
 

 

 
  

Lelkek mágiája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Holtak sikolya 

Mana pont: 2/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást 
Mágiaellenállás: asztrális  

A nekromanta egy testéből 
távozó lélek asztrális sikolyát 
szippantja magába, s később ennek ad 
az anyagi világban is hallható formát. 
Ehhez szükséges egy áldozat, aki az 
adott körben leheli ki lelkét, az ő 
végső sikolyát orozza el és erősíti fel a 
varázslat. A sikolyt ugyanabban a 
körben löki ellenfeleire a nekromanta. 
Ez már mindenki által hallható, és aki 
egyszer tanúja volt és túlélte, soha 
többé nem felejti el. 

A nekromanta kivételével 
mindenkire hat a Zónában. Akik 
elvétik AME-jüket, a vétés mértékének 
megfelelő összeget elvesztik 
Asztráljukból az E-nek megfelelő 
napig (3 alá csökkenés esetében nem 
halnak meg, csak ezekre a napokra 
katatón állapotba kerülnek, 0 alá nem 
csökken, ekkor csak az idő tolódik ki, 
minden 0 alatti pont után 1 nappal) és 
elvesztenek 2k10 Fp-t. 

Akik hatása alá kerültek, 1 körig 
nem támadhatnak, csak védekező 
harcot folytathatnak, kábaság miatt -50 
módosítóval. 
 

Ez az ág magában foglalja azokat 
a varázslatokat, melyek az értelmes 
lények lelkével manipulálnak 
valamilyen módon. Élőholtakkal csak 
érintőlegesen foglalkozik. 

Eme ösvény tekintélyes része a 
Rúnamágiához tartozik, ott is kerül 
leírásra. 

Beköltözés 

Mana pont: 40 
Erősség: 5 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra  

A nekromanta lelke kiemelkedik 
testéből és egy nemrég (max. 1 órája) 
elhunyt testbe költözik. Örökli fizikai 
képességeit, szellemiek a sajátjai. A test 
hangja a nekromantáé lesz. Az időtartam 
lejártakor 50 m közelségbe kell kerülnie 
saját testéhez, különben lelke eltéved a 
belső síkokon, min 4. fokú Auraelemzés 
vagy kalauz nélkül nem talál vissza 
levetett testéhez. Ennek is max. 1 órán 
belül meg kell történnie, különben teste 
elpusztul. A testben tartózkodás ideje 
Időmágiával hosszabbítható. 
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Ha az adott körben több személy is életét veszti, az ő 
sikolyuk is felhasználható, minden egyes kiáltás +5 
E-t ad.  

Igazi Név kifürkészése 

Típus: lélek 
Mana pont: 100 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: 1 óra  

Az áldozat Igaz Nevét képes kideríteni a 
nekromanta. Halott esetén megkeresi a lelkét, ekkor 
nincs ellenállás. Élő személyek MME-t dobhatnak. 
Az Igaz Név kiolvasásához ezenkívül kell még 5. 
fokú Auraelemzés is, továbbá valami, ami 
szimpatikus viszonyban állt a célponttal, ha az már 
halott. 

Ha a nekromanta tudja valakinek az Igaz 
Nevét, hatalmas előnyöket élvez vele szemben (lásd 
Igaz Név leírása és egyes varázslatok). 

Míg a lelket keresi vagy vizsgálja, meditatív 
állapotban kell lennie, ha ebből kikerül, nem tud 
meg semmit, kezdheti elölről. 

Látomás 

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

Az azonos nevű pszi-diszciplína maximális 
hatását biztosítja bármennyi időre visszamenőleg. 
Láthatja a történéseket is homályos (de azért 
értelmezhető) pillanatképekként. 

Ha a Látomást egy személy Igaz Nevének 
ismeretében idézi meg a nekromanta, akkor 
információkat nyerhet a célpont előző 
inkarnációiról. Nem teljes életek emlékeit, csak 
olyan dolgokat, amiket kifejezetten ki akar deríteni. 
Ha véletlenszerűen mondja el a varázslatot, az 
eredmény is véletlenszerű lesz. De az mindenképp 
kiderül mindkét esetben, hogy milyen testben, mikor 
élte életeit az alany ezelőtt, és hogy kb. milyen ereje 
volt, mivel foglalkozott. Azonban az igazán ősi 
emlékek felfoghatatlanok vagy akár veszélyesek is 
lehetnek a nekromanta számára (ilyenek pl. az 
óelefek vagy még régebbi idők emlékei). 

A második hatás eléréséhez kell az Igaz 
Név, ezt azonban csak 5. fokú Auraolvasás 
birtokában képes a nekromanta használni. 

Lélek - átváltozás 

Mana pont: 40 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: varázsló 
ME: -  

A varázslat lényege, hogy egy általa már 
ismert (auraérzékelés, emlékolvasások stb.) 
lélek testi „szépségét” felveszi, vagyis a 
kinézetét magára ölti. Tökéletes testi átalakulás, 
az alany lelkében élő idealizált kép alapján, 
csak asztrál vagy mentál szemmel leplezhető le. 

Lélekörvény 

Mana pont: 80 
Erősség: lélektől függ  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör  

A varázslat 20 m körzetben összegyűjti az 
elesett lelkek minden fájdalmát és keserűségét, 
majd egy kisebb forgószélre hasonlító 
örvényben a nekromanta ellenségeire lövelli 
azt. Az áldozatok feléjük repülő, némán sikoltó 
torz fantomokat látnak, majd elborítja őket az 
iszonyat. Az örvény  3 m átmérőjű, 10 magas, 
mozgatható, az áldozatok nem térhetnek ki, 
mert nagyon gyorsan mozog. Egy körben max. 
a nekromanta Akaraterejének 10 feletti részével 
egyező számú célpont jelölhető ki. Az örvényt 
100 m-en belül mozgathatja a nekromanta. A 
varázslat hatása iszonyatos félelem, mely ellen 
Asztális ME dobható. Sikertelenség esetén a 
Harc félelemmel érvényesül PLUSSZ még 
annyi negatív módosító, amennyivel a hatás E-
je nagyobb volt az AME- nél. Az E- t a lelkek 
növelik, a varázslat csak összegyűjti őket. A 
növelés: 

• állatok: 2E/állat 
• ember/humanoid: 6E/lény 
• ember/humanoid Pszivel: 10 

E/lény 
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Akinek a hatás miatt annyival 
csökkennek a harcértékei (félelem és a var. 
módosítói összeadódnak), hogy a fegyver 
nélküli értékei közül valamelyik 0-ra vagy 
alá csökken, az megbénul az iszonyattól. 
Ezen felül, ha az ellenálláson felüli E eléri a 
60-at, az áldozatot aggastyánná roncsolja a 
rettegés (az utolsó korkategóriába lép). Az 
öregedés 100 Mp-os papi gyógyítással 
megfordítható. 

A varázslat nem működik lelkek 
nélkül, a lelkeknek még a közelben kell 
lenniük (max. 66 perce halott lények lelkei). 

 
 
 

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk egy varázslata (Lélek - átváltozás) 
felhasználásra került a Nekromanta varázslatok 
(ismeretlen, Atlantisz) című írásban, forrás vagy 
eredeti szerző feltüntetése nélkül. 
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