
 

 

 
  

Méregmágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Méregzápor 

Mana pont: 17/E 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör  

A nekromanta körül 10 m sugarú 
körben méregzölden irizáló, mérgező 
zápor kezd hullani kb. 10 m magasról. 
A méreg összes jellemzőjét a 
nekromanta határozza meg, de feltétel, 
hogy csak kontaktméreg lehet és 
ismernie kell az adott mérget. 
Védekezni ellene Ősvízzel lehet: az 
aura 2E-nként eggyel csökkenti a 
méreg szintjét, a zápor 3E-nként 1-
gyel (ez mindenkin, aki a záporban 
van), a sátor 2E-nként eggyel 
csökkenti a méreg szintjét (azoknak, 
akik alatta állnak). 

A nekromantára nem hat a saját 
varázslata. A méreg Szintje az E-vel 
nő. 
 

Azon varázslatok tartoznak ide, 
melyekkel a nekromanta mágikus úton 
manipulál mérgekkel. Létrehozza őket, 
semlegesíti vagy erősíti hatásukat. 

Boszorkánymesteri méregmágia 

Eltérés, hogy alap Mp költség 
nincs, csak a szintfüggő ráfordításokat 
kell áldoznia a nekromantának. A 
Méregismeretet mások és a saját 
testében munkáló mérgekre is 
használhatja, ha tudja. 

Halotti pernye 

Mana pont: 16 
Erősség: 4  
Hatótáv: zóna 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást  

A mágikus szavak kimondása után 
a nekromanta kezében egy kupac hamu 
jelenik meg, amelyet egy választott 
ellenfelére fújhat. Az elfújt hamu 
távolsága max. a Zóna szélének 
távolsága. Akire a nekromanta a hamut 
ráfújja, Egészség próbát dob a varázslat 
szintje, mint méreg ellen. Ha elvéti 4 
körön keresztül köhögni, fulladozni fog, 
aminek hatására összesen K6 Fp-t veszít 
és az Émelygés módosítói vonatkoznak 
rá. Sikeres egészség próba esetén csak a 
fenti sebzést szenvedi el, módosítót nem 
kap, de fulladozni azért fog. Az áldozat 
a varázslat után még napokig nehezen 
vesz levegőt, az kaparja a torkát, az étel 
hamu ízű lesz a szájában. A varázslat 4 
Mp-nként 1 E-vel erősíthető. 
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Méregérzékelés 

Mana pont: 5 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör  

Megérzi, ha az általa megérintett tárgy vagy 
személy mérgezett-e, illetve a helység, amelyben 
tartózkodik, tartalmaz-e légimérget a hatótávon belül 
(ez 5 m sugár). Ezután Méregismerettel 
azonosíthatóak ezek. 

Mérgező vér 

Mana pont: 50 
Erősség: szint  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc  

A nekromanta vére gyilkos méreggé változik 
(ő immunis rá). Ha vérezni kezd, a vére illó mérget 
párolog, ez 3 m-en belül 6. Szintű Kábulat/Émelygés 
hatású. Ha valakire rájut, 8. Sz. kontaktméreg, 
6k10/3k10 Fp sebzéssel, ha valaki lenyeli, 10. Sz. 
Halál/ájulás hatású. A lenyelt vér a vérivó 
élőholtakat komoly veszélynek teszi ki. Az 
alacsonyabb rendűek (gahul, vámpír) „elájulnak” 1 
napra, a magasabb rendűeknek igen fájdalmas (10 
körig nem tudnak semmilyen koncentrációt végezni) 
és utána egy napig Kábultak lesznek. 

Méregfelhő 

Mana pont: 15 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 kör  

Fekete, mérgező felhőt fúj az ellenség felé, 
melynek hatására az különböző kellemetlen dolgokat 
fog elszenvedni. A felhő minden esetben azonnal 
hat, csak légiméreg lehet, hatása alapban 3. Szintű 
kínméreg, 3k6 Fp-t sebez. A Szint növelése 10 
Mp/Szintért lehetséges. +2 Mp/Szint- ért a hatás 
változik (kínméreg, halálos méreg). FONTOS, hogy 
csak olyan mérget fújhat, amelyet ismer és elô is tud 
állítani (ez alól kivétel a varázslat alaphatása (3. 
Szint, 3K6), ez Méregkeverés ismerete nélkül 
létrehozható). A felhő bármi lehet, akár folyékony, 
de illó mérgek gáza is. 

A felhő 10 m átmérőjű gömböt érint, a 
Zónában helyezhető el, csak viharos erejű szél 
oszlatja el (vagy 5-nél nagyobb E-jű Őslég, ami 
áramló formába van zárva, pl. Csóva). Ezen 
felül a nekromantát kivéve mindenki nehezen 
lát a felhőben. 

Mérgezés 

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

A nekromanta érintése mérget juttat az 
áldozatba. Szintje az E-vel egyezik. A méreg 
bármi lehet, amit a nekromanta ismer és elő tud 
állítani. 

Méreglassítás 

Mana pont: méreg szintje x 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást  

Alkalmazása előtt szükséges egy Méreg 
azonosítása, hogy megtudja a Szintet, bár 
találgathat is. A méreg hatóideje egy 
kategóriával csökken. Újabb alkalmazással még 
egy kategóriát csökken. De meg nem 
szüntethető a méreg hatása. 

Méregizzadás 

Mana pont: 8/méregszint 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: egyszeri  

Felizzítja vérét, ezáltal mintegy kiizzadja 
a benne munkáló ártó hatású anyagokat 
(mérgek, betegségek). A betegségek azonnal 
elmúlnak (bár addigi hatásaik nem 
semlegesítődnek), a mérgek összegyűlnek a 
nekromanta bőrén egy általa meghatározott 
helyen, így begyűjthetőek lesznek – de 1 percen 
belül el kell őket távolítani, különben 
visszaszivárognak és folytatják a munkájukat. 
Szintjük kettővel csökken az eredetihez képest, 
mennyiségük a nekromanta szervezetébe jutott 
adagokéval egyezik, hatásuk ugyanaz, mint az 
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eredetié, ugyanúgy tárolhatóak. A kiizzadt 
méreg csak étel- vagy fegyverméregként 
használható. 

Temetői köd 

Mana pont: 15 
Erősség: 3  
Hatótáv: zóna 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 5 kör  

A nekromanta zónáján belül egy 10 
méter átmérőjű sűrű ködfelhő jelenik meg, 
amiben alig lehet látni és fullasztó 
lélegezni. Leginkább a temetők fölötti 
reggeli ködre hasonlít. Az, akinek nincsen 
legalább 2. fokú vakharca, az alábbi 
módosítókkal harcol a ködben -5Ké, -10Té, 
-15Vé, -30Cé. Mágia szétoszlatásával, vagy 

destrukcióval lehet semlegesíteni. Szél nem fújja el a 
mágikus ködöt. 

A nekromantára nem hat a saját varázslata. 
 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk 2 varázslata (Temetői köd, Halotti 
pernye) felhasználásra került A nekromanták 
nagykönyve (Jackal, Kalandozok) című írásához, 
eredeti szerző vagy forrás megjelölése nélkül. 
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