamellit:  Szaglást erősít; Reflexet növel; Szaglást gyengít; Betegségszintet csökkent; 

Fegyvergyorsaságot növel 
Antimonit: Hatóidőt növel; Esszenciát növel; Varázslat erejét növeli; Betegségszintet 

csökkent; Varázslat hatóidejét csökkenti 
 
Látható, hogy ebből a két anyagból már létre lehet hozni egy betegségenyhítő elixírt, amely a 
betegség szintjét 1-el csökkenti, amely maradandó, tehát addig, amíg meg nem szüntetik a 
betegséget, a már levont betegségszint nem tér vissza, ha nem lép fel újabb súlyosbodás. 
Ekkor már jöhet az Alkímia jártasságpróba a létrehozásra. Mivel a beteg állapota tovább 
romlik, ezért Zink már kénytelen erősebb elixírt készíteni. Nem gondolkozik sokat, azonnal az 
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5 komponenses megoldást kívánja megalkotni. Ehhez a fenti két anyagon kívül (tehát már 5 
komponenst!) Aranyat, Carnetitet és Cinkitet használ fel (Illetve még 3 dkg flogisztont, a 
dobás szerint). 
 
Arany:  Gyorsaságot növel; Rátermettséget növel; Rátermettséget csökkent; 

Betegségszintet csökkent; Pajzs gyorsaságot növel 
Carnetit: Vért GYM-jét növeli; Testi elváltozást okoz (negatív); Védőszintet csökkent; 

Varázserőt növel; Betegségszintet csökkent 
Cinkit: Betegségszintet csökkent; Reflexet csökkent; Testi elváltozást okoz (pozitív); 

Hatóidőt csökkent; Fegyvergyorsaságot csökkent 
 
Ha jól megfigyeljük, az 5 komponens esetében éppen szerencsés a kiválasztás, Zink 
mellékhatások nélkül létrehozott egy 4 betegségszintet csökkentő elixírt (feltéve, ha megdobta 
az Alkímia jártasságpróbát). Ez egy adag, a második szintén hathat, ha kettőt készít, ám az 
egy komponensből felhasznált mennyiség meghatározása mindig a Mesélő joga! Most 
lássuk, mi lett volna, ha Zink más anyagot használ fel Cinkit helyett! 
 
Brucit:  Páncélszintet csökkent; Betegségszintet csökkent; Reflexet növel; Hallást 

erősít; Támadószintet növel 
 
Látható, hogy ha Zink Brucitot használt volna, akkor mellékhatásként egy reflexnövelő hatást 
is létrehozott volna, ami 2-vel növelte volna az alany reflexeit, egy órán keresztül. Ennek a 
betegség szempontjából jelentősége nem lett volna, ám más helyzetekben kifejezetten pozitív 
hatás. 
Figyelmeztetés: egy hatást csak akkor veszünk figyelembe, ha a kiválasztott komponensek 
hatásai között legalább kétszer szerepel!!! Ha egy komponens hatásai között két, 
egymásnak ellentmondó hatás létezik, nem oltják ki egymást még véletlenül sem!!! (Lásd az 
arany rátermettség növelő és csökkentő hatását.) 
Érdemes megemlíteni, hogy értelemszerűen egy adott komponens mennyiségének receptben 
való megkettőződése nem növeli duplájára az adott komponens főzetben kifejtett hatását. 
Ennek oka, hogy a hatást kifejezetten a különböző anyagok szimbiózisa hozza létre, a 
mennyiség duplázását csak akkor érdemes megejteni, ha két adagot készítünk. 
 
1.5 A komponensek keresésére vonatkozó szabályok, az 

alkímia által használt jártasságok, egyes jártasságok 
bónuszai az alkímiára 

 
Az alkímia jártasságai és jártasságpróbái, jártasság-bónuszok 

 
Alkímia 
Szükséges főérték: Intelligencia 50/60/70/80 
Szükséges jártasság: számtan 
A tanulás módja: M/ö 
Tábla: Zafír 
Jártasságpont-igény: 300/300/300/600/700/800/1200/1200/1200/2000 
Az anyag átalakításának természetes és mágikus módszere. A jártasság megtanulásával az 
alkimista nem a komponensek hatásait, hanem a receptek kifőzésének módszereit tanulja meg. 
Minél jobban ismeri az eljárásokat, azaz minél magasabb szintet ér el ebben a jártasságban, 
annál több erőt vihet egy receptbe, illetve többféle hatást képes létrehozni. Az alkímia 
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jártasság próbája a receptek elkészítése előtt dobandó értelemszerűen, amennyiben sikeres, 
sikerült az adott anyagokból létrehozni az elixírt, ha nem sikeres, akkor a főzet vakító fény és 
füstjelenség mellett elszáll, durva rontás esetén robbanhat is, ezt sorsdobás dönti el, ahol a 
semlegesnél már pukkanásról beszélhetünk, 4-es vagy 5-ös komponensű robbanóanyag 
tulajdonságait figyelembe véve. Fontos, hogy a jártasságpróba során nem a kívánt hatás 
sikerességét dobjuk meg, az alkimista akaratán kívül is elronthatta a receptet, a jártasságpróba 
csak a létrehozásra szól, az, hogy milyen hatás jön létre, az komponensfüggő. Tehát a 
jártasságpróbát már csak magára a kifőzés sikerére kell kidobni, erre a próbára 
rájöhetnek a különféle eszközök hiányának vagy meglétének módosítói, és a helyzetek 
módosítói. (A jártassággal szemben a szerben lévő komponensek átlagos ritkaság-
számértéke, és ennek módosítói szerepelnek.) Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes 
jártasságszinteken milyen jellegű recepteket lehet létrehozni. 
 
1. szint Csak kétkomponenses hatás 
2. szint Két, vagy háromkomponenses főhatás, mellékhatás nem lehet pozitív 
3. szint Négykomponenses főhatás, mellékhatás nem lehet pozitív 
4. szint Ötkomponenses főhatás, egy pozitív mellékhatás lehet, maximum 2 komponenses 
5. szint Egy pozitív mellékhatás lehet, maximum 3 komponenses 
6. szint Egy pozitív mellékhatás lehet, maximum 4 komponenses 
7. szint Két pozitív mellékhatás lehet, maximum 3-3 komponenses, hatáserő és hatóidő növelhető 2 

komponenses változattal 
8. szint Két pozitív mellékhatás lehet, mindkettő maximum 4-4 komponenses, hatáserő és hatóidő 

növelhető 3 komponenses változattal 
9. szint Három pozitív mellékhatás lehet, mindhárom maximum 4-4 komponenses, hatáserő és hatóidő 

növelhető 4 komponenses változattal 
10. szint Bármennyi 4 komponenses pozitív mellékhatás lehet, a hatáserő és hatóidő már 5 komponenssel 

növelhető. 
 
Növénytan 
Szükséges főérték: Intelligencia 30/40/50/60 
Szükséges jártasság: nincs 
A tanulás módja: M/ö 
Tábla: Zafír 
Jártasságpont-igény: 150/150/150/300/300/300/450/600/750/1500 
A jártasság birtokában a karakter ismeri a növényeket, képes felismerni azokat a természetben 
és szárított formában egyaránt, valamint ismeri a növénygyűjtés szabályait. A szárításon kívül 
semmilyen tartósítási formát nem ismer, a forrázat készítésén kívül semmilyen hatóanyag-
kivonási eljárást nem ismer. A feladatnehézség két főbb összetevője a növény ritkasága és az 
általa létrehozható hatás jelentősége. Minél ritkább ez a két tényező, annál kisebb a 
valószínűsége, hogy a gyűjtő ismeri az adott növényt. Sikerét érdemes célszám-dobással 
eldönteni az adott területen. Fontos, hogy a jártasság első két szintjén a karakter csak a 
növény első alkímiai hatását ismeri, a többi négyet nem, a 3-4. szinten már ismeri a másodikat 
is, 5-6. szinten a harmadikat, 7-8. szinten a negyediket, 9-10. szinten az ötödiket. Ezek ettől 
függetlenül még érvényesülnek a szerekben, csak az alkimista nem tud róla. (Azonban 
tapasztalással kiderítheti ezeket a plusz hatások, és fel is írhatja magának, ám nem tudja meg 
feltétlenül, hogy a felhasznált komponensek közül melyik okozza ezt.) Tehát ezt a jártasságot 
nem csak a keresés sikerességének növeléséért kell fejleszteni, hanem a hatások 
megismeréséért is. Jártasságpróbája egyértelműen a gyűjtés folyamata. 
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Ásvány és kőzettan 
Szükséges főérték: Intelligencia 30/40/50/60 
Szükséges jártasság: nincs 
A tanulás módja: M/ö 
Tábla: Zafír 
Jártasságpont-igény: 150/150/150/300/300/300/450/600/750/1500 
A jártasság birtokában a karakter felismeri az ásványokat és kőzeteket a természetben, illetve 
feldolgozott formában egyaránt. A keresés nehézsége az ásvány ritkaságától és az ásvány 
hatásainak erősségétől függ. Minél ritkább a két tényező, annál kisebb a valószínűsége, hogy 
a gyűjtő ismeri az ásványt. A gyűjtés sikerét érdemes célszámdobással eldönteni. A tiszta 
természeti környezetből kiemelt ásványok gyakran nem mentesek a „piszoktól”, ezeket még 
meg kell tisztítani felhasználás előtt. Fontos, hogy a jártasság első két szintjén a karakter csak 
a kőzet első alkímiai hatását ismeri, a többi négyet nem, a 3-4. szinten már ismeri a másodikat 
is, 5-6. szinten a harmadikat, 7-8. szinten a negyediket, 9-10. szinten az ötödiket. Ezek ettől 
függetlenül még érvényesülnek a szerekben, csak az alkimista nem tud róla. (Azonban 
tapasztalással kiderítheti ezeket a plusz hatások, és fel is írhatja magának, ám nem tudja meg 
feltétlenül, hogy a felhasznált komponensek közül melyik okozza ezt.) Tehát ezt a jártasságot 
nem csak a keresés sikerességének növeléséért kell fejleszteni, hanem a hatások 
megismeréséért is. Jártasságpróbája egyértelműen a gyűjtés folyamata. 
 
Kiegészítés az állatismeret jártassághoz: az állatokból kinyerhető anyagi komponens 
megköveteli az állat ismeretét, az állat ritkasága komolyan befolyásolja a próba esélyét. 
Fontos, hogy a jártasság első két szintjén a karakter csak az állati komponens első alkímiai 
hatását ismeri, a többi négyet nem, a 3-4. szinten már ismeri a másodikat is, 5-6. szinten a 
harmadikat, 7-8. szinten a negyediket, 9-10. szinten az ötödiket. Ezek ettől függetlenül még 
érvényesülnek a szerekben, csak az alkimista nem tud róla. (Azonban tapasztalással 
kiderítheti ezeket a plusz hatások, és fel is írhatja magának, ám nem tudja meg feltétlenül, 
hogy a felhasznált komponensek közül melyik okozza ezt.) Tehát ezt a jártasságot nem csak a 
keresés sikerességének növeléséért kell fejleszteni, hanem a hatások megismeréséért is. 
Jártasságpróbája egyértelműen a gyűjtés folyamata.(Az egyszerűség kedvéért a jártasság 
használható szörnyek komponenseinek kinyerésére is.) 
Az állatismeret jártasság módosított Jp-igénye: 
Jártasságpont-igény: 150/150/150/300/300/300/450/600/750/1500 
 

A különféle jártasságok bónuszai 
 
Ezek mellett a diabolika, a főzés, a méregkeverés, a gyógynövényismeret és a bányászat 
jártasságok komolyan segíthetik egy alkimista munkáját, célszám-növelő hatásuk lehet, illetve 
a diabolika a démoni komponensek megismerésére szolgál. Célszám-növelő hatásuk a próbák 
során nyilvánul meg. A méregkeverés méreggel kapcsolatos elixírek elkészítéséhez 
szintenként +1 célszámot ad, de az sosem mehet 99 fölé. A gyógynövényismeret a gyógyító 
hatású növények kereséséhez ad bónuszokat, szintenként +1-et a keresés célszámához, ami 
szintén nem mehet 99 fölé. A főzés az elixírek tartósságát növeli meg, szintenként 1-1 perccel 
növelve hatóidejüket. A bányászat pedig a kőzetek kereséséhez nyújt segédletet, szintenként 
+1-et adva a célszámhoz. A diabolika egyértelműen bónuszokat ad az állatismeret 
komponenskereső részéhez, ha az kifejezetten démonokra vonatkozik. Ekkor +3 célszám-
módosítót ad szintenként a keresés célszámához. 
 
A jártasságpróbák a Zafír táblán dobandóak, és minden komponenskereső jártasság 
szintjének ellenében a komponens ritkasági szintje kerül.  
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1.6 Felior ajándéka 
 

Az alkimista a tudomány Worlukon ismert egyik legmagasabb művelője, amely bár 
nem feltétlenül köti magát a tudomány istenéhez, Feliorhoz, az mégis megbecsüli azokat a 
személyeket, akik életüket ennek a területnek a fejlesztésére, gyakorlására szentelik. Ennek 
folytán az alkimisták azon rétege, akik életüket alárendelik a tudománynak, kapcsolatba 
kerülhetnek Feliorral, aki megítéli alkalmasságukat a kitüntetésére. Mielőtt félreértések 
keletkeznének, az alkimista rendszerint nem Felior papja! Nem kap tőle varázslatokat, nem 
imádkozik rendszeresen hozzá (de néha ezt megejti), nem ismeri tanait. Ám ismeri és tiszteli 
az istent, foglalkozik a tudománnyal, amit az isten kitüntetett figyelme övez. 

Szakrális mágia hiányában Felior más módon jutalmazza a hű alkimistákat. Ők ezt 
Felior Ajándékának nevezik, ám változatos természetű jelenségről van szó, ami azért nem 
olyan kaotikus, mint Yvorl Sötét Ajándéka. Ez egy olyan képesség, erő, vagy tudás, ami segíti 
az alkimistát munkája során. Szükséges, hogy az alkimista feltétlenül hű legyen munkájához, 
és azt valóban tiszta szívvel végezze. (Tehát egy alkímiát mívelő orgyilkos soha nem kaphatja 
meg ezt az ajándékot, sőt, még a kényszer-alkimista varázslók sem!) 

Felior Figyelme megnyilvánulhat speciális alkímiai eszközök nyújtásában (például egy 
terül-terülj asztalkám típusú mini-labort ajándékoz neki, ami összerakva egy zsebben is elfér), 
fokozott méreg és betegség ellenállásban (akár immunitás is egy területen), komponens-szenz, 
speciális komponens-hatások ajándékozása stb. Minden a Mesélő fantáziáján múlik, ám a 
fenti szempontokat figyelembe kell venni. Egy alkimista csak akkor kaphat ajándékot, ha az 
alkímia jártasság magasabb szintjeit már elérte (tehát legalább 8-as szinten van). Az ajándék 
visszavehető, ha az alkimista nem felel meg a követelményeknek.  
 
1.7 Egyéb szabályok 
 
A környezet és az alkimista: 
Az alkimista készítményeinek alkotása közben sok esetben ki van téve a környezet zavaró 
hatásainak. Teljesen nyugodt körülményeknek a laboratóriumi környezet számít, illetve az 
ehhez közelítő, nyugodt állapot. Általános érvényű szabályként érvényesül a szabálykönyv 
zavarás harc közben című része, amely az alkimista próbák célszámait befolyásolja. Az 
alkimista ezt tudja ellensúlyozni a koncentráció jártassággal. 
 
Eltérés a célszámtól (opcionális): 
A Mesélő megítélésén múlik a szabály alkalmazása. Ha a karakter receptjének 
megalkotásakor kidobja alkimista próbáját, az valószínűleg negatív vagy pozitív mértékben 
eltér a célszámtól. Ha az eltérés nem nagyobb, mint 15, akkor a hatást nem éri módosító, ha 
15 és 25 között van az eltérés, akkor a hatás ereje vagy hatóideje 10%-kal eltér az alaptól, ha 
25-40 között van az eltérés, akkor 20%al tér el, 40 felett pedig csak negatív irányban 
érvényesül az eltérés: nem sikerül létrehozni a receptet. (Megjegyzendő, hogy ezen szabály 
alkalmazása nélkül is lehet befolyásolni a szerek erejét más komponensek bevonásával, amik 
a receptre hatnak, így ez a szabály nem kötelező érvényű semmiképpen sem, csupán hangulati 
elem lehet!) 
 
Az induló alkimista komponensei: 
Mint ahogyan a varázshasználó, úgy az alkimista is rendelkezik induló „készlettel”. A Mesélő 
dönti el milyenekkel, ám a számosságot dobással döntik el: 10+1d10 különböző anyaggal 
indul a karakter. Mindegyikből negyed-negyed kg-ot birtokol legfeljebb (a Mesélő ritkább 
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komponens kiosztása esetén dönthet a mennyiség csökkentéséről). Ezeken kívül flogisztont is 
kap indulásként a karakter, és ismeri az eljárást, ám a worklitot nem ismeri kezdéskor. 
Flogisztonból 2d10 dkg-ot birtokol. Ezeket kis zsákokban kapja meg, szállíthatóságáról neki 
kell gondoskodnia, nincstelen karakter esetén nem járnak a komponensek. 
 
A recept halmazállapota: 
A különböző hatások esetén csak a szóba jöhető (azaz az elképzelhető és logikus) 
halmazállapotok között kell kockadobással sorsolni. Pl. a fizikumot növelő szer lehet ital, 
kenőcs, vagy szilárd, tablettaszerű. Ez kisorsolható egy d6-os dobással. Ezen módszer alapján 
konszenzus szerint minden esetben el lehet dönteni a halmazállapotot, ám a módszerek is 
befolyásolhatják a végeredményt. 
 
Receptek tanulása: 
Az alkimista saját receptjeit nem tanulja, hanem tapasztalja, ezért erre külön jártasságpontot 
nem kell költenie, ám feljegyzésükre szükség van, mert emlékük elhalványul. Más forrásból 
származó receptek megtanulására 1d100-intelligencia/4 jártasságpontot kell fordítaniuk 
(ennek oka, hogy a tanulás nem csupán a szöveg bemagolásából, hanem a szöveg 
kibogozásából, illetve a létrehozásból is áll). 
 
Függőség kérdése: 
Az alkimista képes lehet olyan szereket készíteni, amelyek függőséget okoznak. Ezek a méreg 
kategóriába sorolandóak, és alapból egyes vagy kettes szintű méregnek számítanak (tehát a 
mérget okozó hatásoknál , a karakter első érintkezéskor 10-60% eséllyel kerül a szer hatása 
alá, és ezután vágyódni fog utána, amit a Mesélő érzékeltet vele negatívumok (csökkenő 
fizikum, szívósságpróba, gyorsaságmódosító stb.) formájában. A szer huzamosabb 
fogyasztásával a mérgezés erősödik a Mesélő megítélése alapján. 
 
Egy komponens ritkasági/nehézségi szintjének eldöntése: 
 
A komponensek mindegyike 5 hatással rendelkezik. A hatások különböző 
gyakoriságúak. Egy komponens ritkaságát/bonyolultságát a benne rejlő 
hatások ritkaság-számértékeinek átlagával (egész számra kerekítve) 
határozhatjuk meg, ám ha legalább három ugyanakkora gyakoriságú hatás 
szerepel benne, akkor az lesz a mérvadó. Másik kivétel a 10-es szintű 
hatások esete, ezek dominálják az adott komponenst, tehát ritkaságszámuk 
automatikusan 10 lesz. 
 
Példával: 
Arany: gyorsaságot növel (száma 1), rátermettséget növel (száma 1), rátermettséget csökkent 
(száma 1), betegségszintet csökkent (száma 2), pajzs gyorsaságot növel (száma 7). Mivel 3 db 
1-es szintű van, ezért a komponens szintje 1-es. 
Cinkit: betegségszintet csökkent (száma 2), reflexet csökkent (száma 1), testi elváltozást okoz 
(száma 9), hatóidőt csökkent (száma 8), fegyvergyorsaságot csökkent (száma 1). 
2+1+9+8+1=21 21/5=4,2, azaz 4-es ritkaságszámú komponens. 
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2.1 Példakomponensek 
 

1. főtáblázat: Ásványok és kőzetek hatásainak 
összefoglaló táblázata 

 
 

Ásvány neve Első hatás Második hatás Harmadik hatás Negyedik hatás Ötödik hatás 
Adamellit Szaglást erősít Reflexet növel Szaglást gyengít Betegségszintet csökkent 

Fegyvergyorsaságot 
növel 

Adamit Villan 
Fegyvergyorsaságot 
növel Hallást erősít Pajzs gyorsaságot növel Rátermettséget növel 

Agglomerátum Vért szintjét csökkenti Mérgező Reflexet csökkent Szaglást erősít Ügyességet csökkent 
Agyag Páncélszintet növel Betegségszintet növel Látást gyengít Ügyességet csökkent Mar 

Agyagkő Érzelmet teremt Balsorsot növel Esszenciát csökkent Vért GYM-et csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Akantit Pajzs erőt növel Megbetegít Szívósságot növel Szaglást gyengít 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Akermanit Szaglást erősít Esszenciapajzsot növel Vért GYM-et csökkent Betegségszintet csökkent Varázserőt csökkent 

Akondrit Pajzs gyorsaságot csökkent Varázslat erejét növeli Villan 
Fegyvergyorsaságot 
növel Varázslat erejét csökkenti 

Aktinolit Balsorsot csökkent Megbetegít Erőt csökkent Esszenciát csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Akvamarin Varázslat hatóidejét csökkenti Látást erősít Jósorsot csökkent Szaglást gyengít 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Albit Jósorsot növel Villan Jósorsot csökkent Esszenciát csökkent Erőt növel 

Almandin gránát Hallást gyengít Vért szintjét csökkenti Tudatot csökkent 
Varázslat sebzését 
csökkenti 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Alunit Fegyvererőt növel Látást gyengít Jósorsot csökkent Esszenciát csökkent Hőlátást ad 

Ambligonit Hallást gyengít 
Varázslat hatótávját 
növeli Esszenciát növel Vért GYM-et csökkent Gyorsaságot növel 

Ametiszt Varázslat sebzését növeli Védőszintet csökkent Látást gyengít Sebet gyógyít Szaglást erősít 
Amfibolit Esszenciát csökkent Pajzs gyorsaságot növel Éjjellátást ad Intelligenciát csökkent Vért GYM-et növel 
Analcim Robban Varázslat sebzését növeli Mar Fizikumot csökkent Varázserőt csökkent 
Anatáz Jártasságszintet növel Intelligenciát növel Jósorsot csökkent Mérgezési szintet növel Hallást erősít 

Andaluzit Hallást erősít 
Varázslat hatóidejét 
növeli Varázslat sebzését növeli Ügyességet növel Mérgező 

Andezin Fizikumot csökkent Varázserőt csökkent Hatóidőt növel Varázslat erejét csökkenti Intelligenciát növel 
Andezit Megbetegít Érzelmet szüntet meg Erőt növel Pajzs gyorsaságot növel Esszenciapajzsot növel 
Anglezit Balsorsot növel Támadószintet növel Balsorsot csökkent Lelkierőt csökkent Varázslat sebzését növeli 
Anhidrit Sebet gyógyít Balsorsot növel Fizikumot csökkent Hatóidőt csökkent Mar 

Ankerit Szaglást gyengít Varázslat sebzését növeli Varázslatot ad (nagyon ritka) 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Annabergit Varázserőt csökkent Próbák esélyét csökkenti Esszenciát csökkent Hatást csökkent Próbák esélyét növeli 
Anortit Intelligenciát csökkent Villan Szaglást gyengít Erőt csökkent Gyorsaságot csökkent 
Anortoklász Vért szintjét csökkenti Próbák esélyét csökkenti Esszenciát csökkent Fegyvererőt növel Szívósságot növel 
Anortozit Tudatot csökkent Védőszintet csökkent Mérgezési szintet csökkent Fegyvererőt csökkent Mérgezési szintet növel 

Antigorit Pajzs gyorsaságot növel Intelligenciát növel 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Vért GYM-et csökkent Szaglást erősít 

Antimon Hatóidőt csökkent Varázslat sebzését növeli Esszenciát növel Látást gyengít Mérgezési szintet növel 

Antimonit Hatóidőt növel Esszenciát növel Varázslat erejét növeli Betegségszintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Antofillit Támadószintet csökkent Gyorsaságot növel Betegségszintet növel Intelligenciát csökkent 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Antracit Hallást erősít Fegyvererőt csökkent Varázserőt csökkent Ügyességet növel Jósorsot növel 
Apatit Hallást erősít Reflexet növel Tudatot növel Páncélszintet növel Támadószintet csökkent 
Apofillit Testi elváltozást okoz (pozitív) Páncélszintet növel Erőt növel Varázserőt növel Vért szintjét csökkenti 
Aragonit Próbák esélyét csökkenti Pajzs gyorsaságot növel Fizikumot növel Lelkierőt növel Tudatot növel 
Arany Gyorsaságot növel Rátermettséget növel Rátermetséget csökkent Betegségszintet csökkent Pajzs gyorsaságot növel 

Arfvedsonit Támadószintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Hatást csökkent 

Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Varázslat sebzését 
csökkenti 

Arkoza Rátermetséget csökkent Vért szintjét növeli Mérgező Támadószintet csökkent Varázslat erejét növeli 
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Artinit Lelkierőt növel Tudatot növel Ég Intelligenciát növel Jósorsot csökkent 
Arzén Rátermettséget növel Látást erősít Fizikumot növel Varázslat erejét növeli Hőlátást ad 
Arzenopirit Látást erősít Villan Rátermettséget növel Próbák esélyét csökkenti Vért GYM-et csökkent 
Asztrofillit Pajzs erőt növel Érzelmet szüntet meg Villan Betegségszintet csökkent Mérgezési szintet növel 
Atakamit Varázslat erejét csökkenti Mérgezési szintet növel Fizikumot csökkent Tudatot növel Balsorsot növel 
Augit Pajzs erőt növel Balsorsot csökkent Jártasságszintet csökkent Tudatot csökkent Fizikumot növel 
Aurichalkit Ég Vért GYM-et csökkent Betegségszintet növel Jósorsot növel Fizikumot növel 
Auripigment Fegyvererőt növel Éjjellátást ad Tudatot növel Vért szintjét csökkenti Jósorsot csökkent 
Autunit Vért szintjét növeli Próbák esélyét növeli Balsorsot növel Hallást gyengít Varázserőt csökkent 
Axinit Látást erősít Éjjellátást ad Szívósságot növel Páncélszintet csökkent Tudatot növel 

Azurit Ügyességet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
növeli Gyorsaságot csökkent Érzelmet szüntet meg Ügyességet növel 

Baritokalcit Hatást csökkent Pajzs erőt csökkent Fizikumot növel Támadószintet növel Tudatot növel 
Baritokalcit Szaglást erősít Tudatot növel Varázslat hatóidejét növeli Jártasságszintet növel Varázserőt növel 

Bauxit 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Balsorsot növel Vért szintjét csökkenti 

Varázslat hatóidejét 
növeli Hőlátást ad 

Bayldonit Hatást csökkent Reflexet növel Varázslat hatóidejét növeli Varázslat erejét csökkenti Páncélszintet csökkent 

Bazalt Pajzs erőt növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Hatóidőt növel Támadószintet csökkent Jósorsot csökkent 

Benitoit Erőt csökkent Jósorsot növel Pajzs gyorsaságot növel Intelligenciát csökkent Rátermettséget növel 

Berill Éjjellátást ad 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Ég Hőlátást ad Lelkierőt növel 

Biotit Védőszintet növel Próbák esélyét csökkenti Erőt csökkent Hatást növel 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Biotitpala Testi elváltozást okoz (pozitív) Gyorsaságot növel Pajzs gyorsaságot csökkent Erőt növel Jósorsot növel 

Bitumenes kőszén Betegségszintet növel 
Varázslat hatótávját 
növeli Varázslat hatóidejét növeli Varázslat sebzését növeli 

Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Bizmut Támadószintet csökkent Hatást csökkent Reflexet csökkent Szaglást gyengít Varázslat erejét növeli 

Bizmutin Intelligenciát csökkent Rátermetséget csökkent Tudatot csökkent 
Esszenciapajzsot 
csökkent Jósorsot növel 

Boelit Megbetegít 
Varázslat hatótávját 
növeli Látást gyengít Varázslat erejét csökkenti Erőt csökkent 

Bojit Lelkierőt növel Esszenciát növel Páncélszintet csökkent Próbák esélyét növeli Sebet gyógyít 
Borax Robban Gyorsaságot csökkent Lelkierőt csökkent Támadószintet növel Mar 
Bornit Páncélszintet csökkent Hőlátást ad Hatóidőt csökkent Védőszintet csökkent Erőt növel 
Borostyánkő Varázserőt növel Vért GYM-et csökkent Fizikumot csökkent Rátermetséget csökkent Lelkierőt növel 
Boulangerit Betegségszintet növel Gyorsaságot növel Intelligenciát csökkent Varázserőt növel Támadószintet csökkent 

Bournonit Ügyességet növel 
Esszenciapajzsot 
csökkent Mar Rátermetséget csökkent Jártasságszintet növel 

Breccsa Érzelmet teremt Intelligenciát csökkent Varázslat hatótávját növeli Ég Vért GYM-et csökkent 
Briozoás mészkő Varázslat sebzését növeli Pajzs erőt csökkent Mar Intelligenciát növel Látást erősít 
Brochantit Próbák esélyét növeli Varázslat sebzését növeli Ég Varázserőt csökkent Mérgező 
Brookit Ügyességet növel Reflexet csökkent Ég Intelligenciát növel Vért szintjét csökkenti 
Brucit Páncélszintet csökkent Betegségszintet csökkent Reflexet növel Hallást erősít Támadószintet növel 
Bytownit Esszenciát növel Vért szintjét növeli Intelligenciát csökkent Megbetegít Hőlátást ad 

Cancrinit Mérgező 
Mérgezési szintet 
csökkent Szívósságot csökkent Jártasságszintet csökkent Pajzs erőt csökkent 

Carnallit Balsorsot növel Jósorsot csökkent Lelkierőt csökkent Varázslat erejét csökkenti Robban 

Carnotit Vért GYM-et növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Védőszintet csökkent Varázserőt növel Betegségszintet csökkent 

Cerusszit Hőlátást ad Reflexet növel Varázserőt csökkent Villan Hallást erősít 
Chabazit Villan Reflexet növel Szívósságot növel Esszenciát növel Pajzs gyorsaságot növel 

Chamosit Jártasságszintet csökkent Pajzs gyorsaságot növel Erőt növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Balsorsot csökkent 

Chiastolit szarukő Villan 
Varázslat hatóidejét 
növeli Reflexet növel 

Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Jósorsot növel 

Cianotrichit Szívósságot csökkent Fegyvererőt növel Hatást csökkent Vért GYM-et csökkent Intelligenciát csökkent 
Cikron Varázslat hatótávját növeli Mérgezési szintet növel Gyorsaságot csökkent Erőt csökkent Balsorsot csökkent 

Cinkit Betegségszintet csökkent Reflexet csökkent Testi elváltozást okoz (pozitív) Hatóidőt csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

Cinnabarit Jósorsot csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Hatást növel Gyorsaságot növel Balsorsot csökkent 

Citrin Robban Látást gyengít Érzelmet szüntet meg Jártasságpontot ad Páncélszintet csökkent 
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(nagyon ritka) 

Colemanit Éjjellátást ad Fegyvererőt növel Gyorsaságot csökkent Érzelmet teremt 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Copiapit Varázslat hatóidejét növeli Varázslat erejét csökkenti Varázslat erejét növeli Intelligenciát csökkent 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Cordierit Szívósságot növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Jósorsot csökkent Tudatot növel 

Fegyvergyorsaságot 
növel 

Cordierit szarukő Sebet gyógyít Varázslat sebzését növeli Fizikumot csökkent Ügyességet csökkent Szaglást erősít 

Cölesztin Gyorsaságot növel Betegségszintet csökkent Hatóidőt csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Szaglást gyengít 

Csillám pegmantit Varázslat sebzését növeli Látást gyengít Rátermetséget csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Erőt növel 

Csillámos homokkő Mérgezési szintet csökkent Páncélszintet növel Hatóidőt csökkent Fizikumot növel Fizikumot csökkent 

Dacit Jártasságszintet növel Sebet gyógyít Varázslatot ad (nagyon ritka) 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Varázslat hatóidejét 
növeli 

Datolit Intelligenciát növel Vért GYM-et csökkent Varázslat erejét növeli 
Varázslat hatótávját 
növeli Balsorsot növel 

Descloizit Éjjellátást ad 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Fegyvergyorsaságot növel Szaglást erősít Tudatot csökkent 

Dezmin Balsorsot csökkent Betegségszintet csökkent Esszenciát növel Szaglást gyengít Próbák esélyét növeli 

Diaboelit Lelkierőt növel Betegségszintet csökkent Érzelmet teremt 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Fizikumot növel 

Diaszpor Vért GYM-et csökkent Mérgező Ügyességet növel Robban Intelligenciát növel 
Diopszid Fizikumot növel Fegyvererőt csökkent Testi elváltozást okoz (negatív) Erőt csökkent Ügyességet növel 

Dioptáz Szívósságot csökkent Hatóidőt növel Testi elváltozást okoz (negatív) 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Látást gyengít 

Diorit Érzelmet teremt Hőlátást ad Varázslat sebzését csökkenti 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Disztén Mérgező Vért GYM-et növel Szaglást erősít 
Varázslat sebzését 
csökkenti Balsorsot csökkent 

Diszténpala Szaglást erősít Varázserőt csökkent Hőlátást ad Hatóidőt csökkent Megbetegít 

Dolerit Megbetegít Jósorsot növel Szívósságot növel Páncélszintet csökkent 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Dolomit Páncélszintet csökkent Rátermettséget növel Ég 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Védőszintet csökkent 

Dolomit Vért szintjét növeli Esszenciát növel Varázslat sebzését csökkenti Mérgezési szintet növel Esszenciapajzsot növel 

Dumortierit Pajzs erőt csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Hatóidőt növel Jósorsot növel Hőlátást ad 

Dunit Támadószintet növel Reflexet növel Lelkierőt növel Páncélszintet csökkent Hallást erősít 
Édesvízi mészkő Esszenciát csökkent Hatóidőt növel Testi elváltozást okoz (negatív) Rátermetséget csökkent Hatást növel 

Egirin Védőszintet csökkent Varázserőt csökkent Megbetegít Balsorsot csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

Eklogit Hatóidőt növel Tudatot csökkent Intelligenciát csökkent Pajzs erőt növel Varázserőt csökkent 
Elbait Testi elváltozást okoz (pozitív) Rátermettséget növel Varázslat hatóidejét csökkenti Jártasságszintet növel Pajzs erőt növel 
Enargit Rátermettséget növel Rátermetséget csökkent Hallást gyengít Látást erősít Páncélszintet növel 
Ensztatit Vért szintjét csökkenti Támadószintet csökkent Próbák esélyét növeli Szívósságot csökkent Hallást erősít 
Epidot Varázserőt növel Jósorsot csökkent Hallást erősít Jósorsot növel Gyorsaságot növel 

Epsomit Mérgezési szintet csökkent Tudatot csökkent Hatóidőt növel Látást erősít 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Eritrin Megbetegít Betegségszintet csökkent Fegyvererőt csökkent Varázserőt növel Intelligenciát növel 

Eudalit Robban Betegségszintet csökkent Intelligenciát növel 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Varázserőt csökkent 

Euklász Látást erősít Erőt csökkent Hatást növel 
Varázslat sebzését 
csökkenti Mérgezési szintet növel 

Ezüst Varázslat erejét csökkenti Intelligenciát csökkent Lelkierőt csökkent Páncélszintet növel 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Faopál Villan Gyorsaságot csökkent Fizikumot csökkent Mérgező Támadószintet növel 

Fehér gránit Erőt csökkent Látást erősít Ég Betegségszintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Fehér granodiorit Pajzs gyorsaságot csökkent Hatóidőt növel Varázslat hatóidejét csökkenti Szívósságot csökkent Varázslat erejét csökkenti 

Fehér mikrogránit Erőt csökkent Szaglást erősít Reflexet csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Védőszintet növel 

Fekete agyagpala Varázslatot ad (nagyon ritka) Vért GYM-et csökkent Mérgező Tudatot növel Hatást csökkent 
Feketepala Jósorsot csökkent Látást erősít Sebet gyógyít Jártasságszintet növel Hatóidőt növel 
Fenakit Varázslat hatótávját csökkenti Gyorsaságot csökkent Védőszintet növel Páncélszintet növel Jártasságszintet csökkent 

Fillit Szaglást erősít 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Szívósságot növel Robban Próbák esélyét csökkenti 
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Flogopit Rátermettséget növel Balsorsot növel Reflexet növel Próbák esélyét csökkenti Hőlátást ad 

Fluorit Intelligenciát csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Támadószintet csökkent Próbák esélyét növeli Varázslat erejét csökkenti 

Foltos pala Ügyességet növel Próbák esélyét növeli Mérgező Lelkierőt csökkent Esszenciát csökkent 

Forrásmészkő Lelkierőt növel Hatóidőt növel Próbák esélyét növeli 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Erőt csökkent 

Fosszíliás pala Erőt csökkent Hatóidőt növel Ügyességet növel Varázserőt növel 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Földpátos homokkő Esszenciapajzsot növel Balsorsot csökkent Éjjellátást ad Érzelmet teremt Fegyvererőt csökkent 
Földpátpegmantit Vért GYM-et csökkent Védőszintet növel Varázslat sebzését csökkenti Jósorsot csökkent Pajzs gyorsaságot növel 

Franklinit Rátermetséget csökkent Szívósságot növel Testi elváltozást okoz (pozitív) 
Varázslat sebzését 
csökkenti 

Fegyvergyorsaságot 
növel 

Függőcsepkő Intelligenciát növel Tudatot csökkent Lelkierőt csökkent Betegségszintet növel Páncélszintet csökkent 
Füstkvarc Sebet gyógyít Hatóidőt növel Varázserőt csökkent Varázslat erejét növeli Tudatot csökkent 
Gabbró Tudatot növel Fizikumot csökkent Hallást erősít Támadószintet növel Látást erősít 

Gadolinit Jósorsot növel Esszenciát növel Pajzs gyorsaságot növel Látást gyengít 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Galenit Megbetegít Jártasságszintet növel Érzelmet szüntet meg Pajzs erőt csökkent Érzelmet teremt 

Garnierit Gyorsaságot csökkent 
Varázslat hatótávját 
növeli Mérgezési szintet növel Jósorsot növel Érzelmet szüntet meg 

Gehlenit Páncélszintet növel 
Mérgezési szintet 
csökkent Látást erősít 

Varázslat hatótávját 
növeli Varázslat sebzését növeli 

Gibbsit Varázslat hatótávját növeli Gyorsaságot csökkent Páncélszintet csökkent Tudatot növel Szaglást gyengít 
Gipsz Reflexet csökkent Próbák esélyét növeli Varázserőt növel Mar Szaglást erősít 
Gipsz Erőt csökkent Jártasságszintet csökkent Páncélszintet csökkent Varázserőt csökkent Tudatot csökkent 
Girolit Pajzs erőt növel Hallást gyengít Mérgezési szintet csökkent Páncélszintet csökkent Mar 

Glakukofán Vért GYM-et növel 
Varázslat hatótávját 
növeli Sebet gyógyít Fizikumot csökkent 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Glauberit Varázslat erejét növeli Fegyvererőt csökkent Hallást erősít Rátermettséget növel Balsorsot növel 

Glaukodot Varázserőt növel Gyorsaságot növel Páncélszintet csökkent Intelligenciát csökkent 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Glaukonit Esszenciát növel Esszenciát csökkent Érzelmet szüntet meg Éjjellátást ad 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) 

Gneisz Fegyvergyorsaságot csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Mérgezési szintet növel 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti Érzelmet szüntet meg 

Goethit Erőt növel Hallást erősít Szaglást erősít Szaglást gyengít Próbák esélyét növeli 

Grafit Páncélszintet csökkent Varázserőt növel Vért szintjét növeli 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Látást erősít 

Gránátos csillámpala Erőt csökkent Védőszintet növel Látást gyengít Gyorsaságot növel Fegyvererőt csökkent 
Gránátperidotit Támadószintet csökkent Erőt növel Varázslat hatótávját csökkenti Próbák esélyét növeli Páncélszintet növel 
Gránátszarukő Hallást erősít Mérgezési szintet növel Mar Szívósságot csökkent Varázslat erejét csökkenti 
Granofir Vért szintjét csökkenti Hallást gyengít Intelligenciát növel Páncélszintet növel Reflexet csökkent 
Granulit Vért szintjét csökkenti Fizikumot növel Hatóidőt csökkent Hallást erősít Védőszintet csökkent 
Grauwacke Jósorsot növel Lelkierőt csökkent Gyorsaságot csökkent Gyorsaságot növel Erőt csökkent 

Greenockit Lelkierőt csökkent 
Esszenciapajzsot 
csökkent Rátermetséget csökkent Robban 

Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

Grosszulár gránát Villan 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Fegyvergyorsaságot növel Tudatot csökkent Szaglást gyengít 

Grünerit Esszenciapajzsot növel Érzelmet teremt Hatóidőt csökkent Ég 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Gyémánt Pajzs erőt csökkent Szaglást erősít Reflexet növel 
Varázslat sebzését 
csökkenti Érzelmet teremt 

Gyűrt gneisz Megbetegít Varázslat erejét növeli Erőt növel Robban Ügyességet csökkent 

Gyűrt pala Mérgezési szintet csökkent Sebet gyógyít Mérgező 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Varázslat hatóidejét 
növeli 

Harmotom Szaglást gyengít Pajzs erőt növel Támadószintet növel 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Hallást erősít 

Hauerit Szívósságot csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Villan Reflexet csökkent Érzelmet szüntet meg 

Hausmannit Varázslat sebzését csökkenti Varázslat sebzését növeli Vért szintjét csökkenti Éjjellátást ad 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Haüyn Páncélszintet növel Megbetegít Támadószintet csökkent Látást erősít Esszenciapajzsot növel 

Hedenbergit Páncélszintet csökkent Varázserőt csökkent Erőt növel 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Hőlátást ad 

Hegyikristály Gyorsaságot növel Vért szintjét csökkenti Hallást erősít Rátermettséget növel Villan 

Heliodor Érzelmet teremt 
Varázslat hatótávját 
növeli Pajzs gyorsaságot csökkent Védőszintet csökkent Lelkierőt növel 
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Helleflinta Rátermettséget növel Intelligenciát csökkent Betegségszintet csökkent Gyorsaságot növel Támadószintet növel 
Hemantit Varázslat sebzését csökkenti Próbák esélyét növeli Varázslatot ad (nagyon ritka) Intelligenciát csökkent Hatást növel 
Hemimorfit Balsorsot növel Reflexet növel Varázslat sebzését növeli Hatóidőt növel Érzelmet szüntet meg 
Herderit Varázslat hatótávját csökkenti Hallást erősít Reflexet növel Varázserőt csökkent Megbetegít 
Heulandit Ügyességet növel Robban Vért szintjét növeli Hatást csökkent Hőlátást ad 

Hidrocinkit Hatást növel Mérgező Varázslat sebzését csökkenti 
Varázslat hatótávját 
növeli Hallást erősít 

Higany Gyorsaságot növel Hatást csökkent Próbák esélyét csökkenti Támadószintet növel Esszenciapajzsot növel 
Hipersztén Páncélszintet növel Rátermetséget csökkent Védőszintet csökkent Erőt csökkent Varázslat erejét növeli 

Homokkő Fizikumot növel 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Villan 

Varázslat hatótávját 
növeli Rátermettséget növel 

Hópehely obszidián Lelkierőt csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Megbetegít Intelligenciát csökkent Pajzs gyorsaságot növel 

Hornblende Esszenciát csökkent Szaglást gyengít Pajzs erőt növel Varázserőt növel Jósorsot növel 
Hornblende gránit Balsorsot növel Lelkierőt csökkent Esszenciát növel Támadószintet növel Szívósságot csökkent 
Horzsakő Hatóidőt növel Jósorsot növel Ügyességet növel Próbák esélyét növeli Pajzs gyorsaságot növel 
Humit Szívósságot csökkent Rátermettséget növel Robban Varázslat sebzését növeli Pajzs erőt csökkent 
Ignimbrit Hőlátást ad Vért GYM-et csökkent Szaglást erősít Erőt csökkent Reflexet csökkent 
Ilmenit Fegyvergyorsaságot csökkent Próbák esélyét csökkenti Rátermetséget csökkent Rátermettséget növel Varázslat erejét csökkenti 
Ilvait Fegyvererőt csökkent Páncélszintet csökkent Villan Látást erősít Betegségszintet csökkent 
Írásgránit Szaglást erősít Tudatot csökkent Varázslat erejét csökkenti Fizikumot csökkent Ügyességet növel 

Írókréta Ügyességet csökkent 
Varázslat sebzését 
csökkenti Varázslat erejét csökkenti Fegyvererőt növel Fizikumot csökkent 

Iszapkő Lelkierőt csökkent Tudatot növel Testi elváltozást okoz (negatív) Gyorsaságot csökkent Vért szintjét növeli 
Jadeit Hallást erősít Páncélszintet csökkent Fegyvererőt csökkent Balsorsot csökkent Látást gyengít 
Jamesonit Villan Szívósságot növel Balsorsot csökkent Varázserőt növel Hőlátást ad 

Jarlit Szívósságot növel Mérgező Varázslat hatótávját növeli 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Varázslat hatóidejét 
növeli 

Jarosit Fegyvergyorsaságot növel Lelkierőt növel Pajzs gyorsaságot növel Jósorsot csökkent Hatást növel 

Jáspis Szaglást gyengít Hatást növel Esszenciapajzsot növel Érzelmet teremt 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Kalcit Tudatot növel Szívósságot csökkent Vért GYM-et növel Érzelmet teremt Ég 
Kálisó Testi elváltozást okoz (pozitív) Hőlátást ad Reflexet növel Rátermettséget növel Érzelmet szüntet meg 

Kalkantit Varázserőt növel Ég Varázslat hatótávját csökkenti 
Varázslat sebzését 
csökkenti 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Kalkopirit Esszenciát növel Szaglást gyengít Páncélszintet csökkent Balsorsot növel 
Fegyvergyorsaságot 
növel 

Kalkzin Páncélszintet növel 
Varázslat hatóidejét 
növeli Vért GYM-et növel Hatóidőt csökkent Szívósságot növel 

Kaolinit Érzelmet szüntet meg Hatást csökkent Testi elváltozást okoz (negatív) Betegségszintet csökkent Balsorsot növel 
Karneol Gyorsaságot csökkent Érzelmet teremt Erőt növel Rátermetséget csökkent Esszenciapajzsot növel 
Kassziterit Próbák esélyét csökkenti Hatást csökkent Esszenciát növel Páncélszintet csökkent Betegségszintet növel 

Kék márvány Hatóidőt növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Reflexet növel 

Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Látást gyengít 

Kén Esszenciapajzsot csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Ég 

Mérgezési szintet 
csökkent Intelligenciát csökkent 

Kenyérbomba Sebet gyógyít 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Varázslat sebzését növeli Fizikumot növel Pajzs gyorsaságot növel 

Kernit Jártasságszintet növel Látást erősít Varázslat sebzését növeli Ég 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) 

Kimberlit Fegyvererőt csökkent Éjjellátást ad Hatóidőt növel Intelligenciát növel Rátermettséget növel 
Klinoklász Esszenciapajzsot csökkent Jósorsot növel Éjjellátást ad Szaglást erősít Lelkierőt csökkent 

Klinoklor Varázserőt csökkent 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Varázslat sebzését csökkenti 

Varázslat hatótávját 
csökkenti Rátermettséget növel 

Klinozoizit Testi elváltozást okoz (negatív) Reflexet csökkent Varázserőt csökkent Hőlátást ad Gyorsaságot csökkent 
Kloantit Ügyességet csökkent Tudatot növel Érzelmet szüntet meg Balsorsot csökkent Reflexet csökkent 

Klorargirit Ég Jósorsot csökkent Betegségszintet növel Varázserőt csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Kloritoid Szaglást erősít Próbák esélyét csökkenti Fegyvergyorsaságot csökkent Támadószintet növel Esszenciát növel 
Kobaltin Fizikumot csökkent Betegségszintet növel Védőszintet csökkent Támadószintet csökkent Ég 
Kolumbit Betegségszintet csökkent Hallást erősít Villan Jósorsot növel Varázserőt csökkent 
Kondrit Fizikumot csökkent Hatást növel Hatóidőt csökkent Gyorsaságot növel Varázserőt csökkent 
Kondrodit Mar Betegségszintet csökkent Varázslat hatótávját növeli Vért szintjét csökkenti Hatást növel 



Alkímia különfejezet – Nem hivatalos Káosz Szerepjáték kiegészítő 

 26 

Korallmészkő Erőt növel Jártasságszintet növel Szaglást erősít Ég Villan 
Korund Ég Támadószintet növel Rátermettséget növel Fizikumot növel Lelkierőt növel 
Kovakő Tudatot növel Hatást csökkent Mérgezési szintet növel Hallást gyengít Esszenciát csökkent 
Kovellin Rátermetséget csökkent Látást gyengít Megbetegít Tudatot növel Fizikumot növel 
Köleszsemhomokkő Esszenciát növel Védőszintet növel Páncélszintet csökkent Tudatot növel Jártasságszintet növel 

Kősó Szívósságot növel Erőt csökkent Varázslat hatóidejét növeli Sebet gyógyít 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Kötélláva Villan Mérgezési szintet növel Esszenciapajzsot csökkent Erőt csökkent Vért GYM-et csökkent 
Krinoideás mészkő Balsorsot növel Rátermettséget növel Jártasságszintet növel Megbetegít Betegségszintet növel 
Kriolit Balsorsot csökkent Jártasságszintet csökkent Szívósságot növel Érzelmet teremt Hatást növel 
Kristálytufa Varázslat erejét csökkenti Mérgezési szintet növel Lelkierőt növel Hatóidőt növel Esszenciapajzsot növel 
Krizoberill Intelligenciát növel Mérgező Vért szintjét csökkenti Szaglást erősít Balsorsot növel 
Krizokolla Megbetegít Rátermetséget csökkent Robban Varázslat erejét növeli Hatást növel 
Krizopász Robban Erőt csökkent Varázserőt csökkent Próbák esélyét növeli Érzelmet teremt 

Krizotil Testi elváltozást okoz (negatív) 
Mérgezési szintet 
csökkent Éjjellátást ad Gyorsaságot csökkent Esszenciát növel 

Krokoit Látást erősít Rátermettséget növel Villan Szaglást erősít 
Mérgezési szintet 
csökkent 

Kromit Fizikumot csökkent Fizikumot növel Látást gyengít Esszenciát növel Intelligenciát csökkent 
Kuprit Érzelmet teremt Tudatot növel Hatást csökkent Próbák esélyét csökkenti Vért szintjét csökkenti 
Kvarchomokkő Tudatot növel Érzelmet teremt Sebet gyógyít Villan Szívósságot csökkent 
Kvarcporfír Gyorsaságot növel Jártasságszintet növel Sebet gyógyít Szívósságot csökkent Támadószintet növel 

Labradorit Hőlátást ad Reflexet növel Fegyvererőt növel Szívósságot növel 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Lamprofír Fizikumot növel Érzelmet szüntet meg Gyorsaságot csökkent Esszenciapajzsot növel Ég 
Larvikit Támadószintet csökkent Esszenciát csökkent Érzelmet teremt Ügyességet növel Pajzs erőt növel 
Laumontit Vért szintjét növeli Balsorsot növel Varázslat erejét növeli Hallást erősít Érzelmet szüntet meg 
Lazulit Mérgezési szintet növel Vért szintjét növeli Lelkierőt csökkent Érzelmet szüntet meg Jártasságszintet csökkent 
Lazurit Pajzs erőt csökkent Vért GYM-et növel Gyorsaságot növel Rátermettséget növel Látást erősít 

Leadhillit Vért GYM-et csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Mérgezési szintet csökkent Pajzs gyorsaságot növel Megbetegít 

Lepidokrokit Érzelmet teremt Próbák esélyét csökkenti Támadószintet csökkent Rátermetséget csökkent Varázslat erejét növeli 
Lepidolit Gyorsaságot növel Gyorsaságot csökkent Reflexet csökkent Tudatot növel Érzelmet szüntet meg 
Leucit Erőt csökkent Fegyvererőt csökkent Védőszintet csökkent Ügyességet csökkent Érzelmet szüntet meg 

Leukogabbró Hatóidőt növel Lelkierőt csökkent Varázslat erejét csökkenti 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Esszenciapajzsot 
csökkent 

Lignit Jósorsot növel Ügyességet csökkent Megbetegít Mérgező Szaglást erősít 
Limonit Testi elváltozást okoz (pozitív) Páncélszintet növel Robban Szaglást erősít Esszenciát csökkent 
Limonitos homokkő Reflexet növel Jósorsot csökkent Támadószintet csökkent Esszenciapajzsot növel Tudatot csökkent 
Linarit Jósorsot csökkent Pajzs erőt növel Pajzs gyorsaságot csökkent Fizikumot csökkent Sebet gyógyít 
Lösz Páncélszintet növel Hallást gyengít Reflexet csökkent Varázslat erejét csökkenti Hatást növel 
Lumasellás mészkő Vért szintjét növeli Intelligenciát növel Varázslat erejét csökkenti Éjjellátást ad Ég 

Magnetit Varázserőt növel Jártasságszintet növel Ég 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Pajzs erőt csökkent 

Magnezit Próbák esélyét csökkenti Villan Testi elváltozást okoz (negatív) 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Malachit Intelligenciát növel Támadószintet növel Hatóidőt csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Védőszintet csökkent 

Manganit Balsorsot növel Hatóidőt csökkent Reflexet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Látást erősít 

Markazit Robban Tudatot növel Mérgező 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Esszenciapajzsot 
csökkent 

Meszes agyagkő Páncélszintet csökkent Reflexet csökkent Vért GYM-et növel Intelligenciát növel Szaglást erősít 
Mészkőbreccsa Mar Lelkierőt csökkent Támadószintet növel Intelligenciát növel Próbák esélyét csökkenti 
Mésztufa Próbák esélyét növeli Varázslat erejét csökkenti Betegségszintet csökkent Erőt csökkent Támadószintet növel 

Metakvarcit Fizikumot csökkent Intelligenciát csökkent Szaglást gyengít 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Vért GYM-et növel 

Mezolit Pajzs erőt csökkent Villan Varázslat sebzését növeli Hallást gyengít Szaglást gyengít 

Migmatit Esszenciát csökkent Ügyességet csökkent Fegyvererőt növel Varázslat sebzését növeli 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Mikrolin Erőt növel Ügyességet csökkent Villan Vért GYM-et növel Robban 
Milarit Támadószintet csökkent Hatást növel Szaglást erősít Balsorsot csökkent Varázslat sebzését növeli 
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Millerit Varázslat erejét csökkenti Pajzs erőt növel Fizikumot csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Érzelmet teremt 

Milonit Mérgezési szintet csökkent Balsorsot csökkent Szaglást erősít Mérgezési szintet növel 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Mimetezit Érzelmet teremt Varázslat erejét csökkenti Megbetegít Lelkierőt növel Reflexet növel 

Molibdenit Reflexet növel Ügyességet csökkent Testi elváltozást okoz (pozitív) Támadószintet növel 
Fegyvergyorsaságot 
növel 

Monacit Varázserőt növel Lelkierőt növel Pajzs gyorsaságot csökkent Hatóidőt növel Varázslat sebzését növeli 
Morénaagyag Védőszintet növel Varázslat erejét csökkenti Megbetegít Érzelmet szüntet meg Varázslat sebzését növeli 
Morganit Esszenciapajzsot növel Erőt növel Pajzs erőt növel Intelligenciát növel Hőlátást ad 

Muszkovit Fegyvererőt növel Jósorsot csökkent Mar 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Pajzs gyorsaságot növel 

Muszkovitpala Reflexet növel Szaglást erősít Jártasságszintet csökkent 
Mérgezési szintet 
csökkent Szívósságot növel 

Nátrolit Varázslat sebzését növeli Varázserőt csökkent Tudatot növel Rátermettséget növel 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Nefelin Betegségszintet növel Támadószintet csökkent Pajzs gyorsaságot növel Robban Látást gyengít 
Nefelinszienit Próbák esélyét csökkenti Varázserőt növel Támadószintet növel Fegyvererőt növel Gyorsaságot növel 
Nemesopál Szívósságot csökkent Fegyvererőt növel Hallást gyengít Varázslat sebzését növeli Látást gyengít 
Neptunit Esszenciapajzsot csökkent Hatóidőt növel Rátermetséget csökkent Megbetegít Mar 
Nikkelin Tudatot csökkent Rátermetséget csökkent Látást erősít Éjjellátást ad Erőt növel 
Nikkel-vas Mérgező Jósorsot csökkent Tudatot csökkent Ügyességet növel Robban 

Nitratin Védőszintet növel Jósorsot növel Támadószintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Robban 

Norit Szaglást gyengít Próbák esélyét növeli Mérgezési szintet csökkent Intelligenciát csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
növel 

Nozeán Hatóidőt növel Balsorsot növel Érzelmet szüntet meg Hatóidőt csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Nummuliteszes 
mészkő Esszenciapajzsot növel Szívósságot csökkent Pajzs erőt csökkent Hallást erősít Hőlátást ad 
Obszidián Testi elváltozást okoz (negatív) Próbák esélyét növeli Betegségszintet csökkent Ügyességet növel Védőszintet növel 
Oligoklász Hatóidőt csökkent Megbetegít Szaglást gyengít Ügyességet csökkent Ég 
Olivenit Intelligenciát csökkent Szaglást erősít Lelkierőt növel Fizikumot növel Fegyvererőt növel 
Olivin Vért szintjét növeli Vért GYM-et csökkent Szívósságot csökkent Tudatot növel Fegyvererőt csökkent 
Olivin márvány Varázserőt növel Tudatot növel Pajzs gyorsaságot növel Fegyvererőt növel Hatóidőt csökkent 
Olivingabbró Látást erősít Vért GYM-et csökkent Varázslat hatótávját növeli Mérgezési szintet növel Gyorsaságot csökkent 
Onix Varázslat sebzését csökkenti Szaglást erősít Hőlátást ad Támadószintet növel Páncélszintet csökkent 

Oolitos mészkő Testi elváltozást okoz (negatív) 
Mérgezési szintet 
csökkent Testi elváltozást okoz (pozitív) Reflexet csökkent Fizikumot növel 

Oolitos vaskő Fegyvererőt növel 
Varázslat sebzését 
csökkenti Pajzs erőt növel Varázserőt növel Pajzs gyorsaságot növel 

Ortoklász Páncélszintet csökkent Vért GYM-et növel Mérgező Erőt csökkent Mar 

Pektolit Reflexet csökkent Hatóidőt növel Varázserőt növel 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Fizikumot növel 

Pentlandit Varázslat sebzését növeli Védőszintet növel Hallást gyengít Intelligenciát növel Hőlátást ad 
Perovszkit Varázslat hatóidejét növeli Fegyvererőt csökkent Próbák esélyét csökkenti Vért szintjét csökkenti Szaglást gyengít 
Petalit Jártasságszintet növel Látást erősít Erőt csökkent Sebet gyógyít Próbák esélyét növeli 
Phillipsit Hallást erősít Mérgezési szintet növel Fegyvererőt növel Pajzs gyorsaságot növel Ügyességet növel 

Pirargirit Éjjellátást ad 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Intelligenciát növel 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) Szaglást erősít 

Pirit Hatóidőt növel Reflexet növel Támadószintet csökkent Varázserőt csökkent Érzelmet teremt 
Pirites pala Szaglást erősít Fizikumot csökkent Jártasságszintet növel Mar Szívósságot növel 
Piritgumó Intelligenciát csökkent Tudatot csökkent Rátermettséget növel Fegyvererőt növel Érzelmet szüntet meg 
Pirofillit Intelligenciát növel Reflexet csökkent Támadószintet növel Erőt növel Pajzs gyorsaságot növel 

Piroklor-mikrolit Fizikumot növel 
Varázslat hatótávját 
növeli Intelligenciát növel Lelkierőt csökkent 

Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Piroluzit Látást gyengít Robban Rátermetséget csökkent Mérgezési szintet növel Betegségszintet csökkent 
Piromorfit Esszenciapajzsot csökkent Varázslat erejét növeli Jósorsot növel Esszenciát csökkent Próbák esélyét növeli 
Pirop gránát Pajzs erőt növel Lelkierőt csökkent Próbák esélyét növeli Vért szintjét csökkenti Fegyvererőt növel 
Piroxén szarukő Intelligenciát csökkent Támadószintet növel Vért GYM-et növel Pajzs erőt növel Pajzs erőt csökkent 

Piroxenit Tudatot növel Érzelmet szüntet meg Varázslat hatóidejét növeli Fizikumot csökkent 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Pirrhotin Jártasságszintet csökkent Varázserőt növel Varázslatot ad (nagyon ritka) Esszenciát csökkent Próbák esélyét csökkenti 
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Pizolitos mészkő Fegyvergyorsaságot csökkent Próbák esélyét csökkenti Vért GYM-et növel 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Platina Varázslat hatótávját növeli Hőlátást ad Erőt növel Tudatot csökkent Ügyességet növel 
Polibázit Esszenciapajzsot növel Intelligenciát csökkent Esszenciapajzsot csökkent Jártasságszintet csökkent Balsorsot növel 
Polihalit Esszenciát csökkent Gyorsaságot növel Varázslat erejét növeli Jártasságszintet csökkent Hatást csökkent 
Porfíros gránit Varázslat erejét csökkenti Látást gyengít Pajzs erőt növel Ügyességet csökkent Támadószintet csökkent 
Porfíros mikrogránit Fegyvergyorsaságot növel Varázslat sebzését növeli Hallást gyengít Intelligenciát növel Varázslat erejét növeli 

Porfíros szurokkő Mérgezési szintet növel 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Hőlátást ad Lelkierőt növel Megbetegít 

Prehnit Szaglást erősít Esszenciapajzsot növel Vért szintjét csökkenti Ügyességet csökkent Jósorsot növel 

Proustit Erőt növel Páncélszintet növel Pajzs gyorsaságot növel 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Jártasságszintet csökkent 

Realgár Betegségszintet növel Érzelmet szüntet meg Varázslat hatótávját csökkenti Éjjellátást ad Fegyvererőt növel 
Réz Ügyességet növel Hallást erősít Rátermetséget csökkent Esszenciát növel Jártasságszintet növel 

Richterit Védőszintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
növeli Megbetegít Erőt csökkent Ügyességet növel 

Riebeckit Ügyességet csökkent Támadószintet növel Jósorsot csökkent Pajzs erőt növel Hatást csökkent 
Riolit Páncélszintet csökkent Esszenciát növel Vért GYM-et növel Éjjellátást ad Tudatot csökkent 
Rodokrozit Fizikumot csökkent Éjjellátást ad Páncélszintet növel Szaglást gyengít Reflexet csökkent 
Rodonit Villan Fizikumot növel Esszenciapajzsot csökkent Próbák esélyét csökkenti Erőt növel 
Romanechit Varázslat hatótávját csökkenti Rátermettséget növel Robban Lelkierőt csökkent Szívósságot növel 

Rombporfír Intelligenciát növel Erőt növel Jósorsot növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Gyorsaságot növel 

Rózsakvarc Pajzs gyorsaságot csökkent Varázslat erejét csökkenti Támadószintet növel Jósorsot csökkent Rátermettséget növel 
Rózsaszín gránit Próbák esélyét csökkenti Varázslat erejét csökkenti Mérgezési szintet növel Tudatot csökkent Tudatot növel 
Rózsaszín granodiorit Lelkierőt növel Támadószintet csökkent Tudatot növel Intelligenciát növel Jósorsot növel 

Rózsaszín mikrogránit Jósorsot csökkent 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Szaglást gyengít 

Varázslat hatótávját 
növeli Gyorsaságot csökkent 

Rózsaszín ortokvarcit Vért szintjét növeli Ügyességet csökkent Varázslat sebzését növeli Varázserőt csökkent Hallást erősít 
Rubellit Betegségszintet csökkent Rátermetséget csökkent Varázserőt növel Gyorsaságot növel Vért szintjét növeli 

Rubin Lelkierőt növel Fizikumot növel Támadószintet növel Varázserőt növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Rutil Testi elváltozást okoz (negatív) Pajzs gyorsaságot növel Próbák esélyét csökkenti Éjjellátást ad Hatóidőt növel 

Samarskit Védőszintet növel Gyorsaságot növel Jártasságszintet növel 
Fegyvergyorsaságot 
növel Páncélszintet növel 

Scheelit Látást gyengít Varázslat sebzését növeli Rátermettséget növel Érzelmet szüntet meg Reflexet csökkent 
Schörl Pajzs gyorsaságot növel Varázserőt növel Hallást gyengít Vért szintjét növeli Megbetegít 
Skolecit Varázslat hatóidejét növeli Szívósságot csökkent Fegyvererőt csökkent Hallást erősít Varázslat sebzését növeli 

Skorodit Tudatot csökkent 
Mérgezési szintet 
csökkent Reflexet csökkent Védőszintet növel Ügyességet csökkent 

Skutterudit Tudatot csökkent Esszenciát csökkent Balsorsot csökkent Ég 
Fegyvergyorsaságot 
növel 

Smaltin Vért GYM-et csökkent Varázserőt növel Éjjellátást ad Páncélszintet csökkent Ügyességet csökkent 

Smaragd Gyorsaságot növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Varázslat erejét csökkenti Megbetegít Intelligenciát növel 

Smithsonit Látást erősít Ég Ügyességet csökkent Balsorsot növel Pajzs erőt csökkent 

Spilit Rátermettséget növel 
Varázslat hatóidejét 
növeli Hatást növel Vért GYM-et növel Esszenciát növel 

Spinell Fizikumot csökkent Varázserőt növel Érzelmet szüntet meg Pajzs gyorsaságot növel Pajzs erőt növel 
Spodumen Robban Betegségszintet csökkent Hőlátást ad Próbák esélyét csökkenti Hallást gyengít 

Staurolit Varázslat hatótávját növeli Betegségszintet csökkent Hőlátást ad 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Gyorsaságot csökkent 

Stefanit Mar Jósorsot növel Lelkierőt csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Varázslat sebzését 
csökkenti 

Stibikonit Megbetegít Hatóidőt növel Pajzs gyorsaságot csökkent Jósorsot csökkent Fizikumot csökkent 

Stroncianit Hatóidőt csökkent Szívósságot növel Fegyvererőt növel Szaglást gyengít 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Szalagos riolit Varázslat hatóidejét csökkenti Lelkierőt csökkent Testi elváltozást okoz (pozitív) Hallást gyengít Balsorsot növel 
Szalagos vaskő Balsorsot növel Páncélszintet növel Pajzs gyorsaságot növel Esszenciát növel Rátermetséget csökkent 
Szanidin Pajzs erőt csökkent Esszenciapajzsot növel Mar Szaglást gyengít Tudatot növel 

Szemes gneisz Próbák esélyét növeli 
Varázslat hatótávját 
növeli Reflexet növel Hallást erősít Vért GYM-et növel 

Szepiolit Reflexet csökkent Hatóidőt csökkent Védőszintet növel Jósorsot csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 
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Szeptáriás konkréció Fizikumot növel Védőszintet csökkent Hallást erősít Szaglást gyengít Reflexet csökkent 
Szerpentinit Fizikumot csökkent Próbák esélyét növeli Varázslat sebzését növeli Lelkierőt növel Védőszintet csökkent 

Szfalerit Fegyvergyorsaságot növel 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Szaglást erősít Vért szintjét csökkenti 

Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) 

Sziderit Vért GYM-et csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Pajzs gyorsaságot csökkent Pajzs gyorsaságot növel Látást gyengít 

Szienit Látást gyengít Érzelmet teremt Fizikumot növel Páncélszintet csökkent Fegyvererőt növel 
Szillimanit Fegyvergyorsaságot csökkent Ég Támadószintet növel Lelkierőt csökkent Hallást gyengít 
Szilvanit Szívósságot növel Esszenciapajzsot növel Testi elváltozást okoz (pozitív) Varázslat erejét csökkenti Érzelmet szüntet meg 

Szilvin Varázserőt csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Vért GYM-et növel Jósorsot növel Hatást növel 

Szkapolit Ügyességet csökkent Hőlátást ad Varázslat hatótávját növeli Pajzs erőt csökkent Támadószintet csökkent 

Szkarin Balsorsot csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Jósorsot csökkent Jártasságszintet csökkent 

Varázslat hatótávját 
növeli 

Szodalit Tudatot csökkent Megbetegít Varázslat hatótávját növeli Páncélszintet csökkent Sebet gyógyít 
Szurokkő Érzelmet szüntet meg Hatást növel Erőt csökkent Rátermettséget növel Intelligenciát csökkent 
Szurokszén Gyorsaságot növel Páncélszintet csökkent Pajzs gyorsaságot csökkent Hatóidőt csökkent Védőszintet növel 

Szürke márvány Próbák esélyét csökkenti 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Védőszintet csökkent Szaglást gyengít Intelligenciát növel 

Szürke ortokvarcit Varázslat erejét csökkenti Hallást erősít Varázslat sebzését növeli Tudatot növel 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Talk Rátermettséget növel Jósorsot csökkent Szívósságot csökkent Fizikumot csökkent Betegségszintet csökkent 
Tejkvarc Varázslat erejét növeli Reflexet csökkent Ügyességet növel Varázserőt növel Mar 

Tektit Mérgezési szintet növel Pajzs erőt csökkent Fegyvererőt növel 
Varázslat sebzését 
csökkenti Próbák esélyét növeli 

Tennantit Fizikumot csökkent Védőszintet csökkent Támadószintet csökkent Reflexet csökkent Páncélszintet növel 

Tetraedrit Fizikumot növel Mar 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Vért szintjét csökkenti 

Varázslat hatótávját 
növeli 

Thenardit Érzelmet teremt Balsorsot növel Érzelmet szüntet meg Szaglást erősít Intelligenciát növel 
Thomsonit Érzelmet szüntet meg Látást erősít Hatást csökkent Esszenciapajzsot növel Tudatot növel 
Titanit Gyorsaságot növel Éjjellátást ad Lelkierőt növel Mérgező Vért szintjét csökkenti 
Topáz Rátermetséget csökkent Esszenciapajzsot növel Fegyvererőt növel Hallást gyengít Támadószintet növel 
Torbernit Esszenciát csökkent Erőt növel Látást erősít Szaglást erősít Hatóidőt növel 

Tőzeg Villan Hatást növel Balsorsot csökkent Támadószintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Trachit Fegyvergyorsaságot növel Varázserőt csökkent Hatást növel Támadószintet csökkent Mar 

Tremolit Jártasságszintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
növeli Hallást gyengít Szívósságot növel Pajzs gyorsaságot növel 

Troktolit Lelkierőt növel Mérgezési szintet növel Védőszintet növel 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Érzelmet teremt 

Trona Mérgezési szintet növel Betegségszintet növel Intelligenciát növel 
Fegyvergyorsaságot 
növel Fizikumot növel 

Tufa Fegyvererőt növel 
Varázslat sebzését 
csökkenti Villan Jósorsot csökkent Ügyességet csökkent 

Tujamunit Védőszintet csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Erőt növel Varázslat erejét csökkenti 

Varázslat sebzését 
csökkenti 

Tungstit Varázslat sebzését növeli Robban Betegségszintet csökkent Védőszintet növel Megbetegít 

Turmalin Varázslat hatótávját csökkenti 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Éjjellátást ad Varázserőt csökkent Próbák esélyét csökkenti 

Turmalin pegmantit Gyorsaságot növel Erőt növel Fegyvergyorsaságot csökkent Betegségszintet növel Balsorsot növel 

Türkiz Varázslat hatótávját növeli Rátermettséget növel Támadószintet csökkent Varázslat sebzését növeli 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Tűzkő Esszenciát csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Lelkierőt csökkent Varázserőt csökkent Lelkierőt növel 

Tűzopál Erőt növel Támadószintet csökkent Pajzs gyorsaságot csökkent Tudatot növel Látást gyengít 

Ulexit Varázslat hatótávját csökkenti Hatást csökkent Jósorsot csökkent 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Hatást növel 

Uraninit Tudatot növel 
Esszenciapajzsot 
csökkent Fegyvergyorsaságot növel Vért szintjét növeli 

Varázslat hatótávját 
növeli 

Vanadinit Fegyvergyorsaságot csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
növel Varázserőt csökkent Gyorsaságot növel Reflexet csökkent 

Várachát Hallást erősít Erőt növel Rátermettséget növel 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Fegyvergyorsaságot 
növel 

Variscit Sebet gyógyít Hatóidőt csökkent Esszenciát csökkent Jártasságszintet csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Vaskő meteorit Sebet gyógyít Látást gyengít Próbák esélyét növeli Fegyvererőt csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 
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Vermikulit Varázserőt csökkent Gyorsaságot növel Ügyességet csökkent Érzelmet teremt Éjjellátást ad 
Vezuiván Fegyvergyorsaságot csökkent Hallást erősít Esszenciát növel Látást gyengít Varázslat sebzését növeli 

Vivianit Látást gyengít 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Tudatot csökkent Vért szintjét növeli Fizikumot növel 

Volborthit Varázslat hatóidejét csökkenti Hatóidőt csökkent Fizikumot növel Hőlátást ad Jósorsot csökkent 
Volframit Varázslat erejét csökkenti Erőt növel Fegyvererőt csökkent Tudatot csökkent Érzelmet szüntet meg 

Vörös homokkő Érzelmet szüntet meg Esszenciát növel Esszenciapajzsot növel 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Mérgező 

Vörös írókréta Fizikumot növel Fegyvererőt csökkent Ügyességet csökkent Betegségszintet növel 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Vörös márga Reflexet növel Mérgező Betegségszintet növel 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Fegyvergyorsaságot 
növel 

Wad Vért GYM-et csökkent Jártasságszintet növel Fegyvergyorsaságot növel Támadószintet csökkent Villan 
Wavellit Testi elváltozást okoz (negatív) Hatást csökkent Varázserőt csökkent Gyorsaságot csökkent Fegyvererőt növel 
Willemit Ég Támadószintet növel Varázslat erejét növeli Tudatot csökkent Rátermettséget növel 

Witherit Hatást csökkent Gyorsaságot csökkent Ég 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Hatóidőt csökkent 

Wollastonit Támadószintet növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Varázslatot ad (nagyon ritka) Varázslat erejét csökkenti Erőt növel 

Wulfenit Tudatot növel Mar Pajzs gyorsaságot növel Mérgező Erőt csökkent 
Xenotim Éjjellátást ad Jósorsot növel Hatást növel Balsorsot csökkent Pajzs gyorsaságot növel 
Zafír Gyorsaságot csökkent Mérgező Esszenciapajzsot csökkent Támadószintet csökkent Pajzs erőt növel 
Zárvány Varázslat erejét növeli Lelkierőt növel Fegyvererőt növel Tudatot csökkent Védőszintet csökkent 

Zoizit Robban 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Fegyvererőt csökkent Betegségszintet növel 

Mérgezési szintet 
csökkent 

Zöld homokkő Fegyvergyorsaságot csökkent Mérgezési szintet növel 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Pajzs erőt csökkent Szívósságot csökkent 

Zöld márga Ügyességet növel Ügyességet csökkent Hatást csökkent Látást gyengít Intelligenciát csökkent 
Zöld márvány Hallást gyengít Tudatot csökkent Esszenciapajzsot növel Hatóidőt növel Hatást csökkent 
Zöldpala Látást erősít Varázslat sebzését növeli Szaglást gyengít Reflexet növel Balsorsot növel 
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2. főtáblázat: Növények hatásainak összefoglaló 
táblázata 

 
 

Növény neve Első hatás Második hatás Harmadik hatás Negyedik hatás Ötödik hatás 
acélpáfrány Hatást növel Robban Védőszintet csökkent Jósorsot növel Szívósságot növel 

Acsalapugyökér Erőt csökkent Varázslat sebzését növeli Pajzs erőt csökkent Hőlátást ad Hatást növel 

áfonya Varázslat sebzését növeli Fizikumot csökkent Vért szintjét csökkenti Villan Hallást erősít 

Áfonyabogyó Mar 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Pajzs gyorsaságot növel Pajzs erőt csökkent Páncélszintet csökkent 

Áfonyalevél Éjjellátást ad Ügyességet csökkent Hatóidőt növel Próbák esélyét csökkenti Reflexet növel 

akác 
Varázslat sebzését 
csökkenti Hatást csökkent Vért szintjét növeli Hatóidőt növel Esszenciát növel 

alkörmös Esszenciát növel 
Varázslat sebzését 
csökkenti Fizikumot növel 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) Szívósságot csökkent 

álomtoboz Pajzs gyorsaságot növel 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Tudatot növel Próbák esélyét csökkenti Szívósságot csökkent 

ámbrafű Betegségszintet növel Betegségszintet csökkent Védőszintet növel Hatást csökkent Fizikumot csökkent 

angyaltrombita 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Varázslat erejét csökkenti Védőszintet növel Próbák esélyét növeli Vért szintjét növeli 

angyélika Páncélszintet csökkent Varázslat hatótávját növeli Pajzs gyorsaságot csökkent 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

Ánizsmag Tudatot növel Jósorsot csökkent Pajzs erőt növel Hallást gyengít Látást gyengít 

Apró bojtorjánfű Vért GYM-et növel Pajzs gyorsaságot növel Reflexet növel Páncélszintet növel Esszenciát csökkent 

aranyeső Esszenciát növel Erőt csökkent Vért GYM-et növel Varázslat erejét csökkenti Betegségszintet növel 

aranygomba Rátermettséget növel Erőt növel Jósorsot csökkent Varázserőt csökkent Páncélszintet csökkent 

aranyrozs Hallást gyengít 
Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Balsorsot csökkent Gyorsaságot csökkent 

aranyvessző Lelkierőt növel Balsorsot csökkent Szaglást erősít Jártasságszintet növel Vért szintjét csökkenti 

Aranyvesszőfű Pajzs erőt növel Varázslat hatótávját növeli Fizikumot növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Hatóidőt növel 

aranyvirág Reflexet csökkent Jósorsot növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Próbák esélyét növeli Szívósságot növel 

Árnikavirág Hallást erősít Fegyvererőt növel Robban Hallást gyengít Varázslat hatótávját növeli 

árvácska Érzelmet teremt Vért GYM-et csökkent Szívósságot növel Lelkierőt növel Betegségszintet csökkent 

átokfű Szaglást erősít Támadószintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Látást erősít Lelkierőt csökkent 

Átokgyökér 
Varázslat hatóidejét 
növeli Fegyvererőt csökkent Mérgezési szintet csökkent Mérgezési szintet növel Hatást csökkent 

babérmeggy Hatóidőt csökkent Páncélszintet növel 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Villan Varázserőt csökkent 

babhéj Gyorsaságot növel Támadószintet növel Reflexet csökkent Lelkierőt növel Gyorsaságot csökkent 

bangita Támadószintet növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Erőt csökkent Mar Varázslat sebzését csökkenti 

barátcserje Balsorsot növel Hallást gyengít Szaglást gyengít Fegyvererőt növel Jártasságszintet csökkent 

bazsalikom 
Varázslat hatótávját 
növeli Fegyvergyorsaságot növel Páncélszintet csökkent Próbák esélyét növeli Esszenciát növel 

begónia 
Varázslat sebzését 
csökkenti 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) Reflexet növel 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti Hatóidőt növel 

békalen Varázserőt csökkent Fizikumot csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Esszenciát csökkent Vért GYM-et növel 

beléndek Esszenciát csökkent Lelkierőt növel Sebet gyógyít Rátermetséget csökkent Jósorsot csökkent 

benedekfű Tudatot csökkent Jósorsot csökkent Érzelmet szüntet meg Mérgezési szintet növel Mérgező 

bércse Ügyességet csökkent Fizikumot növel Robban Jósorsot növel Varázslat hatótávját növeli 

berkenye Rátermettséget növel 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Vért GYM-et növel Páncélszintet csökkent Ügyességet növel 

bíboránizs Fegyvererőt csökkent Védőszintet csökkent Esszenciapajzsot növel 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Intelligenciát növel 

bodza Jósorsot csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Érzelmet teremt Mérgezési szintet növel 

Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) 

boglárka Megbetegít Tudatot csökkent Vért szintjét csökkenti Erőt növel Érzelmet szüntet meg 

bojtorján Hallást gyengít Tudatot csökkent Esszenciapajzsot növel Varázslat erejét növeli Próbák esélyét csökkenti 

bókoló aranyfa 
Esszenciapajzsot 
csökkent Jártasságszintet növel Balsorsot csökkent Rátermetséget csökkent Fizikumot növel 

bolondgomba Intelligenciát csökkent Jósorsot növel Varázslat sebzését csökkenti 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

borbolya Próbák esélyét növeli Mérgező Rátermettséget növel Támadószintet növel Szaglást gyengít 

boróka Gyorsaságot növel Erőt növel Hallást erősít Fizikumot növel Intelligenciát csökkent 
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borostyán Rátermettséget növel Balsorsot növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Fegyvererőt növel Éjjellátást ad 

boroszlán Szívósságot csökkent Mar Vért szintjét csökkenti Varázslat erejét növeli 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

borsmenta Mérgező 
Mérgezési szintet 
csökkent Fegyvergyorsaságot növel Páncélszintet csökkent Varázserőt csökkent 

borsófa Szívósságot csökkent Páncélszintet csökkent Fegyvergyorsaságot növel Esszenciát csökkent Pajzs erőt növel 

borsos varjúháj Robban 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Jósorsot növel Támadószintet növel 

borsoskeserűfű Reflexet csökkent Ügyességet csökkent Esszenciát növel Esszenciapajzsot növel Ügyességet növel 

boszorkányfű Fegyvererőt csökkent Támadószintet növel Esszenciapajzsot csökkent Mar Betegségszintet növel 

bronzgomba Ügyességet csökkent Esszenciapajzsot növel Erőt csökkent Erőt növel Lelkierőt növel 

buzér Varázserőt csökkent Érzelmet szüntet meg Lelkierőt növel Próbák esélyét csökkenti Ügyességet növel 

bürök Jósorsot csökkent Sebet gyógyít Szaglást gyengít Erőt csökkent Varázserőt növel 

cickafark Hatást növel Vért szintjét növeli Varázslat sebzését növeli 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) 

Varázslat hatótávját 
csökkenti 

citromfű Próbák esélyét csökkenti Gyorsaságot csökkent Ügyességet növel Robban Balsorsot növel 

condurágó Hallást gyengít Varázslat sebzését növeli Éjjellátást ad Sebet gyógyít Szívósságot növel 

csabaírevérfű Robban Jártasságszintet csökkent Balsorsot növel Lelkierőt csökkent Hallást gyengít 

csalán 
Esszenciapajzsot 
csökkent Szaglást erősít Varázslat sebzését növeli Látást erősít Jártasságszintet csökkent 

cserszömörce Varázserőt növel Pajzs erőt csökkent Mérgezési szintet növel Reflexet növel Betegségszintet csökkent 

csikorka Erőt növel Rátermettséget növel Rátermetséget csökkent Varázslat erejét csökkenti Védőszintet növel 

csíkos kecskerágó Ügyességet növel Hatást csökkent Varázslat sebzését csökkenti Reflexet növel Támadószintet csökkent 

csillagánizs Varázserőt csökkent Intelligenciát csökkent Páncélszintet növel Jártasságszintet növel Rátermettséget növel 

csillagfürt Betegségszintet növel Pajzs erőt csökkent Varázslat hatótávját növeli Ég Hatást növel 

csodabogyó Mérgező Balsorsot csökkent Érzelmet szüntet meg 
Jártasságpontot ad 
(nagyon ritka) Varázslat erejét növeli 

Csodanád Ügyességet csökkent Intelligenciát csökkent Villan 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Fizikumot növel 

csucsor Esszenciapajzsot növel Pajzs erőt növel Jártasságszintet csökkent Megbetegít Sebet gyógyít 

darázscsalán Érzelmet teremt Mérgezési szintet növel Hatóidőt csökkent Sebet gyógyít Varázslat hatótávját növeli 

diólevél Páncélszintet csökkent Próbák esélyét növeli Hallást gyengít Betegségszintet növel Varázslatot ad (nagyon ritka) 

díszpipacs Sebet gyógyít Varázslat erejét csökkenti Erőt csökkent Esszenciát csökkent Próbák esélyét növeli 

dohány Hőlátást ad Esszenciát növel Esszenciapajzsot csökkent Pajzs erőt csökkent Hatást növel 

dudafürt Reflexet növel Vért szintjét csökkenti Mérgezési szintet csökkent Robban Balsorsot csökkent 

ebszőlő 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Ügyességet növel 

Fegyvergyorsaságot 
csökkent Hallást erősít Reflexet csökkent 

ebvészmag 
Varázslat sebzését 
csökkenti 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti Mérgező Mérgezési szintet növel Betegségszintet növel 

ecetfa 
Varázslat hatóidejét 
növeli Látást erősít Tudatot növel Tudatot csökkent Jártasságszintet csökkent 

édeskömény Szaglást erősít Varázserőt növel Hallást erősít Rátermetséget csökkent Esszenciát csökkent 

Éjszakai zsurló Pajzs erőt növel Mérgezési szintet növel Reflexet növel Szaglást gyengít Intelligenciát növel 

életfa Gyorsaságot csökkent Balsorsot csökkent Betegségszintet csökkent Jósorsot növel Varázslat sebzését csökkenti 

energianektár 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent 

Fegyvergyorsaságot 
csökkent Mérgező Varázslat erejét növeli Védőszintet növel 

erdei pajzsika Erőt csökkent Varázslat hatótávját növeli Látást gyengít 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Hallást erősít 

ernyős madártej Esszenciát növel Ügyességet növel Gyorsaságot növel Mar Érzelmet szüntet meg 

ezerjófű Hallást gyengít Pajzs erőt csökkent Betegségszintet csökkent Hőlátást ad Esszenciát csökkent 

ezüstgomba 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Esszenciát csökkent Ügyességet növel Támadószintet csökkent Jósorsot csökkent 

fagyal Védőszintet növel 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Pajzs gyorsaságot csökkent Hallást erősít Erőt növel 

fagyöngy 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Ég Hőlátást ad Gyorsaságot növel Pajzs gyorsaságot növel 

fahamu Reflexet növel Érzelmet szüntet meg Esszenciát csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

farkasalma Látást erősít Mérgezési szintet növel Gyorsaságot növel Mérgező Tudatot csökkent 

farkasölő sisakvirág Vért szintjét növeli Érzelmet szüntet meg Fizikumot növel Hallást erősít Erőt növel 

fehércsalán Balsorsot csökkent 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Pajzs erőt csökkent Jósorsot növel 

fehérgomba 
Esszenciapajzsot 
csökkent Vért GYM-et növel Ég Hallást erősít Vért szintjét csökkenti 

fekete hunyor Ügyességet csökkent Szaglást gyengít Fegyvererőt csökkent 
Varázslat sebzését 
csökkenti Vért GYM-et csökkent 

fekete szeder 
Fegyvergyorsaságot 
növel Látást erősít Páncélszintet csökkent Sebet gyógyít Jártasságszintet csökkent 

fekete üröm Vért GYM-et csökkent Betegségszintet csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Varázserőt növel Ügyességet növel 
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feketebodza Fegyvererőt csökkent Pajzs erőt csökkent Hatást csökkent Pajzs erőt növel Varázslat sebzését csökkenti 

feketegomba Próbák esélyét növeli Jártasságszintet csökkent Erőt növel Érzelmet teremt Reflexet növel 

Felcserlevél Esszenciát csökkent Varázslat hatótávját növeli Esszenciapajzsot növel Mérgezési szintet növel Hallást gyengít 

Féregfű Páncélszintet csökkent Éjjellátást ad Érzelmet szüntet meg Jártasságszintet csökkent Vért szintjét csökkenti 

Fojtógyökér 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Balsorsot növel Varázslat sebzését csökkenti 

Esszenciapajzsot 
csökkent Rátermettséget növel 

fokhagyma Mar Vért GYM-et növel Sebet gyógyít Támadószintet csökkent Varázserőt növel 

fürtös bodza Ügyességet csökkent Rátermetséget csökkent Fegyvererőt növel Támadószintet csökkent Vért GYM-et növel 

fürtös gyöngyike 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Lelkierőt csökkent Mérgezési szintet növel Mar Jártasságszintet növel 

Füstbokor Esszenciát csökkent Lelkierőt növel Intelligenciát növel Balsorsot növel Esszenciát növel 

füstike Villan Jósorsot csökkent Hallást gyengít Esszenciát csökkent Esszenciapajzsot növel 

fűz Próbák esélyét csökkenti Rátermettséget növel Lelkierőt növel Jártasságszintet csökkent Intelligenciát növel 

galagonya Érzelmet teremt Fegyvererőt csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Jártasságszintet csökkent Fegyvergyorsaságot növel 

görvélyfű Erőt növel Éjjellátást ad Megbetegít Lelkierőt csökkent Reflexet növel 

Gránitharaszt Villan Ügyességet növel Jártasságszintet csökkent Pajzs gyorsaságot növel Érzelmet szüntet meg 

grindélia Betegségszintet csökkent Erőt növel Fizikumot növel Erőt csökkent Hatást növel 

gyalogbodza Páncélszintet növel Pajzs erőt növel Pajzs gyorsaságot növel 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Jósorsot növel 

Gyémántkóró Vért szintjét növeli Pajzs erőt növel Vért szintjét csökkenti Balsorsot növel Mérgező 

gyémántlián 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Szaglást erősít Ügyességet növel Rátermettséget növel Megbetegít 

gyöngyvirág Sebet gyógyít Vért GYM-et csökkent Fegyvererőt növel Jártasságszintet növel Erőt csökkent 

gyűszűvirág Lelkierőt csökkent Ügyességet növel Próbák esélyét növeli Védőszintet csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

hamvas hárs Intelligenciát növel Mérgező Védőszintet növel Rátermetséget csökkent Balsorsot csökkent 

harangláb 
Varázslat sebzését 
csökkenti Hallást erősít Páncélszintet csökkent Fizikumot növel Erőt növel 

harmatfű Fegyvererőt csökkent Érzelmet szüntet meg Esszenciát csökkent 
Mérgezési szintet 
csökkent Tudatot növel 

hárs Hőlátást ad Varázslat sebzését növeli Szaglást gyengít Hatóidőt csökkent Reflexet növel 

hatalomtövis 
Varázslat hatóidejét 
növeli Látást erősít Pajzs gyorsaságot növel Ügyességet növel Próbák esélyét növeli 

havasszépe Próbák esélyét csökkenti Védőszintet csökkent Lelkierőt növel Rátermettséget növel Varázserőt csökkent 

hegyi babér Intelligenciát növel Védőszintet csökkent Gyorsaságot csökkent Esszenciapajzsot növel Jártasságszintet növel 

hérics Vért GYM-et növel Páncélszintet csökkent Erőt növel 
Esszenciapajzsot 
csökkent 

Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Himlőcserje Hatóidőt csökkent Varázslat sebzését növeli Mérgezési szintet növel Fegyvergyorsaságot növel Reflexet növel 

hóbogyó Varázslat erejét csökkenti Támadószintet növel Pajzs gyorsaságot csökkent Balsorsot csökkent Varázserőt növel 

holdvirág Szaglást erősít Varázslat hatóidejét növeli Ég Védőszintet csökkent Látást erősít 

homoki gyopár Látást gyengít Reflexet csökkent Esszenciát növel Hallást gyengít Rátermetséget csökkent 

hóvirág Erőt növel Rátermetséget csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Esszenciapajzsot növel Vért GYM-et növel 

Hörgő cserje Hallást erősít Pajzs gyorsaságot növel Vért GYM-et csökkent Páncélszintet növel Esszenciapajzsot növel 

hunyor Intelligenciát növel Pajzs erőt csökkent Lelkierőt csökkent Hőlátást ad Érzelmet teremt 

Hydravirág Hatóidőt csökkent Sebet gyógyít Ügyességet csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Pajzs erőt növel 

iglice Reflexet csökkent Gyorsaságot csökkent Páncélszintet csökkent Hallást erősít Vért GYM-et növel 

Infangus gyökere Esszenciát csökkent Gyorsaságot csökkent Védőszintet növel Intelligenciát növel Varázslat hatóidejét növeli 

istápfű Vért GYM-et csökkent Varázserőt növel Varázserőt csökkent Ég Varázslat sebzését csökkenti 

iszalag Vért GYM-et növel Villan Fegyvererőt növel Hatóidőt növel Varázslat erejét csökkenti 

Kacagó zuzmó Éjjellátást ad Reflexet növel Mérgezési szintet növel Látást gyengít Ügyességet növel 

kaktuszgolyó Ügyességet növel 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Tudatot növel Pajzs erőt csökkent Hallást gyengít 

kalánfű 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Rátermettséget növel Látást erősít 

Esszenciapajzsot 
csökkent Mérgezési szintet növel 

kalapácscserje Próbák esélyét csökkenti Varázslat erejét növeli Rátermettséget növel 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Jártasságszintet növel 

kálmos Gyorsaságot csökkent Ég Erőt növel Erőt csökkent Pajzs erőt növel 

kamilla Ég 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti Vért GYM-et növel Ügyességet csökkent 

Káosztövis Vért szintjét növeli 
Varázslat sebzését 
csökkenti Hatóidőt csökkent Szívósságot csökkent 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

kapor Pajzs erőt növel Ügyességet csökkent Páncélszintet növel Ügyességet növel Fegyvererőt csökkent 

kapotnyak Hallást gyengít Varázserőt növel Esszenciát csökkent Mérgező Erőt növel 

kardfű Gyorsaságot növel Mérgező Fizikumot csökkent Balsorsot növel Ügyességet csökkent 
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katáng Lelkierőt csökkent Gyorsaságot növel Mérgezési szintet csökkent Fegyvergyorsaságot növel Érzelmet teremt 

kecskerágó Próbák esélyét növeli Betegségszintet növel Sebet gyógyít Szívósságot csökkent Támadószintet növel 

kecskeruta Hatást csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Vért szintjét csökkenti Villan Varázserőt csökkent 

kékharmatfű Jósorsot növel Lelkierőt csökkent Pajzs gyorsaságot növel Szívósságot növel Pajzs gyorsaságot csökkent 

kenderfű Vért szintjét növeli Reflexet növel 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Jósorsot csökkent 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Kenyérgyökér Próbák esélyét csökkenti Tudatot csökkent Gyorsaságot növel 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Mar 

kerti ruta Gyorsaságot csökkent Vért GYM-et csökkent Reflexet csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Szívósságot növel 

keserű mandula Balsorsot csökkent Erőt növel Varázserőt csökkent 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Lelkierőt növel 

kikerics Hallást gyengít Jártasságszintet csökkent Mérgezési szintet csökkent Páncélszintet csökkent Villan 

kontyvirág 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Robban Mérgezési szintet növel Látást gyengít 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

kökörcsin Rátermettséget növel Reflexet növel 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Érzelmet teremt Vért GYM-et növel 

körömvirág Varázserőt csökkent Érzelmet teremt Hatóidőt növel Rátermetséget csökkent Erőt csökkent 

kövérke Jártasságszintet növel Hatást csökkent Robban 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Pajzs erőt csökkent 

kutyabenge Varázserőt növel Hallást erősít Lelkierőt csökkent Jártasságszintet csökkent Ügyességet növel 

kutyatej Villan Fegyvererőt csökkent Szívósságot csökkent Gyorsaságot csökkent Rátermettséget növel 

labdarózsa Vért szintjét növeli Esszenciát növel Erőt csökkent 
Varázslat sebzését 
csökkenti Érzelmet szüntet meg 

leander Esszenciát csökkent Hallást gyengít Hallást erősít Látást gyengít Látást erősít 

lenmag Hatóidőt csökkent Gyorsaságot csökkent Tudatot növel Varázslat erejét növeli 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

lestyán Szívósságot csökkent Fegyvererőt növel Intelligenciát csökkent Jósorsot csökkent Varázslat sebzését növeli 

levendula Villan Rátermettséget növel Éjjellátást ad Balsorsot csökkent Mérgező 

libapimpó Hatóidőt növel 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Hőlátást ad Varázslat erejét növeli Esszenciát növel 

lilaakác Éjjellátást ad Hatóidőt csökkent Hatást csökkent Esszenciapajzsot növel Hőlátást ad 

lobélia Hatóidőt csökkent Varázslat sebzését növeli Fegyvererőt csökkent Ügyességet növel 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) 

lóhere 
Varázslat hatóidejét 
növeli 

Varázslat sebzését 
csökkenti Esszenciapajzsot növel Szívósságot növel Reflexet növel 

loncok Varázslat erejét csökkenti Varázserőt csökkent Esszenciapajzsot növel Esszenciát növel Páncélszintet növel 

macskagyökér Balsorsot növel Vért GYM-et csökkent Pajzs gyorsaságot növel Intelligenciát növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

madárbirs 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Robban Szaglást gyengít Ügyességet növel Próbák esélyét növeli 

madárkeserűfű Lelkierőt növel Jósorsot csökkent Jósorsot növel Védőszintet növel Hatóidőt növel 

madársóska Védőszintet csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Érzelmet teremt Pajzs gyorsaságot növel Fegyvererőt csökkent 

magyal Jósorsot csökkent Intelligenciát növel Gyorsaságot növel 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Pajzs erőt csökkent 

mahónia 
Varázslat hatóidejét 
növeli Mérgező 

Varázslat hatótávját 
csökkenti Éjjellátást ad Erőt növel 

májvirág Támadószintet csökkent Ügyességet növel Látást erősít Esszenciát növel Tudatot növel 

mák Ég Balsorsot növel Szaglást gyengít Vért szintjét csökkenti 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti 

mandragóragyökér Szaglást erősít Éjjellátást ad Érzelmet teremt Varázserőt csökkent Vért szintjét csökkenti 

maszlag Esszenciát csökkent Jósorsot növel Érzelmet teremt Varázslat sebzését növeli Jósorsot csökkent 

medvetalp Betegségszintet csökkent Sebet gyógyít Hatást csökkent Fegyvererőt növel Hatást növel 

menta Reflexet csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Esszenciát növel Vért GYM-et csökkent Szívósságot csökkent 

méregtövis Szívósságot csökkent Betegségszintet csökkent Látást erősít Vért szintjét csökkenti Tudatot növel 

méreggyilok 
Esszenciapajzsot 
csökkent Hallást erősít Varázslatot ad (nagyon ritka) 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Varázserőt csökkent 

mérges saláta Védőszintet csökkent Esszenciát növel Balsorsot növel Támadószintet csökkent Páncélszintet csökkent 

mocsári gólyahír Mérgezési szintet növel Megbetegít Hatást csökkent Vért GYM-et csökkent Varázslat hatóidejét növeli 

mocsári kockásliliom Varázslat erejét csökkenti Jártasságszintet csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Jártasságszintet növel Pajzs gyorsaságot növel 

mocsári nőszirom Támadószintet csökkent Betegségszintet növel Varázslat erejét csökkenti Szívósságot csökkent Erőt csökkent 

mocsári somkóró Intelligenciát növel 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Szaglást gyengít Vért GYM-et növel Fegyvererőt növel 

nadálytő Hatóidőt növel Jósorsot csökkent 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Védőszintet növel 

Varázslat hatótávját 
csökkenti 

nadragulya Varázslat erejét csökkenti Hőlátást ad Gyorsaságot csökkent Pajzs erőt csökkent Hatóidőt növel 

nádvirág Próbák esélyét csökkenti Intelligenciát növel Tudatot növel Varázslat erejét növeli Fegyvergyorsaságot növel 

nagy ezerjófű Páncélszintet csökkent 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Tudatot növel Esszenciapajzsot növel 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) 
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napraforgó Szívósságot növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Robban Fizikumot növel Hallást erősít 

napsugárgomba 
Mérgezési szintet 
csökkent Gyorsaságot csökkent Esszenciát csökkent Jártasságszintet csökkent Páncélszintet csökkent 

nárcisz Ügyességet növel Hőlátást ad Vért szintjét csökkenti Szívósságot csökkent Hatást csökkent 

Nyálkavirág Vért szintjét csökkenti Érzelmet szüntet meg 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Fegyvererőt csökkent Tudatot csökkent 

orbáncfű Vért GYM-et csökkent Lelkierőt csökkent Varázserőt csökkent Varázslat erejét csökkenti Gyorsaságot csökkent 

ördögcérna Támadószintet csökkent Vért GYM-et csökkent Erőt növel Esszenciát csökkent Mérgezési szintet növel 

Ördöggomba Rátermettséget növel Látást erősít Ügyességet növel Próbák esélyét csökkenti Látást gyengít 

őszi kikerics Szívósságot csökkent Varázslat hatótávját növeli Jósorsot növel Sebet gyógyít Fegyvererőt növel 

pajzsika Szívósságot növel Balsorsot növel Varázserőt növel Jósorsot növel Varázslat sebzését csökkenti 

pásztortáska Varázserőt növel Varázslat erejét csökkenti Rátermetséget csökkent Fegyvererőt csökkent Mar 

pemetefű Tudatot növel Pajzs gyorsaságot növel Intelligenciát növel Ügyességet csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) 

Pestisvirág Próbák esélyét csökkenti Erőt növel Páncélszintet növel Lelkierőt csökkent Vért szintjét csökkenti 

petrezselyem Hallást gyengít Védőszintet csökkent Fegyvergyorsaságot növel 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Reflexet csökkent 

pipacs Varázserőt növel Fizikumot csökkent Jártasságszintet növel Esszenciapajzsot növel Reflexet csökkent 

porcikafű Robban Mar Páncélszintet növel Vért szintjét növeli Megbetegít 

puszpáng Intelligenciát növel Fegyvererőt csökkent Védőszintet növel Lelkierőt csökkent Fegyvergyorsaságot növel 

quandeo-mag Jártasságszintet növel Vért szintjét növeli Hatóidőt növel Mérgezési szintet növel Varázslat sebzését növeli 

ragadós galaj Esszenciát növel Hatóidőt csökkent Pajzs erőt növel Lelkierőt növel Rátermettséget növel 

ratanhia Próbák esélyét csökkenti Vért szintjét csökkenti Vért szintjét növeli Intelligenciát növel Balsorsot növel 

rekettye Szaglást erősít Hatást növel Varázserőt csökkent Támadószintet növel Megbetegít 

repkény Páncélszintet növel Próbák esélyét növeli Fegyvererőt csökkent Vért GYM-et csökkent Szívósságot csökkent 

Reszkető páfrány Vért GYM-et növel Varázserőt növel Hallást gyengít Mérgezési szintet növel Hatóidőt növel 

rhododendron Fizikumot növel Szaglást gyengít Szívósságot csökkent Védőszintet csökkent Balsorsot növel 

ricinus 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Érzelmet teremt Hőlátást ad Tudatot növel Ügyességet csökkent 

rózsaszirom 
Varázslat hatótávját 
növeli Esszenciapajzsot növel Támadószintet növel 

Mérgezési szintet 
csökkent Rátermetséget csökkent 

Rubinvirág Páncélszintet csökkent Jósorsot csökkent Szaglást erősít Látást gyengít Vért szintjét növeli 

sárga tárnics Reflexet csökkent Mar Rátermetséget csökkent Erőt csökkent Vért szintjét növeli 

sárgaánizs Esszenciát növel Páncélszintet csökkent Pajzs erőt növel Fegyvererőt növel Erőt csökkent 

sárgaviola Pajzs erőt csökkent Támadószintet csökkent Fegyvererőt növel Tudatot növel Vért szintjét csökkenti 

sárkánygomba Fizikumot csökkent Esszenciát csökkent Lelkierőt csökkent Hallást gyengít Balsorsot növel 

Sárkánykóró 
Mérgezési szintet 
csökkent Hatást csökkent Vért szintjét növeli Érzelmet teremt Gyorsaságot növel 

sás Fegyvererőt csökkent Fizikumot növel Páncélszintet csökkent Látást erősít Villan 

sátángomba Ügyességet növel Esszenciát növel Balsorsot csökkent Fegyvergyorsaságot növel Fizikumot csökkent 

selyemkóró 
Fegyvergyorsaságot 
növel Varázslat hatótávját növeli Erőt növel Szívósságot növel Támadószintet növel 

seprűzanót Próbák esélyét csökkenti Intelligenciát növel Hatást csökkent Esszenciát növel Megbetegít 

sikernektár Fegyvererőt növel Villan Látást erősít Hatóidőt csökkent Vért szintjét növeli 

Sikolyfű Hatóidőt növel Vért GYM-et növel Próbák esélyét csökkenti Tudatot növel Gyorsaságot csökkent 

sisakvirág Szaglást gyengít Próbák esélyét növeli 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Pajzs erőt csökkent Esszenciát növel 

Smaragdfű Próbák esélyét növeli 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Esszenciapajzsot növel Varázserőt növel Szaglást gyengít 

sóspörje Villan Intelligenciát növel Megbetegít Sebet gyógyít Hallást erősít 

sövényszulák 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Tudatot növel Varázserőt csökkent Erőt növel Támadószintet növel 

Strázsafű 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Lelkierőt csökkent Védőszintet csökkent Varázslat sebzését növeli Hatást növel 

sylbe gomba Ügyességet növel Tudatot csökkent Erőt csökkent Védőszintet növel Fegyvergyorsaságot növel 

szagosmüge Tudatot növel Pajzs erőt csökkent Hatást csökkent Megbetegít Robban 

szappanfű Pajzs gyorsaságot növel Pajzs erőt csökkent Páncélszintet csökkent Erőt csökkent Varázserőt növel 

szarkaláb Jósorsot növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Szívósságot csökkent Rátermetséget csökkent Próbák esélyét növeli 

szellőrózsa Jártasságszintet csökkent 
Mérgezési szintet 
csökkent Jósorsot csökkent Intelligenciát csökkent Varázslat erejét csökkenti 

szemvidító fű 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Varázserőt növel Hatást növel Szaglást erősít 

Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

szénapolyva Varázslat erejét növeli Mérgezési szintet növel Vért GYM-et csökkent Szaglást gyengít Jósorsot növel 

szerelemgomba Gyorsaságot növel Esszenciapajzsot növel 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Szívósságot csökkent Rátermetséget csökkent 
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szurokfű Erőt csökkent Gyorsaságot növel Fegyvererőt csökkent Varázslat erejét csökkenti Hatóidőt növel 

tárnics Gyorsaságot csökkent Intelligenciát növel Érzelmet teremt Szívósságot csökkent Esszenciapajzsot csökkent 

tavaszi kankalin Fizikumot növel Vért GYM-et növel Hőlátást ad Tudatot csökkent Tudatot növel 

tengeri hagyma Esszenciát csökkent Vért szintjét növeli Varázserőt csökkent Balsorsot csökkent Reflexet növel 

titánfű Szaglást gyengít Jártasságszintet csökkent Vért szintjét növeli Rátermetséget csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti 

törpemandula 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Varázslat hatóidejét növeli 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Hatóidőt csökkent Villan 

tövis Páncélszintet növel Reflexet növel Esszenciapajzsot csökkent Pajzs erőt csökkent Intelligenciát növel 

tőzegrozmaring 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Gyorsaságot növel Reflexet növel Érzelmet szüntet meg Tudatot csökkent 

tpaszuly Erőt növel Fegyvererőt csökkent Pajzs gyorsaságot csökkent 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Varázslat sebzését csökkenti 

tüskésböröszke Megbetegít Támadószintet növel Vért GYM-et növel Páncélszintet csökkent Fegyvergyorsaságot növel 

tűzbab Ügyességet növel Páncélszintet csökkent Hőlátást ad Gyorsaságot csökkent Megbetegít 

tűztövis 
Varázslat hatótávját 
növeli Tudatot csökkent Éjjellátást ad Betegségszintet csökkent Pajzs erőt növel 

tűzvirág Megbetegít 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Hallást gyengít Mérgezési szintet növel Jósorsot csökkent 

útifű Jártasságszintet növel Reflexet növel Erőt csökkent 
Varázslat hatótávját 
csökkenti Látást erősít 

útilapu Támadószintet csökkent 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Varázslat sebzését növeli Varázslat erejét növeli Varázslat hatótávját növeli 

üröm Védőszintet csökkent Varázslat sebzését növeli Vért GYM-et növel Hatást csökkent Jósorsot növel 

vadgesztenye Mérgező Pajzs gyorsaságot növel Látást gyengít Robban Hatóidőt csökkent 

vadkender 
Varázslat hatótávját 
csökkenti 

Fegyvergyorsaságot 
csökkent Varázserőt növel Rátermettséget növel Villan 

vadszőlő Ügyességet növel Esszenciapajzsot növel Szívósságot növel Hallást erősít Reflexet csökkent 

Vámpírgyökér Erőt csökkent Betegségszintet csökkent Fegyvergyorsaságot növel Ég Hallást gyengít 

varjúháj Varázserőt csökkent Vért GYM-et növel Fegyvergyorsaságot növel Vért GYM-et csökkent Fegyvererőt csökkent 

varjútövis Mérgezési szintet növel Vért szintjét csökkenti Vért szintjét növeli Gyorsaságot csökkent Szaglást gyengít 

végzetgyökér Mérgező Próbák esélyét csökkenti Tudatot csökkent Vért szintjét növeli Esszenciát növel 

verbéna Vért szintjét növeli Varázslat hatótávját növeli Pajzs gyorsaságot csökkent Pajzs gyorsaságot növel Varázslat hatóidejét növeli 

vérehulló fecskefű Vért szintjét csökkenti Rátermettséget növel Hallást erősít Gyorsaságot növel Pajzs erőt csökkent 

vérehulló kecskefű 
Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Reflexet csökkent Jártasságszintet csökkent Vért GYM-et növel Betegségszintet növel 

vérfű Hőlátást ad Vért GYM-et növel 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) Fizikumot csökkent Hatóidőt csökkent 

vérontó pimpó Robban 
Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Varázslat erejét növeli 

Testi elváltozást okoz 
(pozitív) Ég 

virággomba Intelligenciát csökkent 
Fegyvergyorsaságot 
csökkent Sebet gyógyít 

Varázslat hatótávját 
csökkenti Hőlátást ad 

vörösgyűrűs som Szívósságot csökkent Varázslat hatóidejét növeli Pajzs erőt növel Hatást növel Varázslat sebzését csökkenti 

zab Hatóidőt csökkent Esszenciapajzsot növel Betegségszintet növel Fegyvererőt növel Vért GYM-et növel 

Zafírpáfrány Mar Varázslat erejét növeli Mérgező 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) Varázslat erejét csökkenti 

zanót zászpa Hatást növel Intelligenciát csökkent Ég Varázslat erejét csökkenti Szívósságot növel 

zászpa 
Fegyvergyorsaságot 
növel 

Mérgezési szintet 
csökkent Hőlátást ad Betegségszintet csökkent Érzelmet szüntet meg 

zsibbasztó gomba Hallást erősít Látást erősít Varázslatot ad (nagyon ritka) 
Pajzs gyorsaságot 
csökkent Páncélszintet növel 

Zsigervirág Varázserőt növel Mérgező 
Varázslat hatóidejét 
csökkenti Fegyvererőt csökkent Balsorsot növel 

Zsugornektár Pajzs erőt növel Próbák esélyét növeli Balsorsot növel Ügyességet csökkent Erőt csökkent 

zsurló Balsorsot csökkent Betegségszintet növel Intelligenciát csökkent Jósorsot növel Hallást gyengít 
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3. főtáblázat: Állati komponensek hatásainak 
összefoglaló táblázata 

 
 

Megnevezés Első hatás Második hatás Harmadik hatás Negyedik hatás Ötödik hatás 
békaszem 

Esszenciapajzsot 
csökkent Mérgező Vért GYM-et csökkent Szívósságot növel 

Fegyvergyorsaságot 
csökkent 

démonbőr Reflexet csökkent Mar Hatóidőt csökkent Balsorsot csökkent Látást erősít 

démontüske Vért szintjét csökkenti Balsorsot csökkent Pajzs erőt növel Rátermetséget csökkent Balsorsot növel 

démonvér Varázslat erejét növeli Megbetegít Tudatot csökkent Védőszintet növel Robban 

főnixtoll Pajzs erőt növel Vért szintjét növeli Szaglást erősít Varázserőt csökkent Tudatot csökkent 

gyíkláb Reflexet növel Éjjellátást ad Varázslat erejét csökkenti Betegségszintet csökkent Varázslat hatóidejét növeli 

harkánytoll 
Varázslat erejét 
csökkenti Érzelmet szüntet meg Varázslatot ad (nagyon ritka) Védőszintet csökkent Éjjellátást ad 

kígyóepe Látást erősít Védőszintet növel Jártasságszintet növel Varázserőt csökkent Érzelmet szüntet meg 

krokodiltojás-héj Jósorsot csökkent Pajzs erőt növel Fizikumot csökkent Érzelmet szüntet meg Hatást csökkent 

lajháragy 
Jártasságszintet 
csökkent Varázserőt csökkent Varázslat hatóidejét növeli 

Varázslat hatóidejét 
csökkenti Jártasságszintet növel 

légsárkány pikkelye 
Testi elváltozást okoz 
(negatív) 

Rátermetséget 
csökkent 

Fegyvergyorsaságot 
csökkent Varázslat sebzését csökkenti Hatóidőt növel 

levelibéka Gyorsaságot csökkent Varázserőt csökkent Támadószintet növel Lelkierőt csökkent Mérgezési szintet csökkent 

malachitbőr Ég Tudatot csökkent Villan Fizikumot növel Erőt növel 

medvekarom Vért szintjét csökkenti Védőszintet csökkent Betegségszintet növel Látást gyengít Mar 

meztelen csiga Reflexet csökkent Esszenciát növel Mérgezési szintet csökkent Hőlátást ad Mérgezési szintet növel 

sárkánypikkely Megbetegít Erőt növel Fizikumot csökkent Szaglást erősít Hatóidőt csökkent 

sárkányvér 
Próbák esélyét 
csökkenti Robban 

Varázslat hatótávját 
csökkenti Hatóidőt növel Tudatot csökkent 

szalamandrabőr 
Támadószintet 
csökkent Robban Pajzs erőt csökkent Tudatot növel Mar 

szörny 
álkapocscsont 

Fegyvergyorsaságot 
növel 

Pajzs gyorsaságot 
csökkent Varázslat sebzését csökkenti Balsorsot növel Vért szintjét növeli 

teknősbéka-agy 
Varázslat hatótávját 
növeli 

Varázslatot ad (nagyon 
ritka) Pajzs erőt növel Mérgezési szintet növel Fegyvererőt csökkent 

tűzgőte pikkelye Éjjellátást ad Intelligenciát csökkent Jósorsot csökkent Hatást csökkent Fizikumot növel 

vad méz 
Jártasságszintet 
csökkent Erőt csökkent Varázserőt növel Balsorsot csökkent Reflexet növel 

varangy Erőt csökkent Megbetegít Vért GYM-et növel Fegyvererőt növel Szívósságot növel 
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Hatások összefoglalva (az egyszerűbb 
áttekintés végett) 

 
1.4/A táblázat: A létrehozható hatások erőssége a felhasznált komponensek 

mennyiségétől függően: 
 

 ritkaságszám 
2 
komponens 

3 
komponens 

4 
komponens 

5 
komponens 

Fizikumot növel 3 2 4 8 16 
Fizikumot csökkent 3 2 4 8 16 
Erőt növel 2 2 4 8 16 
Erőt csökkent 2 2 4 8 16 
Szívósságot növel 1 2 4 8 16 
Szívósságot csökkent 1 2 4 8 16 
Rátermettséget növel 1 2 4 8 16 
Rátermetséget csökkent 1 2 4 8 16 
Ügyességet növel 2 2 4 8 16 
Ügyességet csökkent 2 2 4 8 16 
Reflexet növel 1 2 4 8 16 
Reflexet csökkent 1 2 4 8 16 
Tudatot növel 1 2 4 8 16 
Tudatot csökkent 1 2 4 8 16 
Intelligenciát növel 2 2 4 8 16 
Intelligenciát csökkent 2 2 4 8 16 
Lelkierőt növel 1 2 4 8 16 
Lelkierőt csökkent 1 2 4 8 16 
Esszenciát növel 2 2 4 8 16 
Esszenciát csökkent 2 2 4 8 16 
Varázserőt növel 4 2 4 8 16 
Varázserőt csökkent 4 2 4 8 16 
Esszenciapajzsot növel 4 2 4 8 16 
Esszenciapajzsot csökkent 4 2 4 8 16 
Gyorsaságot növel* 1 1 2 3 4 
Gyorsaságot csökkent 1 1 2 3 4 
Támadószintet növel 4 1 2 3 4 
Támadószintet csökkent 4 1 2 3 4 
Védőszintet növel 4 1 2 3 4 
Védőszintet csökkent 4 1 2 3 4 
Páncélszintet növel 6 1 2 3 4 
Páncélszintet csökkent 6 1 2 3 4 
Fegyvererőt növel 2 1 2 3 4 
Fegyvererőt csökkent 2 1 2 3 4 
Fegyvergyorsaságot növel* 1 1 2 3 4 
Fegyvergyorsaságot csökkent 1 1 2 3 4 
Pajzs erőt növel 5 1 2 3 4 
Pajzs erőt csökkent 5 1 2 3 4 
Pajzs gyorsaságot növel* 7 1 2 3 4 
Pajzs gyorsaságot csökkent 7 1 2 3 4 
Vért szintjét növeli 6 1 2 3 4 
Vért szintjét csökkenti 6 1 2 3 4 
Vért GYM-et növel 8 1 2 3 4 
Vért GYM-et csökkent 8 1 2 3 4 
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Varázslat erejét növeli 4 2 4 8 16 
Varázslat erejét csökkenti 4 2 4 8 16 
Varázslat sebzését növeli 7 20% 50% 100% 150% 
Varázslat sebzését csökkenti 7 20% 50% 100% 150% 
Varázslat hatóidejét növeli 8 20% 50% 100% 150% 
Varázslat hatóidejét csökkenti 8 20% 50% 100% 150% 

Varázslatot ad (nagyon ritka)** 10 
max 2es 
szint 

max 4es 
szint 

max 6os 
szint 

max 8as 
szint 

Varázslat hatótávját növeli 6 20% 50% 100% 150% 
Varázslat hatótávját csökkenti 6 20% 50% 100% 150% 
Jártasságszintet növel 7 1 2 3 4 
Jártasságszintet csökkent 7 1 2 3 4 
Próbák esélyét növeli 3 5 10 15 20 
Próbák esélyét csökkenti 3 5 10 15 20 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka) 10 10 20 40 80 
Jósorsot növel 1 1 2 4 8 
Jósorsot csökkent 1 1 2 4 8 
Balsorsot növel 1 1 2 4 8 
Balsorsot csökkent 1 1 2 4 8 
Mérgező** 1 max 2es max 4es max 6os max 8as 
Megbetegít** 1 max 2es max 4es max 6os max 8as 
Betegségszintet növel 2 1 2 3 4 
Betegségszintet csökkent 2 1 2 3 4 
Mérgezési szintet növel 2 1 2 3 4 
Mérgezési szintet csökkent 2 1 2 3 4 
Testi elváltozást okoz (pozitív)** 9 Kicsi, szervi Végtag Féltest Egész alak 
Testi elváltozást okoz (negatív)** 9 Kicsi, szervi Végtag Féltest Egész alak 
Sebet gyógyít 4 1d6 2d6 3d6 4d6 
Robban 4 1m, 1d3 2m, 1d3 3m, 1d6 4m 1d6 
Villan 2 Vakít Vakít Vakít Vakít 
Ég 1 1d6 2d6 3d6 4d6 
Mar 4 1d6 2d6 3d6 4d6 
Látást erősít 1 5% 10% 15% 20% 
Látást gyengít 1 5% 10% 15% 20% 
Hallást erősít 2 5% 10% 15% 20% 
Hallást gyengít 2 5% 10% 15% 20% 
Szaglást gyengít 2 5% 10% 15% 20% 
Szaglást erősít 2 5% 10% 15% 20% 
Hőlátást ad 7 5m  10m 15m 20m 
Éjjellátást ad 4 5m  10m 15m 20m 
Érzelmet teremt*** 9 Vidámság Öröm Rajongás Hősszerelem 
Érzelmet szüntet meg*** 9 Vidámság Öröm Rajongás Hősszerelem 
Hatóidőt növel 8 10% 20% 40% Maradandó 
Hatóidőt csökkent 8 10% 20% 40% Maradandó 
Hatást növel 9 10% 20% 40% Maradandó 
Hatást csökkent 9 10% 20% 40% Maradandó 
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1.4/B táblázat: A hatások hatóideje a felhasznált komponensek 
mennyiségétől függően: 

 
 Hatás hatóideje 2 komponens 3 komponens 4 komponens 5 komponens 
Fizikumot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Fizikumot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Erőt növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Erőt csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Szívósságot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Szívósságot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Rátermettséget növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Rátermetséget csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Ügyességet növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Ügyességet csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Reflexet növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Reflexet csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Tudatot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Tudatot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Intelligenciát növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Intelligenciát csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Lelkierőt növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Lelkierőt csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Esszenciát növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Esszenciát csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázserőt növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázserőt csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Esszenciapajzsot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Esszenciapajzsot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Gyorsaságot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Gyorsaságot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Támadószintet növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Támadószintet csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Védőszintet növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Védőszintet csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Páncélszintet növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Páncélszintet csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Fegyvererőt növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Fegyvererőt csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Fegyvergyorsaságot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Fegyvergyorsaságot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Pajzs erőt növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Pajzs erőt csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Pajzs gyorsaságot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Pajzs gyorsaságot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Vért szintjét növeli  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Vért szintjét csökkenti  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Vért GYM-et növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Vért GYM-et csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat erejét növeli  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat erejét csökkenti  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat sebzését növeli  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat sebzését csökkenti  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat hatóidejét növeli  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat hatóidejét csökkenti  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
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Varázslatot ad (nagyon ritka)  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat hatótávját növeli  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Varázslat hatótávját csökkenti  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Jártasságszintet növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Jártasságszintet csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Próbák esélyét növeli  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Próbák esélyét csökkenti  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Jártasságpontot ad (nagyon 
ritka)  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Jósorsot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Jósorsot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Balsorsot növel  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Balsorsot csökkent  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Mérgező  Gyógyításig Gyógyításig Gyógyításig Gyógyításig 
Megbetegít  Gyógyításig Gyógyításig Gyógyításig Gyógyításig 
Betegségszintet növel  Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig 
Betegségszintet csökkent  Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig 
Mérgezési szintet növel  Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig 
Mérgezési szintet csökkent  Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig Megszüntetésig 
Testi elváltozást okoz (pozitív)  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Testi elváltozást okoz (negatív)  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Sebet gyógyít  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Robban  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Villan  5 szegmens 10 szegmens 15 szegmens 20 szegmens 
Ég  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Mar  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Látást erősít  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Látást gyengít  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Hallást erősít  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Hallást gyengít  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Szaglást gyengít  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Szaglást erősít  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Hőlátást ad  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Éjjellátást ad  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Érzelmet teremt  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Érzelmet szüntet meg  1 óra 0,5 óra 0,25 óra 0,125 óra 
Hatóidőt növel  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Hatóidőt csökkent  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Hatást növel  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 
Hatást csökkent  Maradandó Maradandó Maradandó Maradandó 

 


