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Mesterfokon: A karakter 
mélyebb ismeretekkel bír a mágia 
fókuszálása és a manaháló működése 
terén is.  

Árnyékmozgás:  

A lopakodóban való mozgás 
képessége. Az alapfok és a mesterfok 
között nincs lényegesen sok 
különbség, és a modul szempontjából 
érdektelen is.  

Trancepsz háló használat:  

A Birodalmi fejvadász-klán 
különleges pszi alkalmazásának 
képessége.  

Gyorsíjászat:  

Az a fajta nyíllövési technika, 
amikor minimális célzás mellett 
gyorsabb tűzgyorsaságot ér el az íjász.  

Alapfokon: +5KÉ, -40Cé 
+1lövés/kör  

Mesterfokon: +10KÉ, -20Cé 
+1lövés/kör  

Halálos vágás, Halálos lövés:  

Ugyanaz, mint a Bajvívó 
különleges képessége. Az adott szám 
fölötti támadó vagy célzó dobás 
halálos seb okozását jelenti az 
elfszabású ellenfelekkel szemben.  
 

Harcművészet Birodalmi:  

Harcművészeti stílus, amit a 
Birodalmi fejvadászoknak oktatnak. 
Pusztakezes harcmodor, értékei:  

Alapfokon:      KÉ:10, Té:12, 
Vé:14 Sebzés: k6+1  

Mesterfokon +5KÉ, +10Té, 
+10Vé jár hozzá  

Démoni Harcművészet:  

A Birodalmi Fejvadászok 
megnövelt életkoruk első felében 
kiképzésen esnek át. Ennek része, hogy 
megidézett és megzabolázott démonok 
is besegédkeznek a képzésbe, Xingek 
oktatják őket a harci technikák 
kifinomultabb formájára. Bár alapvetően 
puszta kézre, sequorra és mara-sequorra 
oktatják, a technikák mindenféle harci 
szituációban alkalmazhatóak, ezért az 
alap harcértékeket módosítja.  

Alapfokon: +10Ké, +20Té, +20Vé  
Mesterfokon: +20Ké, +40Té, 

+40Vé +1tám/kör  

Mágiaelmélet:  

Ez a képzettség mágiaelméleti 
ismereteket biztosít a karakterek 
számára.  

Alapfokon: A karakter ismeri a 
mágia különböző ágait, és rendelkezik 
azokkal az alapvető ismeretekkel, 
amelyek az ET-ben az egyes 
varázslattípusok előtt le vannak írva.  
 



MAGUS                                                                          Kráni képzettségek                                                       Kalandozok.hu 

2 
 

Diszciplínák:  

Fájdalomcsillapítás:  

Az elvesztett Fp-k okozta hátrány ideiglenes 
elnyomására szolgáló diszciplína. Egy óra múltán a 
fájdalom visszatér. Ha ezáltal 0 alá kerül a karakter 
Fp-inek száma, akkor elájul, de ÉP-t nem sebződik.  

Telepátia:  

A Trancepsz hálóra csatlakozott kráni 
fejvadászok pszi pont feláldozása nélkül is képesek 
üzenni egymásnak, akkor is, ha nem látják egymást, 
de nincsenek 100m-nél messzebb egymástól. 
Képesek képet kérni, illetve mindenkinek egyszerre 
üzenni.  

Lelassult idő:  

Hasonló a belső idő diszciplínához, de mégis 
más. A diszciplína használója nem gyorsul fel, mint 
a harcművészek, csak képes belső ritmusát annyira 
lelassítani, hogy a világot, mintegy lassított 
felvételként tudja figyelni. Hasznos, ha fontos 
események minden apró részletét meg kell figyelni, 
vagy az azonnali döntést igénylő döntéseknél 
mérlegelési időhöz juttatja az embert. 5 pszi pontért 
lassít le egy szegmenst 1 környi időtartamra, és nem 
viseli meg a szervezetet.  

Testsúlyváltozatás:  

Az ET-ben szereplő Pszi pont követelmények 
feléért képes a birodalmi fejvadász alkalmazni.  

 
 
 
 
 

Nyom nélkül járás:  

5 Pszi pont/kör. Nem az alkalmazó 
testsúlyára, hanem a talpa alatt lévő földre hat. 
Így jutottak át a vadászok az Emír díszkertjének 
ágyásain nyom nélkül.  

Mágia észlelés:  

4 Pszi pont. A kézben tartott tárgyról a 
karakter képes lesz megmondani, hogy van-e 
mágikus kisugárzása. Csak a leplezetlen mágiát 
érzékeli.  

Mantra:  

Azonnali mentális ÉS asztrális védelmet 
biztosít. 1Pszi pont/5E/perc. A karakter egy 
mantrát kezd el mondogatni magában, és erősen 
rá koncentrálva igyekszik mindenféle tudat 
vagy érzelemre ható ingereket kiküszöbölni. 
Más pszi diszciplinát vagy varázslatot nem 
lehet mellette alkalmazni.  
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A cikk megjelent a Hotdog/MAGUS 
oldalon, Spec kráni képzettségek címmel, 
BlackRawen neve alatt (1997.04.19), a forrás 
vagy az eredeti szerző feltüntetése nélkül. 

 
 
 
 

  
 
 

 


