
 

 

 
  

Az élet energiája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Életerő átadása 

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

Az elrabolt életerőt nem a 
nekromanta használja fel, hanem 
valamely más célpont számára 
továbbítja a fekete villámmal (lásd 
alább). A célpont lehet egy élőhalott, 
ennek ekkor megnő a max Ép-i száma 
(sebzett élőholt ezzel nem 
gyógyítható). Lehet élőlény, ezt 
gyógyítja az előzőleg rabolt 
energiának megfelelően. Vagy lehet 
egy rózsakvarc gyűrű, ez tárolja az 
életerőt. 

Az Mp-igény az Életerő-
csapoláshoz adódik, akárcsak a 
varázslási idő. 

Életerő-csapolások 

Mana pont: 7/E és alább 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

Csatornát nyit az áldozat felé, 
melyen keresztül elszívja életerejét. Ez 
sápadtfehér szálakkal átszőtt, fekete 
villámok formájában jön létre, így 
távolra is lehet velük hatni, CÉ- je 20. 
A sebzése is növelhető, 7 Mp- nként 
+k10. Ha E-nként 1 Mp- t adunk 
hozzá, Életerő rablást; ha 2 Mp- t, 
Életerő begyűjtést kapunk. 
 

Megtévesztő nevű ösvény, 
természetesen nem az élet nagyságát 
hirdeti, inkább kihasználni igyekszik 
energiáit. Elrabolja mások életerejét, 
beleavatkozik az életfolyamatokba, 
esetleg védelmet biztosít a 
nekromantának. Erői az élőholtakra is 
hatnak és a démonokra is. 

Csontdárda 

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

Kékesen irizáló, légies fegyver, 
szuronyvégű gerincoszlopra hasonlít. A 
nekromanta kezéből repül ki, egyenes 
vonalban halad 40 m-ig, E*k10-t sebez. 
Elugrani -3-mal dobott Gyorsasággal 
lehet. 

Csontpáncél 

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

Csontokból szőtt, hátborzongató 
teljes páncélt hoz létre az alany körül. 1 
E 1 SFÉ-t ad, MGT-je nincs. Véd a 
szellemek támadásaitól, az egyéb légies 
támadóktól. Véd még az  életerőszívó 
varázslatok ellen is (SFÉ-vel csökkenti a 
sebzésüket). A páncél nem véd a 
légnemű anyagoktól és a szélsőséges 
hőmérséklet- változásoktól (hő, fagy, 
tűz). 
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Életerő hullám 

Mana pont: 10 
Erősség: ahány Fp-t alakít 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali  

Ez egy meglepő varázslata a nekromantáknak. 
Csak végszükség esetén használják, amolyan végső 
mentsvárként mivel meglehetősen destruktív jellegű. 
A nekromanta abban az esetben alkalmazhatja a 
varázslatot, ha már nem lát más kiutat. Mivel az 
életerőt nem csak elszívni lehet, hanem kibocsájtani 
is, a nekromanta saját Fp-it használja fel ellenfele 
elpusztítására. Lényege, hogy az összes Fp-t 
átalakítja nyers energiává, amelyet áldozata felé 
lövell ki. A varázslat sebzése annyi Fp, amennyi a 
nekromantanak pillanatnyilag volt, járulékos Ép-
kkel együtt. A nekromantának mindig max. Fp-jét 
kell felhasználnia a varázslathoz, ami után 1 órára 
elájul. Ha akarja, többfelé is eloszthatja a sebzést 
(kitűnően használható pl. egy több célpontos 
Fájdalom-erősítéssel). A varázslat mindig talál, 
leginkább egy fekete fénynyalábra hasonlít, amelyet 
fehér villámok ölelnek körül. 

Életerő kapcsolat 

Mana pont: 30 /E 
Erősség: 1 
Hatótáv: érintés  
Varázslás ideje: 10 kör 
Időtartam: 1 nap/E  

A varázslat hatására a nekromanta és áldozata 
életereje összekapcsolódik a következőképpen: a 
nekromanta a varázslat időtartama alatt akárhány 
Ép-t vagy Fp-t átáramoltathat önmaga és az áldozat 
között. Az átáramlásnak kétféle módja van, ezt a 
varázslás pillanatában kell kiválasztani. 

- Automatikus: Ha a nekromanta Ép-t vagy 
Fp-t veszt, automatikusan létrejön az áramlás és 
pótlódik a veszteség, sebei nyom nélkül beforrnak. 
Ebben az esetben az áramlás a pillanat törtrésze alatt 
létrejön, így a nekromanta meglehetősen nehezen 
ölhető meg (amíg a varázslat áldozatának is van Ép-
je). A regeneráció alól nincs kivétel, a csonkolást is 
azonnal begyógyítja (kivéve a lefejezést, ez végez a 
nekromantával is). 

- Meditatív: a nekromanta egy 1 
szegmenses meditációval tud mindkét irányba 
Ép-t vagy Fp-t áramoltatni, tehát sajátjaiból az 
áldozatnak is juttathat. Ebben az esetben, ha 
halálos sebet kap, akkor meghal a nekromanta, 
mert nem lesz ideje Ép-t átáramoltatni magába. 
Az átáramoltató meditáció nem kerül Mp-be.  

A varázslat elmondása után az áldozat 
bármilyen távol lehet a nekromantatól. A 
varázslat időtartama alatt a nekromanta és a 
varázslat áldozata között társszimpátia alakul 
ki. A nekromanta több lénnyel is létesíthet 
efféle kapcsolatot, erre az E használható, 
minden E után 1-gyel. Mindegyiknél választhat, 
hogy automatikus vagy meditatív. 

Fekete fal 

Mana pont: 10/E 
Erősség: 1 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 kör  

Életerőszívó fal, 2*2 m- es, E*K10- t 
sebez. Látni csak a széleinél örvénylő halvány 
feketeséget lehet belőle. 

Fogak 

Mana pont: 5/E 
Erősség: 1 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör  

Apró, vámpíréhoz hasonló, fehéresen izzó 
fogak tucatjait lőheti ellenfeleire a nekromanta. 
Ezek a bőrbe fúródva egy kis életerőt szívnak, 
fekete sebeket hagyva, majd elenyésznek. A 
sebzés K5/E, védelmet csak a teljesvért nyújt, 
mely SFÉ-jével csökkenti a sebzést. Minél 
nagyobb az E, annál nagyobb tömegben 
jelennek meg a fogak. Az E szétosztható a 
célpontok között, ekkor a fogak szanaszét 
repülnek, hogy mindenkit eltaláljanak. 
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Halálhullám 

Mana pont: 15/E 
Erősség: 1 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

10 m széles és 20 m hosszú, 
árnyszerű, vibráló hullámot indul el a 
nekromatától, mely a föld felett halad és 
k10/E- t sebez. Kitérni -4 -gyel dobott 
Ügyességgel vagy -40-nel dobott Ugrással 
lehet. 

Hibernálás 

Mana pont: 50/E 
Erősség: 10 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: 1 év  

Teljesen felfüggeszti a célpont 
életműködését (életérzékelések azért 
továbbra is élőnek mutatják). Nincs 
szüksége ételre, nem vérzik tovább, minden 
betegség, méreg, átok stb. stagnál az 
időtartam leteltéig. Csak beleegyező vagy 
eszméletlen, haldokló alanyra használható. 
Ellenkező esetben el kell altatni a lelkét. A 
nekromanta bármikor megszakíthatja, 
kivéve, ha magára alkalmazta. 

Késleltetett halál 

Mana pont: 20 
Erősség: 10 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc  

A varázslatot olyan alanyra kell 
rábocsátani, akinek az Ép-értéke még a 
pozitív tartományban van, azaz nagyobb 0-
nál. E feltétel teljesülése esetén késleltetni 
fogja az illető halálát. Ha Ép-inek száma ezt 
követően 0-ra vagy az alá csökken, az alany 
továbbra is képes harcolni, varázsolni, 
kommunikálni és erőkifejtést igénylő 
cselekedeteket végezni, egészen -10 Ép-ig. 
Harci- és mentődobásaihoz azonban a 

Kábultság levonás járul, a mozgási sebessége pedig 
feleződik. Abban a pillanatban, amikor az Ép-érték -
10-re vagy az alá csökken, az alany meghal és a 
varázslat véget ér. Megjegyzendő, hogy a varázslat 
időtartama korlátozott: amennyiben a lejárta után az 
alany Ép-értéke még mindig 0 és -10 közé esik, az 
illető azonnal meghal. 

Kísértetvért 

Mana pont: 4/E 
Erősség: 1 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 kör  

A nekromanta védőaurát hoz létre, csak 
magára használhatja. Hátborzongató, szürkésen izzó 
szellemfények köröznek körülötte. A vért  kb. 1 m-
re alakul ki a nekromantatól,  aki áthalad rajta, azon 
k6/E-t sebez életerőszívással.  

A vért védelmet ad mindenféle szellem 
támadása ellen is, rajtuk 1 Ép-t sebez minden E után. 

Rontó tekintet 

Mana pont: 1/E 
Erősség: 1 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör/ 5 E 

A nekromanta szemeiből vörösesfehér csóvák 
törnek elő, tekintete 1 Fp/E-t sebez azon, akire 
ránéz. Max. Ake-jének megfelelő mértékig erősítheti 
(max Ake. = max E). 

Sebek átadása 

Mana pont: 1/Fp 
Erősség: 1/Mp 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/E  

Az őt ért sebek egy részét vagy akár egészét a 
nekromata átterhelheti másra, így azok az áldozaton 
nyílnak meg, a nekromanta sebei pedig kisebbek 
lesznek vagy azonnal begyógyulnak. Ez működik 
bármely támadási formára. A varázslat a járulékos 
Ép-sebzést is képes átterhelni. Csakígy a Túlütéses 
sebzést, ekkor 4E 1 Ép-t véd le. Több áldozat is 
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választható, ekkor a sebek arányosan oszlanak el 
köztük. Ez esetben a nekromanta azt is megteheti, 
hogy egyetlen áldozatot addig tesz ki a hatásnak, 
míg az meghal, és csak aztán tér át más(ok)ra. 

Azt is megteheti, hogy a sebek átadójaként 
mást jelöl ki,  ekkor annak a személynek sebei 
nyílnak meg másokon. Ezenfelül jól működik a 
sebzésnövelő Átkokkal is. 

Stabilizálás 

Mana pont: 10 
Erősség: 10 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc  

A varázslat azonnali hatállyal felfüggeszti az 
alany minden életfunkcióját – voltaképpen a 
Hibernálás rövidített idejű változata, életben 
tarthatja az alanyt a segítség megérkeztéig vagy míg 
elvégzik rajta a Hibernálást. 

Sterilizálás 

Mana pont: 10 
Erősség: 10 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

Ez a varázslat azonnal és visszavonhatatlanul 
elemészti a 20 m-en belül tartózkodó kisméretű 
élőlények minden életerejét. Ebbe a kategóriába 
tartoznak a különféle rovarok, bogarak és rágcsálók: 
legyek, egerek, patkányok, pókok, denevérek, kis 
madarak stb. Az érintett élőlényeknek állati 
intelligenciájúaknak kell lenniük, méretük maximum 
egy macskáé lehet (igen, megöli a házikedvencet is). 
A különféle mikroszkopikus kórokozókat a varázslat 
csak akkor pusztítja el, ha azok még nem telepedtek 
meg a gazdaszervezetben. Alkalmas tehát egy 
helyiség sterilizálására, ám egy fertőzött beteg 
meggyógyítására már nem. A lények tetemei 
mumifikálódnak, és nem terjesztenek semmilyen 
további fertőzést. 

 
 

 
 

Szentségtelen pajzs 

Mana pont: 50 
Erősség: 50 
Hatótáv: zóna  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 5 perc  

Ez a varázslat lehetővé teszi a 
nekromanta számára, hogy leválassza az alany 
életenergiájának egy részét, és oltalmazó 
lepelként körülvegye vele annak anyagi testét. 
Szabad szemmel nézve a lepel halvány, 
méregzölden foszforeszkáló, állandóan 
örvénylő, áttetsző párafátyolnak tűnik. 

Az alany életerejéből védőaurát formál, 
így az szinte sebezhetetlen lesz bármely 
támadással szemben. 2 Fp ad 1 SFÉ- t (az 
átalakuló Fp- k számát a nekromanta adja meg). 
Az SFÉ még túlütéssel sem csökkenthető. Csak 
beleegyezőre tehető, élőholtakon nem működik. 
A pajzs bármilyen sebzést képes elnyelni, SFÉ-
je alatt nem „enged át” semmit, legyen bár 
fagy, tűz vagy pallos sebzése. A tárgyak 
lepattannak az alanyból kiszivárgó, 
„megszilárdult” életerőről, a tűz ártalmatlanul 
körülfolyja. 

A varázslat végén sem jönnek vissza az 
Fp-k, ezeket vissza kell gyógyulni, ez azonban 
kétszeres időbe (vagy Mp-be) kerül. 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

Az „Életerő hullám” varázslat 
felhasználásra került A nekromanták 
nagykönyve 1.0 (Jackal, Kalandozok) című 
cikkhez, szerző vagy forrás feltüntetése nélkül. 
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