
 

 

 
  

Nekromanta varázslatok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Koponyacsapás 

Mana pont: 7 
Erősség: 1  
Sebzés: K10 
Varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: azonnali, egyszeri  

Egy gomolygó lelkekre 
emlékeztető golyó csap ki a mágus 
kezéből. A csapás abszolút fizikális. 

Lélek szívás 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Sebzés: lásd a leírást 
Varázslás ideje: 1 kör/1Ép vagy 8 Fp 
Időtartam: varázslási idő + 2 kör  

Csak nyugodt helyzetben lévő 
„alanyon” lehet ezt alkalmazni, s 
bizony elég fájdalmas mert magát a 
lelket tépi ki az áldozatból. A varázslat 
után még két körön át émelyeg s 
kábult módosítók hatnak rá. A sebzés 
érdekesen alakul: mivel itt lélek 
szívásról van szó ezért az életerő 
átáramlik a varázsló testébe, s hogy ez 
mennyi arról k6-al kell 
dönteni...amennyiben a dobás 6 abban 
az esetben a sebzés 1 Ép !! Ez a 
varázslat összefügg a nekromanták 
különleges képességével, mivel az így 
kinyert életerő a fekete varázsló 
testébe kerülve azt a saját testének 
gyógyítására is használhatja, VAGY 
(!) MINDEN 3. ÉP EGY ÚJABB 
ÉLETÉVET AD NEKIK!  
 

(ET kaszthoz) 

Támadóvarázslatok:  

• a boszorkánymesteri mágia 3 
támadó eleme  

• varázslói mágia 2 támadó eleme (pl 
nyíl, zápor)  

• valamint 1 elem a mágiaelemek 
közül  

• démonikus támadás  

Nekromancia, avagy az igazi 
feketemágia  

Figyelem! Minden nekromanta 
kivéve a varázslókat (pl. Alyr Arkhon) 
abszolút és teljesen fekete mágia 
alkalmazónak minősülnek.  

Démonikus 
NEKROMANCIA  

Lélekörvény 

Mana pont: 26 
Erősség: 3  
Sebzés: 2K6+1 
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 1 kör  

A varázsló örvényt kelt a 
lélekáramlás síkja közt és az elsődleges 
anyagi sík közt s ez kínzó fájdalmat 
okoz annak akinél ez az örvény 
megnyílik. 
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Lélek - átváltozás 

Mana pont: 39 
Erősség: 4  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: szint x kör  

A varázslat lényege, hogy egy már elvett lélek 
testi „szépségét” felveszi vagyis a kinézetét magára 
ölti. Tökéletes átalakulás csak asztrál vagy mentál 
szemmel leplezhető le.  

Élőhalott teremtése 

Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 9 szegmens 
Időtartam: 5 kör vagy amíg az élőholt a zónában 

van 

Itt annyi a különbség a boszorkánymesteri 
nekromancia hasonló nevű mágiájához, hogy itt 
addig tart a hatás amíg az élőholt a nekromanta 
hatókörében van.  

 
 
 
 

Teleport - nekroport 

Mana pont: 37 + speciális 
Erősség: 1  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri  

Ez egy érdekes varázslat. Hasonlatos a 
varázslói mágiában leírtakhoz, mert itt is valós 
mágikus helyváltoztatásról van szó ám itt a 
lelkek segítségével hagyja el a helyet. Az alap 
„hely” a zóna de minden 10 Mp-ért ez a 
háromszorosára emelhető.  

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

Egy varázslat (Lélek - átváltozás) a 
Lelkek mágiája (ismeretlen, Atlantisz) című 
írásból származik, forrás vagy eredeti szerző 
feltüntetése nélkül. 
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