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Varázstárgyak:  

Egy sárkányölő lándzsa elég 
nagy fegyver ahhoz, hogy csak úgy 
mindenhova magunkkal cipeljük, de 
ha két részből áll akkor már mindjárt 
más a helyzet. Az első rész kb. lándzsa 
nagyságú és a speciális hegyet tartó 
nyélből áll (lehet mágikus is, és 
használható lándzsaként is) a második 
részre, amit speciális módon össze 
lehet kapcsolni az elsővel, rá kell írni 
pár rúnát, hogy a hordozójától függően 
acél vagy nemesfém legyen-e az 
anyaga. Acél formában meg lehet vele 
toldani az első részt (így lesz 
sárkányölő lándzsa) amikor meg arany 
az anyaga lazán elfér egy 
fémdobozban is. 

 
 Kellemes meglepetés, ha egy 

nyílvessző hegyét levágjuk és egy 
kisugárzó varázsjelet írunk rá, melybe 
Elemi Erő nyílvessző formázással 
rúnát helyezünk el. Megfelelő 
erősítéssel ostromgépnek is elmegy. 
Részvét a célpont hozzátartozóinak. 

Ja, ne felejtsünk el valami 
„kupakot” rakni rá, nehogy a tegezben 
fejtse ki a hatását.  

Várvédelem esetére gyorsan meg 
lehet ritkítani az ostromlókat: 
• a, tetraéder alakú kövekre kell 

kisugárzó varázsjelet írni, bele 
pedig tűzcsóva, vagy tűzkitörés 
rúnát. Húszat-harmincat elég 
tekintélyes távolságra el tud lőni 
egy „mezei” katapult. 

 

Porszívó:  

Egy kis darab kőre rá kell rajzolni 
a Zóna varázsjelet (25 MP) és 
távolbahatással fel kell teleportálni az 
egyik holdra (távolbahatás: 100 km 
felett 50MP+ teleport 1MP) 

A megfelelő pillanatban már csak 
egy térkaput kell nyitni. Az áldozat el 
sem tévesztheti, mert a légáramlat 
beszívja. Pár KM nem engedi... 

Lehet durvítani is: nem a holdra 
kell teleportálni, hanem ki a csillagok 
köze...  

Présgép:  

Az ellenfél mögé erős, kétméteres 
Elemi-erő falat kell varázsolni, elölről 
meg közvetlen közelről Elemi-erő 
csóvával neki kell nyomni. Megfelelő 
erőség, és időzítés esetében a testből 
csak a folyadékok maradnak meg......a 
falakon.  

Pókháló:  

Ez is egyszerű varázslat. Sötét 
alagutakban, folyosókban használható 
jól. Először alapanyagot kell teremteni 
(2-3 kg pókselyem megteszi) utána ezt 
hálóvá kell formázni (természetesen 
keresztben a járatban) esetleg még 
láthatatlanná lehet tenni és valami rövid 
időmágiát kell rámondani. Az első 
üldöző mindenképpen belegabalyodik, 
esetleg még a második is. Ha valamelyik 
egy fáklyát is lóbál, akkor elég gyorsan 
megsülnek.  
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• b, Nyílvesszőkre zóna varázsjelet írva, 
és azt belőve a tömegbe, meg pár 
tekercs varázslattal is szép eredményt 
lehet elérni.  

Trükkök  

Egyik nagy szívatás, ha egy Tűzelementált 
illúzióval Vízelmentálnak álcáznak. A lélekaltatással 
átváltoztató szörnyek ellen nagyon hatásos, ha egy 
Mágikus Aura varázsjelet rajzolnak valamelyik 
csapattagra, azt nem lehet átváltoztatni. (Hiába 
altatják el a lelkét, mágikus anyagnak minősül.) 

Csapdák  

Sehol sincs leírva, hogy a Térkapu 
Pentagrammának az „érkezési oldalát” vízszintes 
felületre kell rajzolni. Egy torony falára kívülre is fel 
lehet rakni. Érdekes dolog, az ablakba kisugárzó 
varázsjelet írni, amiben egy térkapu jel van. Ha 
valaki bevetődik a szobába, akkor azt veszi észre, 
hogy „kivetődött” az utca fölé húsz méterrel. 
Lebegni, repülni tudóknak (repülőszőnyeggel) 
esetleg ideális vészkijárat is lehet. 

Fúvócső 

Mana pont: 7 
Erősség: 1 
Sebzés: 1 Fp  
Mágiaellenállás: - 
A varázslás ideje: 4 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Felhasznált mozaikok: Teleport - 1Mp, Őslég 

csóva - 4Mp, Elemi erő, telekinézis - 1Mp, 
Teleport - 1Mp 

Ez a varázslat egy lehetséges megoldást kínál 
azon szabály áthidalására, miszerint senkibe és 
semmibe nem lehet szilárd anyagot teleportálni. 
Segítségével a varázsló a hátizsákjából egy 
fúvócsövet teleportál közvetlenül az ellenfél mellé, 
ott telekinézissel megtartja, majd a végében csóvába 
formázott őslevegőt teremt. A varázslat végeztével 1 
Mp-ért visszateleportálja a fúvócsövet a 
hátizsákjába. A sebzés persze nem lesz túl nagy, 
hiszen a fúvócső így sem sebez többet 1 Fp-nél. 
Annyit azonban mindig, mivel az ősléggel, közelről 
kilőtt tű sokkal mélyebbre fúródik, mint a 
közönséges tűlövedékek. Az alkalmazás nagy 

előnye, ha a tűn méreg is található, hiszen 
ekkor nem a közvetlen sebzés számít. 

A fúvócső még ilyen közelségből sem 
talál automatikusan, de a varázsló +70-et adhat 
Célzó Dobásához. Természetesen a célpont 
viselkedése, mozgása ugyanúgy befolyásolja a 
találat esélyét, mint egyébként, itt azonban az 
áldozat nem összpontosíthat a kitérésre, hiszen 
nem tudja, honnan fogja érni a lövés. A 
páncélok SFÉ-je is ugyanúgy érvényesül, mint 
közönséges fegyvereknél, így ha egy vértezett 
ellenféllel szemben óhajtja a varázsló használni 
varázslatát, kénytelen pontosabban 
meghatározni a célpontot, ahova lő - így 
viszont elszenvedi az ezzel járó módosítókat is. 

Bomba 

Mana pont: 21 
Erősség: 10 
Sebzés: 4+K6 Sp  
Mágiaellenállás: - 
Felhasznált mozaikok: Teleport - 1Mp, Elemi 

hő kupola -20 Mp 
A varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: azonnali (+2 kör) 

A bomba a mágia egy különleges 
tulajdonságát használja fel, miszerint a 
teremtett őselem vagy paraelem a teremtés 
pillanatában azonnal, teljes egészében jelen 
lesz. A varázslat folyamán egy adott területen 
létre kell hozni egy elemi hő kupolát (1 m 
sugarú), amelynek erősítése 10E. A 
hatóterületén belül nyomban minden 120 C 
fokos lesz (20 C fokos környezeti 
hőmérsékletet feltételezve). Ha a varázsló 
ezután egy kulacs vizet teleportál a kupolába, 
az ott gyakorlatilag egy szempillantás alatt 
gőzzé válik, s ez lényeges térfogatváltozással 
jár. Ennek eredményeképpen a keletkezett gőz 
szétveti a kulacsot, és hatalmas robbanás 
keretében igyekszik felvenni a megfelelő 
térfogatot, ami 2 méter sugarú körben 2k6 Sp, 
további két méteren pedig 1k6 Sp sebzést okoz. 
Ehhez adódik még a kupola sebzése (4 Sp), ha 
valaki netán benne tartózkodik. 

Bár viszonylag sok Mana-pontba kerül, 
előnye, hogy a kupola két körön át a helyén 
marad és az utóbb odateleportált víztartalmú 
edényekre ugyanilyen hatással van. A teleport 
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mozaik létrehozása viszont csak egy 
szegmens. Ha valaki több vizet juttat a 
területre, természetesen a hatás is 
látványosabb lesz, azonban ennek is van 
határa, hiszen a kupola véges. 

Menekülés 

Mana pont: 47 
Erősség: 1 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: - 
Felhasznált mozaikok: Kisugárzó 
varázsjel -20Mp, Teleport 27Mp (80Kg), 
Elemi hő kupola -20Mp 
A varázslás ideje: 3 perc 
Időtartam: amíg a vonalak épek 
Hatótávolság: érintés 

A kisugárzó varázsjelbe bármilyen 
varázslat beírható, így teleport is. Ezt 
kihasználva sok varázsló folyamodik ahhoz 
a megoldáshoz, hogy egy kis szelencébe 
felrója e jelet, teleport varázslatot plántálva 
bele, amely hazajuttathatja a házába, 
várába. Ha bármi baj lenne, csak ki kell 
nyitnia a szelencét és megérintenie a jelet, 
máris otthon terem, megmenekülve a 
bajból. 

A varázslatnak több hátulütője is van. 
Ha a varázsló így hazatér, csak nehezen 
talál vissza társaihoz, amennyiben esetleg 
mégis folytatni kívánná a kalandot. Nem 
beszélve arról, hogy így cserben hagyni a 
társakat nem vall éppen nemes lélekre. 
Ezenfelül a rajzolatot határozottan meg kell 
érinteni, ekkor viszont komoly esély van rá, 
hogy az megsérül. Az adott esetben még 
működik, de a továbbiakban elveszíti 
mágikus tulajdonságait. Ez az esély 50%, 
de a KM ezt a körülményeket figyelembe 
véve módosíthatja. 

 
 
 
 
 
 
 

Híd 

Mana pont: 30 
Erősség: 3 (15) 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: - 
Felhasznált mozaikok: Elemi hideg szőnyeg - 30 

Mp (5 m sugarú), Teleport -1Mp 
A varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2K6 perc 
Hatótávolság: 5 m sugarú szőnyeg 

Sok kalandozó került már olyan helyzetbe, 
hogy egy folyón kellet volna átkelnie, azonban se 
híd, se rév nem volt a közelben, úszni pedig nem 
tudott. Egy varázslónak ez nem jelenthet gondot: a 
folyó vizét megfagyasztva, kitűnő jéghidat alkothat. 
A fenti adatok 5 m sugarú (10 m hosszú) jégtáblára 
vonatkoznak, de természetesen a varázsló ezt 
módosíthatja a folyó szélességétől függően. A jéghíd 
elég erős ahhoz, hogy megtartson embereket, 
lovakat, sőt, szekereket is. A varázslat időtartamának 
lejárta után a folyó vize nem olvad fel azonnal, még 
2k6 körig tart annyira, hogy biztonsággal járható 
legyen. Ezután nagyobb súlyt (szekeret, lovat) már 
nem tart meg, de emberek további 3k6 körig 
közlekedhetnek rajta biztonsággal. 

Ugrás 

Mana pont: 8 
Erősség: 8 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: személyes aura védelme 
Felhasznált mozaikok: Elemi erő telekinézis -8Mp 
A varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótávolság: varázsló zóna 

Alacsony szinten a varázslóknak nem áll 
rendelkezésére annyi Mana-pont, hogy a 
M.A.G.U.S.-ban leírt repülés varázslatot 
alkalmazzák, azonban egy magas fal ekkor sem 
jelent akadályt. Ha a varázsló telekinézissel csak 
súlyának felét emeli, már kétszer olyan magasra 
képes ugrani és kétszer akkora magasságból eshet le 
anélkül, hogy megütné magát. Természetesen 
egyharmad testsúllyal háromszorosát képes ugrani, 
és így tovább. Általában a telekinézis 1 körös 
időtartama elég egy kerítés átugrására. 
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Vakítás 

Mana pont: 30 
Erősség: 15 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: - 
Felhasznált mozaikok: Elemi fény kitörés - 30 Mp 
A varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótávolság: varázsló zóna 

A varázsló, ellenfelei elé elemi fény kitörést 
idézve, elvakíthatja azokat. 13-as erősítés 1k6 körre, 
14-es 2k6 körre, 15-ös 3k6 körre teszi az áldozatot 
vakká. Természetesen tovább is arányosan 
növekszik, egészen 20 E-ig, ami maradandó 
vakságot okoz. Természetesen a varázslónak arra is 
figyelemmel kell lennie, hogy rá és társaira ne 
hasson a varázs, ezért célszerű előre szólni nekik, 
mikor csukják be a szemüket. 

Békesség 

Mana pont: 1 (2) erősítő 
Erősség: 1 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: asztrál 
Felhasznált mozaikok: Asztrálmágia, undor - 1(2) 

Mp 
A varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 perc (K6 kör) 
Hatótávolság: varázsló zóna 

Ha egy harcosban undort keltünk saját kardja, 
netán az összes fegyver iránt, akkor nagyon 
mostohán érezheti magát. Különösen igaz ez magas 
szintű varázslók áldozataira, akiknél akár évekig is 
tarthat az undor... 

Életbentartás 

Mana pont: 52+39 
Erősség: végtelen 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: - 
Felhasznált mozaikok: Halottmozgatás bélyeg - 52 

Mp; Lélekcsapda bélyeg - 39 Mp 
A varázslás ideje: 5-5 perc 
Időtartam: amíg a rajzolatok töretlenek 
Hatótávolság: varázsló zóna 

Egyes varázslók a haláltól való beteges 
félelmükben azt találták ki, hogy saját magukra 
rajzolják fel a „halottmozgatás” és a 
„lélekcsapda” bélyegeket, s a lélekcsapdába 
saját nevüket írják. Ennek semmi értelme, amíg 
élnek, ha azonban valaki megöli oket, az élet 
princípiuma ugyan távozik testükből, de a 
lelkük nem - így mágiával mozgatott 
homonkulusként folytatják evilági létüket. 
„Haláluk” pillanatában szinte biztosan 
elájulnak, hiszen nem kis megrázkódtatás 
meghalni, azonban nem sokkal utána újra 
eszméletre térnek, immáron sokkal 
ellenállóbban. Ép-jük - bármennyi volt is előtte 
- 20 + Egészségük tíz feletti része lesz, és 
érvényesülnek rájuk az ember-homonkulusnál 
leírtak. Így megőrzik létüket legalább addig, 
amíg bosszút állhatnak gyilkosukon. 

Védekezés a túlvilág teremtményei 
ellen 

Mana pont: 30 
Erősség: 1 
Sebzés: -  
Mágiaellenállás: - 
Felhasznált mozaikok: Teleport - 30 Mp 
A varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótávolság: varázsló zóna 

A varázslat azt használja ki, hogy a 
túlvilág bizonyos teremtményei nem 
rendelkeznek lélekkel, éppen ezért személyes 
aura sem védi őket. Egy démon ellen a 
leghatékonyabban talán úgy lehet védekezni, ha 
a varázsló egyszerűen elteleportálja. Ehhez 
természetesen jó, ha tud távolba hatni, vagy van 
valahol egy zónajele, hiszen minél messzebb 
kerül tőle az illető teremtmény, annál nagyobb 
biztonságban lesz a varázsló. Néhány esetben - 
például, ha a démon képes a síkok közt járni, 
netán teleportálni - ez a módszer nem 
célravezető.  

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely
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