
 

 

 
  

A halál két oldala 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A varázslat hatalmas szökőárként 
zúdítja a nekromanta elméjébe a test 
„emlékeit”, ezért az 5 kör után 1 óráig 
Émelyegni fog, és hasogató fejfájástól 
szenved (bár koncentrálni azért tud). 

Bomlás megfékezése 

Mana pont: 5/E 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 1 nap/E  

Egy tetemet megőriz abban az 
állapotban, mikor a varázslatot 
rábocsájtották. A varázslat 
megszűntével a tetem pillanatok alatt 
szétbomlik, hacsak a nekromanta nem 
preparálta valamilyen módon 
(balzsamozás, élőholt teremtés stb.). 

Búcsúpillantás 

Mana pont: 10/E 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc  

Végigélhető a célpont halott 
utolsó E*10 perce. Minden a halott 
szemszögéből látható, hallható stb. Az 
érzelmek és gondolatok (csak a 
felszínesek, Aura 1. rétegbe tartozók) 
is megismerhetők. 
 

Ide azok a varázslatok tartoznak, 
melyekkel a holt vagy élő testekre képes 
hatni a nekromanta. Ez az ösvény nem, 
vagy csak mellékesen foglalkozik 
élőholtakkal, inkább az élet és a halál 
titkait fürkészi. 

Azonosítás 

Mana pont: 35 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 5 kör  

A varázslattal a nekromanta 
kifürkészheti egy holttest teljes 
történetét. Mindent megtudhat az 
elhunytról: hovatartozását, múltját, 
halálának okát, körülményeit. 

Birtokába jut a halott minden 
emlékének, képzettségének. Azonban ez 
csak 1 napig tart, tehát jobban teszi, ha a 
számára fontos információkat 
valamilyen módon (Pszi, Mentálmágia, 
jegyzetek...) megörökíti, mert utána az 
emlékek végleg kisápadnak az 
elméjéből. 

A varázslat Lélekidézés előtt lehet 
különösen hasznos. 

A varázslat 5 kör alatt juttatja a 
nekromanta birtokába az információkat. 
Ha esetleg szükséges, erősíthető a Mp-
ok duplázásával. 

Élőholtakra is hat, de az 
értelmesebbje (személyiséges) ME-re 
jogosult. Ha a testben más lélek van, 
akkor is a testről ad infot. 



MAGUS                                                                           A halál két oldala                                                        Kalandozok.hu 

2 
 

Csontészlelés 

Mana pont: 5/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 perc/E  

A varázslat a földben nyugvó csontok, 
maradványok felderítésére alkalmas. A nekromanta 
minden E után 3 m mélyre „láthat le” a földbe. 
Megtudhatja a maradvány hozzávetőleges korát, a 
faját, hajdanvolt hatalmának mértékét. A varázslat 
150 m sugarú körben hat, csak a föld alatt nyugvó 
csontokra. Azt nem képes megállapítani, hogy 
hétköznapi tetemről avagy élőholtról van-e szó 
(utóbbi esetben is csak a testről ad infót, ha a lélek 
más is). 

Elföldelés 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 

Egy halottat képes a varázslat eltemetni. A test 
(bármekkora is) 1 kör alatt eltűnik a földben, 
egyetlen nyoma a megbolygatott talaj lesz (mintha 
hagyományosan, ásóval temették volna). További 
hatása nincs, a sír minden tekintetben hétköznapinak 
minősül ezután (kiásható, a halott feléleszthető stb.) 

Életérzékelés 

Mana pont: 2/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10 perc  

A nekromanta Zónájában érzékeli az élet 
jelenlétét. Hallja a szívverést még a legnagyobb 
zajban is, látja az erekben keringő vért, falon át is. 
Láthatatlan lényeket is felfedezi, ha az E nagyobb a 
láthatatlanságnál. Mindenféle élőlényt észlel, 
legfeljebb más látvánnyal, érzettel (pl. egy 
kristálylényt csillogó szobornak lát). 

Az életet 360 fokos gömbben érzékeli, a világ 
élettelen részeit szürkének és ködösnek látja, a 
hangok távolivá, elmosódottá válnak. 

A varázslat gyakorlatilag megfelel az 
élőholtak látásának. 

Érzéstelenítő érintés/Paralizáló érintés 

Mana pont: 5/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc  

A nekromanta érintése érzésteleníti a 
megérintett testrészt, így az nem fog semmilyen 
fájdalmat érezni (a tapintásérzet is megszűnik), 
és mozgatni is nagyon nehezen lehet. Hasznos 
sebkezelésnél vagy bármely esetben, ha el 
akarjuk kerülni a fájdalmat. Ehhez az 
alkalmazáshoz beleegyező célpont kell. 

A másik opció, hogy a nekromanta egy 
ellenfelére alkalmazza a mágiát, ekkor az 
Egészség-próbát kell dobjon az E, mint Szint 
ellen, vétés esetén a végtagja teljesen lebénul, 
fadarabként lóg testéről. Siker esetén is a 
Bénult harc módosítóit kapja rá az áldozat. 

A varázslatnál az áldozat mérete nem 
számít (bolhától a sárkányig bármi lehet). 

Halálmaszk 

Mana pont: 3/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

A nekromanta arca felpüffed és 
szétrothad, a hús lemállik, férgek tekeregnek a 
koponyanyílásokban. Amilyen gyorsan ez 
történik, ugyanúgy összeáll utána az arc, a 
férgek kipotyognak. 

Ez nem illúzió. A váratlan átalakulás 
olyan förtelmes és hátborzongató, hogy aki 
látja, köteles Ake és Aszt próbát tenni, ha 
bármelyiket elvéti, a vétés mértékének 
megfelelő körig lebénul az iszonyattól (de nem 
kapja meg a Bénultság módosítókat, csak nem 
mer mozdulni, cselekedni). Két vétés esetén a 
nagyobb számít. A bénultság alatt Védekezést 
folytathat, ha megtámadnák. Csak arra hat, aki 
szemben áll a nekromantával és max az E-nek 
megfelelő távolságban van tőle (1 E 2 m-t 
jelent). 
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Halotti máglya 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri  

Egy kb. emberméretű (troll még 
belefér, de óriás nem) holttestet képes a 
varázslat nyomtalanul elemészteni. A test 
fehér lángok közepette porrá ég (csak némi 
hamu marad utána – mintha exhumálták 
volna). A felszerelésére nem hat. Élőholtak 
nem pusztíthatóak el a varázslattal. 

Halottvizsgálat 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 5 kör  

Egy halottról állapíthatja meg, hogy 
mikor, hogyan halt meg, megtudhatja faját, 
életkorát. Megtudja, hogyan nézett ki (a 
lélek ideálját). Élőholtak ellen is működik, 
ők MME-t dobhatnak (ha van lehetőségük – 
tehát csak a személyiségesek). 

Holt ember nyelve 

Mana pont: 10 
Erősség: 10 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egy válasz  

Egy holttestre bocsájtható a varázslat, 
amelynek még működőképesek a 
hangképző szervei. A test a nekromanta  
egyetlen kérdésére igazat fog felelni. Csak 
olyan információkat mond el, amit életében 
ismert. Amit igaznak hisz, azt úgy is 
mondja ki. 

Immunitás rontásra 

Mana pont: 10/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 6 kör  

Az alany immunis lesz minden 
Rontásra, amelynek Szintje kisebb a vagy 

egyenlő az E- vel. Van Immunitás Betegségre és 
Méregre is, azonos statisztikákkal. 

Rontástükör 

Mana pont: 15/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 6 kör  

Az alanyra mondott minden Rontás a 
megidézőre száll vissza, ha Szintje kisebb vagy 
egyenlő az E- vel. Van Betegségtükör és Méregtükör 
is, azonos statisztikákkal. 

Testfürkészés 

Mana pont: 30 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 kör  

Egy test (legyen holt vagy élő) teljesen 
átlátszóvá válik a nekromanta számára, láthatja 
minden izmát, csontját, figyelemmel kísérheti 
életfolyamatait. Megláthatja az elváltozásokat (rák, 
érszűkület, terhesség …). Alkalmas még fizikai 
módszereket használó alakváltók leleplezésére 
(anatida, zauder, egyes aquirok). 

A látottak értelmezéséhez viszont szüksége 
van megfelelő szintű Anatómia, vagy akár Élettan 
képzettségre. 

(Könnyebb elképzelhetőség kedvéért: mintha 
„röntgenszeme” lenne.) 

Testmeleg/kihűlt test 

Mana pont: 10 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 nap  

Élőholtat az élet jeleivel ruház fel: teste meleg 
lesz, szíve ver, szeme elevenen csillog. Az 
Életérzékelés pozitív jelet ad. A bomlást azonban 
nem leplezi, az eredmény ilyenkor hátborzongató. 
Egy holttest élőnek fog látszani (mintha aludna). 
Hullákra és tudattalan élőholtakra automatikus siker, 
gondolkodókra csak beleegyezéssel. Bármikor 
megszüntethető. 

A Kihűlt test egy élőlényt tesz „halottá”, 
szervezete lehűl (hőlátással szinte láthatatlan), szíve 
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leáll, tekintete üveges lesz. Az Életérzékelés negatív 
jelet ad, persze ettől függetlenül él, sőt, mi több 
mozoghat, szabadon cselekedhet – ez benne a 
hátborzongató. A Kihűlt test vonakodókra is tehető, 
ők Egészséget dobhatnak ellene és nem szüntethetik 
meg. 

Tetemrombolás 

Mana pont: 10/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

A varázslat felrobbant egy holttestet, 
acélkeménnyé szilárduló darabkái és az üvegszerűvé 
fagyó vér szanaszét repülve hatalmas pusztítást 
okoznak. Sebzése 2K6/E, minden E után 2m a 
hatótávja, kifelé haladva az E 2 m-ként csökken. 

Mondható nem teljes holttestekre, szervekre 
vagy csontvázakra is, de ekkor kisebb sebzést 

kapunk. Egy csontváz esetén minden 
sebzéskocka eredményéből 2-t le kell vonni. 
Egy torzó csak K6/E-t sebez (ide tartoznak a 
Föld csontjainak lándzsái is), egy kb. 
koponyaméretű testrész vagy szerv K3/E-t. 
Ennél kisebb dolgokon nem működik. 

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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