
 

 

 
  

Varázslói varázslatok 
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Figyelem! A fémvértek SFÉ- je 
nem levonódik a sebzésből, hanem 
ahhoz hozzáadódik (ez alól a 
mágikussá tett vértek - tehát nem a 
már eleve mágikusak, ilyen az 
abbitacél és mithrill- kivételek). A 
bőrvértek ugyanúgy védenek, a vastag 
ruházat (bunda, többrétegű ruha 
mondjuk télen) -1-es sebzést jelenthet. 
A vérteket nem rongálja.  

15 E után a ruhák lángra 
lobbannak. Emberek, állatok és szívvel 
rendelkező, nem mágikus lények 
esetében minden tíz Fp ebből 
származó elvesztése plusz 1 Ép 
elvesztését eredményezi (ezalá a 
szabály alá tartozik viszont a Ginsour - 
lásd Bestiárium - is, ami ugyan 
mágikus szervekkel bír, de Ynev 
anyagi élővilágának része, így az Ép- 
sebzés jelentkezik).  

Új formázások:  
Harci formázások - a 

következőkben olyan formázásokról 
szólok, melyek különlegesek és 
titkosnak nevezhetőek. Ugyan nem 
csak Doranban oktatják, de ritka és 
drága az efféle tudás megszerzésére 
irányuló lehetőség. Ezekkel a 
formázásokkal a varázsló harcolhat, de 
egyszerre csak szintje/2 számút 
irányíthat, a többi addig lebeg (egy 
„családot” alkotnak, így az nem 
számít, hogy csillagot, vagy pengét 
teremt a varázsló, összegzés után 
akkor is kettő van és irányítani  

Elemi varázslatok  

Villámvarázs 

Mana pont: 7 
Erősség: 1 
Sebzés: K10  
Időtartam: lásd formázások 
Elsajátítása: 3 Kp és csak Doranban 

oktatják  
Az erős hasonlóságot mutat a 

boszorkánymesteri varázslatokhoz 
tartozó Villámvarázs nevű varázslathoz. 
Eltér tőle tökéletességében, mert 
ellentétben azzal ez nem visz oda nem 
tartozó energiát a környezetbe, hiszen a 
varázsló azt onnan nyeri, nem a Hatalom 
italából (lásd Boszorkány/- mesteri 
mágia, ill. Varázstárgyak - 
Varázsitalok). Ez a villámok konkrét 
hívása, megjelenésében és hatásában 
szinte egyezik az előzőleg már említett 
mágiaformával. Hatásait tekintve úgy 
formázandó, mint egy őselemet, így nem 
lehet anyaga kupolának. K10-et sebez 
célpontjának (avagy nem neki), de 
mindenféle védelem, energiabeli 
mivoltának köszönhetően véd ellene, de 
az elemi erőt leszámítva. A villám 
Erőssége 2x-nek számít minden elemi és 
paraelemi védelem (támadás) ellen. Az 
elemi erővel úgy viselkedik, mint az 
Őstűz és az Ősvíz egymással. Nem 
történhet meg, hogy mivel energiáról 
van szó Mp-ként beépül az ellenséges 
varázslatba!  
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mindkettőt együtt csak egy legalább 4.szinzű 
varázsló tudja).  

A harcban formázások értékei a következők:  
 

 Ké Té Vé 
Csillag +50 +20 +70 
Oszlop +30 +30 +0 
Penge +15 +25 +40 

 
A fenti értékekhez még hozzájönnek a 

varázsló megfelelő harci értékei.  

Csillag 

Időtartam: 4 kör 
Elsajátítása: 1   

Ez a formázás az adott elem/paraelem egy 
max. 10*10 mm-es gömbbe való koncentrálását 
jelenti. A gömbbel a létrehozója támadhat (és 
körönként 120m-t tehet meg), akkor ő maga 
harcolhat, ám pszit nem használhat(!). Ha a varázsló 
nem látja a „csillagot” az nem oszlik szét, csak nem 
mozdul. A csillagot az ellentétes elem 
gyengíti/kioltja, mágikus fegyver csak annyiban hat 
rá, mint más formázások esetén (azaz sehogy).  

Oszlop 

Időtartam: 2 kör 
Elsajátítása: 1  

Ez a formázás nem csak paraelemekkel 
működik, hanem őselemekkel is. Az oszlop egy 
max. 0.5m-es átmérőjű rúdként jelenik meg (kisebb 
lehet), melynek elhelyezkedése mindig merőleges a 
horizontra. Magasság bármekkora lehet, de az 
erősség egyenletesen oszlik el. Pl.: egy varázsló 
teremt egy 8E-s tűzoszlopot. Sebzése 1m-es 
magasság esetén 8k6. De ő úgy dönt, hogy növeli a 
méretet, egészen 4m-ig, így az oszlop már csak 8:4 = 
2K6-ot sebez.  

Nem egész eredmény esetén lefelé kerekítünk 
(5:3 is és 5:4 is 1).  

Az oszlop körönként 90 m-t tehet meg. A 
varázsló támadhat az oszloppal (FIGYELEM! a 
varázsló koncentrál, így harcolhat, de pszi 
képességeit nem használhatja). Támadható az 
ellentétes elemmel. Mágikus fegyverek esetében az 
érvényes rá, ami más formázásnál.  

Penge 

Időtartam: 3 kör 
Elsajátítása: 1   

A kard egy különleges változata. A 
varázsló nem egy kardot övez a teremtett 
elemmel (paraelemmel), hanem egy pengét hoz 
létre a levegőben. Ezt 70m/körrel mozgathatja, 
valamint harcolhat, akkor is, ha harcol 
pengékkel, de pszijét nem használhatja.  

 
Az imént felsorolt formázások és 

mágiaformák titkosak ezért elsajátításuk 
képzettségpontokba kerül.  

Örvény 

Időtartam: 4 kör 

Az Aura forma egy kevéssé ismert 
változata. Nem fedi be a teljes testet, hanem 
örvénylik körülötte. Védőhatása fele az 
Auráénak. Vagyis: felületen sebző formák 
(Kitörés, Csóva, Fal, Aura) ellen a teljes E-
jével száll szembe, míg ponton illetve vonalban 
sebző formák (Nyíl, Kard) esetén 50%-ban 
érvényesül a védelem, hiszen a találat olyan 
ponton is keletkezhet, amit éppen nem takar az 
örvény.  

Nagyon hasznos primitív népek, csekély 
intelligenciájú ellenfelek megfélemlítésére.  

Az ilyenek, ha még nem láttak ilyent, -5-
tel támadnak a viselőre a harc első k6 körében 
és a Bátorságuk 2-vel csökken. (Aura esetén -
10 TÉ és -3 Bátorság.)  

Sebzésére, egyéb hatására nézve ld. az 
Aura formát, viszont az Aurával ellentétben 
nem gátolja viselőjét az érzékelésben, akkor 
sem, ha a varázsló nem magára varázsolt.  

Ketrec 

Időtartam: 2 kör 

A Kupola forma egy változata. 
Tulajdonképpen egy burok, amely teljesen 
körülveszi a varázslat alanyát. Alapterülete kb. 
másfél méter átmérőjű, talajszint feletti 
magasságában általában igazodik a benne 
tartózkodóhoz. A varázsló magára is 
alkalmazhatja védekező jelleggel.  
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Háló 

Időtartam: 2 kör 

A Csóva forma meglehetősen 
speciális változata, nagyon kevesen ismerik. 
Hatására nézve képzeljük el a Csóva 
hullámfrontját, mint egy felületet. Ez a 
felület a Háló, amely a varázslás 
pillanatában kibomló ernyőként röppen az 
ellenfél irányába. Akit elér, akár csak 
egyetlen ponton is, arra rácsavarodik és az 
két körön keresztül nem tud szabadulni tőle. 
A támadást hárítani nem lehet, áldozata 
még varázsolni sem tud, hiszen a sebzés 
folyamatos. A háló mérete kb. 2,5x2,5 
méter.  

Mint mondottuk, a védekezés szinte 
lehetetlen, viszont lehetséges a kitérés. 
Ehhez mindössze sikeres Gyorsaság próbát 
kell tenni -3-mal (Harcművész főkasztba 
tartozóknak -2-vel, ha a kitérésre 
összpontosítanak, akkor levonás nélkül).  

Különösen hatásos rohamozó 
ellenfelekkel szemben. Ekkor a 
Gyorsaságpróbára nincs lehetőség. Ilyen 
esetekben Elemi Erő hálót szoktak 
használni. Aki próbálta, bizton állíthatja, 
hogy a hatás megrendítő. A hálóval való 
találkozáskor a sebzés megegyezik a háló 
E-jével.  

Az Elemi Erő háló amúgy is 
speciálisnak tekinthető, mivel nem látszik. 
Sebzése normál esetben nincs, viszont akit 
beburkol, az -4 KÉ, TÉ, VÉ levonást 
szenved a háló minden E-je után; célozni 
lehetetlen, varázsolni lehetséges, viszont a 
gesztusokat igénylő varázslatok csak 
(60+2xT.Sz.)%-ban sikerülnek. 
Mindemellett a varázslat áldozata +1 SFÉ-t 
kap a háló minden 2E-je után.  

A Háló másik kellemes tulajdonsága, 
hogy láthatatlan és légies ellenfelekre is hat, 
sőt - amennyiben a háló anyaga látható - 
kirajzolja alakjukat is.  

A háló annyiban is speciális, hogy a 
manapontok többszörözésével vagy a háló 
E-je vagy mérete növelhető.  

 

Apocalyps 

Mana pont: 20 Mp és 10 Pszi pont/1E 
Erősség: 1 
Sebzés: 5K6  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 10 szegmens  

Az Apocalyps, egy teljesen új varázslói 
varázslat, mely az elemi mágián alapszik. A lényege, 
hogy a mágus magához hívja a közelében (1 
mérföldes sugarú gömb) lévő elemekből az őselemi 
részt (a Tüzet, a Vizet, a Földet és a Levegőt), majd 
a mindent átitató Erőt. Ezen formázás egy igen 
kellemetlen megnyilvánulása az elemi mágiának, 
mert nagy területre hat, és könnyen a társak halálát 
okozhatja, mert hatóterülete sokkal nagyobb, mint a 
varázsló zónája - majdnem ötven láb sugarú körben 
hat. Fontos hozzátenni, hogy az Apocalyps varázslat, 
szigorúan FEKETE MÁGIA, mert megsérti, „A csak 
a kiszemelt áldozatot lődd ki...” törvényt. 

 Költsége azért ilyen, mert a 20 Mp-ért 
megszólítja az elemeket, és a Pszi-pontokért pedig 
irányítja; erősítése a költségek többszörözésével 
növelhető, mellyel egyetemben a sebzés is nő. 

 Nem esett szó még a hatásáról, illetve a 
használatáról. Ez a varázslat, leginkább csatamágusi 
varázslat, hiszen egyetlen varázslással akár ötven-
hatvan élőlény is „áttessékelhető” a másvilágra. 
Mikor a mágus bejelenti varázslási szándékát 
azonnal el kell költeni a Mp-okat és a Pszi-pontokat 
is. A varázslás ideje alatt a varázsló el kezd egyre 
jobban izzani - ez őrá semmilyen hatással sincs, 
viszont a 2. kör végére, mikorra befejezi a 
varázslatot déli verőfényben ragyog, melyet 
gyengíteni még elemi Sötétséggel sem lehet. Ez idő 
alatt a környékről a varázsló köré gyűlnek az 
elemek, mindegyik a saját színében kis 
részecskeként tündököl. Ha a varázslás befejeződött 
a varázslónak már csak fel kell tartania a kezét, és a 
nyers energia kiszabadul (a varázsló bármikor 
feltarthatja a kezét, de ennek vannak hátrányai is - 
ld. később). Ekkor a felgyülemlett energia 75cm 
magasan egy síkban elkezd terjedni, ötven méteres 
sugarú körben, hol a kitörés epicentruma a varázsló. 
Az elemek 2 szegmens alatt elérik a terjedés határát, 
és ekkor eloszlik az első őselem; ám ugyanebben a 
pillanatban útjára indul a következő. A varázsló 
határozza meg a sorrendet, de az elemi Erőnek kell 
utoljára maradnia. A robbanás mindig hatalmas 
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hang, és fény robajjal történik, mely akár még tíz 
mérföldes körzetben is hallható az ember számára. 
Minden elem szépen kiosztja a saját sebzését, majd a 
végén az elemi Erő csak 1E esetében a kör szélére 
repíti az áldozatokat, ez sebez rajtuk k6 Sp-t. 
Kellemetlen hatása a mágusra nézve, hogy minden 
1E után 10% esély van arra, hogy a varázsló a 
manőver végén elájul, Fp-it elveszti. Ha a varázsló 
magában tartja az energiát minden 2 szegmens után 
állóképesség próbát kell dobnia egyre nagyobb 
mínusz módosítóval (először nincs, aztán -1, majd -2 
stb.), ha elvéti a varázslat kiszabadul, és az esély 
arra nézve, hogy elájul-e, a háromszorosára nő. Ha 
ezt elvéti még az Ép-i felét is elveszti (lefelé 
kerekítve), mert a manahálóból való kiszakítás 
jelentősen roncsolja a szervezetét. A varázslat 
elsütését 10 mérföldes körzetben minden állat, elf, 
törpe, és varázsló megérzi, mivel a Mana-hálót igen 
nagy energiával megrázza és a természetből az 
elvonja az elemeket. 

Manavihar 

Mana pont: lásd a leírást 
Erősség: 125E 
Sebzés: 2 Sp/1 Mp  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 kör  

Borzasztóan kegyetlen varázslat. Ez is igazi 
csatamágusi varázslat, mely magas szinten válik 
igazán halálossá. Ez a varázslat egy JK esetében 
gyakran a társak halálát is okozza, ezért érdemes 
őket kiküldeni a Zónából, mert csak a varázsló 
zónáján belül hat. A varázslat lényege, hogy az 
alkalmazó minden meglévő Mp-ját szabadon engedi, 
és ez egyféle rángást idéz elő a Mana-hálóban, mely 
az Elsődleges Anyagi Síkon, az élő szervezetek 
pusztulását is jelentheti. Ez alól csak az alkalmazó 
kaphat kivételt, mert ő az a Mana-fókusz, melyen 
keresztül a nyers energia az Elsődleges anyagi síkra 
tör. 

Ennél még brutálisabb dolog az, ha elmond 
egy időmágiát, időzíti két szegmenssel későbbre, 
majd elmondja a varázslatot (azért ilyen szigorú a 
sorrend, mert mindenképpen az összes Mp-ját fel 
kell használnia). Sajnálatos módon a varázslóra is 
van káros hatása, márpedig az, hogy elveszti az 
összes Mp-ját, és ennek következtében hirtelen 
fáradság száll a varázslóra, ami addig tart, amíg 
vissza nem gyűjti a Mp-jait, vagy ki nem alussza 

magát rendesen (a negatív módosítókat a KM 
szabhatja meg), éppen ezért célszerű a 
varázslatot tekercs formában tárolni, és 
magunkkal vinni, mert így nem a csata kellős 
közepén tör ki rajtunk a fáradtság. 

Jégmágia  
 Az Elemi Mágia ezen kevéssé ismert 

fejezete az Elsődleges Anyagi Síkok élőlényeit 
alkotó egyik legfontosabb elem, az Ősvíz, és 
paraelem párja, az Elemi Fagy frigyéből születő 
szilárd állapotú matéria - nevezetesen a jég - 
tulajdonságait és felhasználási formáit taglalja. 

Mindezen lehetőségek abból a tényből 
fakadna, hogy a paraelemek a befolyásuk alatt 
álló anyag minden összetevőjére egyenlő 
erősséggel és egyidejűleg hatnak, ellentétben a 
természetes fagy vagy hőhatásokkal, melyek 
mindig valamilyen forrásból sugároznak szét. 
Ennek eredményeképpen az Ősvíz az Elemi 
Fagy hatására azonnal - átmenet vagy köztes 
állapot nélkül - megszilárdul, s a fagy 
mértékétől függő keménységet vesz fel. 
Hirtelen megszilárdulása olyan 
térfogatváltozással jár (kb. tizedével nő), mely 
még a leghatalmasabb sziklát is képes 
kettéhasítani... 

Az alábbi varázslatok ugyan gyakran 
kényes egyensúllyal bírnak fagypont feletti 
környezetben - míg fagypont alatt fokozottan 
fejtik ki hatásukat -, ezért az apró 
fogyatékosságért azonban bőségesen kárpótolja 
a mágiahasználókat ama tény, hogy a jég képes 
védelmet nyújtani az Őstűz hevétől és a káros 
fizikai hatásoktól, s útját állhatja még a 
mágiával felruházott fegyvereknek is... 

A varázslatok értékei 20 Celsius fok 
környezeti hőmérséklet esetén érvényesek. Tíz 
foknyi vagy nagyobb eltérés esetén (a kívánt 
hatás elérése érdekében) a Mana-pont igény 
módosítandó. Ősvízből keletkezett jég az 
időtartam lejártával minden esetben „semmivé” 
foszlik.  
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Jégzápor 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 36 
Erősség: 3 
Sebzés: 3K6 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz teremtése, 
zápor – 24 Mp 
                                        (alá helyezve) 
Fagy teremtése, kupola – 12 Mp 

A varázsló Zónáján belül 
meghatározott tetszőleges magasságból, 2m 
sugarú körben jégzápor hullik alá. A 
területen tartózkodók 3k6 Sp-t vesztenek 
körönként, a páncélok SFÉ-je érvényesül. 
Minden további 8 Mp-ért a jégzápor 
sebzése 1k6-tal növelhető.  

Kitörés 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 30 
Erősség: 6 
Sebzés: 6K6 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz teremtése, 
kitörés – 24 Mp 
                                        Fagy teremtése, 
kitörés – 6 Mp 

A varázsló Zónájában kijelölt ponton 
az összesűrített, megdermedt Ősvíz 
szétrobban, apró, borotvaéles szilánkokkal 
hintve be (6 méter sugarú körben) a 
területen tartózkodókat. 1 méter sugarú 
körön belül 6k6 Sp-t sebez, kifelé távolodva 
méterenként mindig k6-tal kevesebbet. A 
páncélok legtöbbje (már a vastag ruházat is) 
szinte teljes védelmet nyújt ellene; a sebzés 
1 Sp-re csökken k6-onként. A Tűzlabda 
varázslathoz hasonlóan minden további 4 
Mana-pontért erőssége 1E-vel, sebzése 1k6-
tal és hatótávolsága 1 méterrel növelhető. 

Jégfal 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 20 
Erősség: 1 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 6 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, fal forma – 

12 Mp 
                                        Ősvíz teremtése, fal forma 

– 8 Mp 

A varázslat hatására 2 méter sugarú, 50cm 
vastag, félköríves, átlátszatlan jégfal emelkedik a 
varázsló Zónájában meghatározott tetszés szerinti 
helyen. útját állja a tűzvarázslatoknak (az ellentétes 
elemek kioltásra vonatkozó szabálya szerint) és más 
Elemi mágiáknak. Sav, elektromosság, természetes 
tűz és célzófegyverek (kevés kivétellel) nem 
képesek megrongálni. A fal 12 Stp-vel, illetve 300kg 
teherbírással rendelkezik (lásd: Tárgyak Ellenállása), 
ezt meghaladó terhelésre összeroppan. 
Megjegyzendő, hogy a falra érkező gyorsuló tömeg 
súlya háromszorosnak számít. Például a vállával 
jégfalnak rontó kalandozó - súlya teljes vértezettel 
125 kg - könnyedén áttör a túloldalra (125x3 
egyenlő 375). Fele Stp-jének elvesztésekor a fal 
megreped, majd pontjai fogytával szilánkokra hasad. 
Minden további 8 Mp ráfordításával a fal erőssége 
1E-vel, 12 Stp-vel és 300 kg-mal növelhető.  

Jégbéklyó 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 16 
Erősség: 1 
Sebzés: 2 Sp/kör 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz teremtése, szőnyeg – 

4 Mp 
                                        Fagy teremtése, szőnyeg – 

12 Mp 

A szempillantás alatt megdermedő és kitáguló 
Ősvíz csapdába ejti áldozatát. Alaphelyzetben ez 



MAGUS                                                                          Varázslói varázslatok                                                   Kalandozok.hu 

6 
 

annyit tesz, hogy a varázslat célpontja(i) térdtől 
lefelé egy 1m sugarú, többé-kevésbé szabályos, 50 
cm vastag jégtömbbe ágyazva találják magukat. 
Sikeres Erőpróba dobásával ugyan kiszabadulhatnak 
(1 kör), de közben elszenvedik a varázslat 
erősítésének megfelelő körönkénti sebzést. Ugyanez 
a sebzés érvényes az óvatlanul segítségükre sietőkre, 
ha fedetlen kezükkel-lábukkal érintik a jégbéklyót. 
Minden további 6 Mp ráfordításával az erősség 1E-
vel, a sebzés 2 Sp-vel növelhető. Minden 2E 
növekedésért az áldozatok -1-gyel dobnak Erőpróbát 
(max. -4).  

Megjegyzés: A béklyó a Jégfal varázslatban 
meghatározott Stp-vel és teherbírással rendelkezik. 
Teljes testfelületükkel jégbe ágyazottak alapból -2-
vel dobják Erőpróbájukat (max. -6). 

Jégburok 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 16 
Erősség: 1 
Sebzés: 2 Sp/kör 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Ősvíz, aura formában – 4 

Mp 
                                        Fagy teremtése, aura 

formában – 12 Mp 

A varázsló mozdulatlan jégszoborrá dermed a 
varázslat időtartamára, testét sziklakemény, 
tenyérnyi vastag jégpáncél övezi. Mivel az így 
formázott jeget már nem pusztán Őselem alkotja, 
ezért az Auránál leírtakkal ellentétben a 
mágiahasználó vakká és süketté válik, pszi-
diszciplínák és látást nem igénylő mozaikok 
használatán kívül tökéletesen cselekvésképtelen (a 
rúnák levegőbe rajzolására nincs lehetőség, a 
varázslások ideje duplájára növekszik). A burok alá 
szorult levegő kb. 2 percre elegendő, ezután a 
varázsló annyi körig képes eszméleténél maradni, 
amekkora az Állóképessége (lásd. M.A.G.U.S. 249. 
oldal). A burok 10 Stp-vel rendelkezik, ez minden 
további 4 Mp ráfordításával újabb 10 Stp-vel 
erősíthető. Jégburokkal más személy csak 
beleegyezésével övezhető (még ilyenkor is 
Akaraterő próbára van szükség), különben 
életösztöneitől hajtva, megszilárdulása előtt 

reflexszerűen összetöri azt. A jégburokkal 
kívülről érintkezők 2 Sp-t vesztenek körönként 
(2 Mp-nként szintén erősíthető). 

Megjegyzés: a varázslat kiválóan 
alkalmas mindenféle ártalmas gázok-gőzök, 
folyadékok kirekesztésére is (ezen anyagok 
megítélése a KM feladata). 

Fagymarás 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 12 
Erősség: 6 
Sebzés: 2 Sp 
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, nyíl 

formában – 12 Mp 

A varázslat nehezen gyógyuló, fájdalmas 
sérülések okozására képes hús-vér lényeken. 
Paraelem lévén, a közönséges páncélok nem 
nyújtanak védelmet ellene. Sebzése 2 Mp-nként 
2 Sp-vel növelhető. Minden egyéb tekintetben 
megegyezik más Nyíl formázású 
varázslatokkal. 

Fagypenge 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 22 
Erősség: 6 
Sebzés: 2 Sp + fegyver 
Varázslás ideje: 3 kör 2 szegmens 
Időtartam: 11 kör 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, kard 

formában – 12 Mp 
                                        Időmágia perc – 10 

Mp 

A kiválasztott fegyver dérlepte pengéje 
képessé válik közönséges fegyverekkel 
elpusztíthatatlan, ám hidegre érzékeny 
teremtmények megsebzésére. Ősvíz mozaikkal 
kiegészítve, a Tűz Elemi Síkjáról származó 
lények ellen is hatásos eszköz. Kivételes 
erősítés esetén (20-25E) a penge pillanatokra 
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felsziporkázó, fagyott levegőkristályokat 
hagy maga után. 2 Mp-nként sebzése 2 Sp-
vel növelhető. Minden egyéb tekintetben 
megegyezik a már ismert Kard formázású 
varázslatokkal. 

Fagylehelet 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 10 (tengervízben 12-14) 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, 
kitörés formában – 10 Mp 

E bonyolultnak nem nevezhető, ám 
rendkívül hatékony varázslatot Alderan, az 
egyesek szerint dzsad, mások szerint 
pyarroni származású varázstudó ötlötte ki 
tengeri utazásai során, s kezdetben a 
vízivilág élőlényeinek tanulmányozására 
használta. Rendszerint valamely felszín 
alatt úszó lény volt varázslatának célpontja. 
Hatására a kitörés epicentrumától számított 
3m sugarú körben a víz többé-kevésbé 
szabályos formában megfagy, foglyul ejti 
az áldozatot, mely aztán jégbe ágyazva a 
felszínre lebeg. Sikeres Erőpróba dobásával 
(a KM megítélése szerinti módosítókkal) az 
áldozat megpróbálhat kiszabadulni (1 kör). 
Minden további 2 Mp ráfordításával az 
erősség 1E-vel, a kitörés sugara 1 méterrel 
növelhető. Az olvadás sebessége a 
környezet hőmérsékletétől függően változó. 
Nagyobb erősítéssel és Távolbahatással 
kombinálva, tengeri ütközetekben 
félelmetes fegyver (pl. az evező és 
kormánylapátok megbénítására, az 
átnedvesedett vitorlázat szétrombolására, 
stb.)... 

 
 
 
 
 

Híd 

Típus: mozaikmágia 
Mana pont: 40 
Erősség: 5 
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 8 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  
Felhasznált mozaikok: Fagy teremtése, kitörés 

formában – 10 Mp x4 (egy vonalban) 

Gondosan, némi átfedéssel elhelyezett 
Kitörések segítségével akár kisebb folyamokon is 
átkelhetünk. A varázslat hatására 6 méter széles, 2.5-
3 méter vastag, körülbelül 20 méter hosszú, recsegő-
ropogó jéghíd keletkezik a víz felszínén. A sodrás 
sebességétől, a környezeti hőmérséklettől és az 
átkelők súlyától függően akár percekig-órákig 
kitarthat. 

 
Opcionális Szabály: -100 Celsius foktól jéggel, 

fémmel, üveggel vagy kővel érintkező fedetlen 
testrészek odafagynak (szabadulás sikeres Erőpróba 
dobásával).  

 
Fontos: A Manavihar szigorúan FEKETE 

MÁGIA. 

Asztrális Varázslatok  
*Minden olyan varázslat amely nem 

kifejezetten asztrális jellegű, de érzelem váltja ki, 
asztrálisnak minősül. Új varázslatokról mindig a KM 
dönti el hogy milyen csoportba tartoznak.  

Az asztrális varázslatok mindig csak egy, 
specifikált személyre tárgyra hatnak, ezért a 
feltüntetett Mp mennyiség csak ebben az esetben 
igaz. Ha varázsló szeretné kiterjeszteni a varázslatot, 
vagy más formában megváltoztatni, az alábbi 
szabályok érvényesülnek:  

• Ha az áldozat az érzelmet nem egy, hanem 
több személy iránt érezze, az erősítés dupla 
annyi Mp be kerül.  

• Ha az érzelem iránya eszme vagy fogalom, 
akkor az erősítés háromszor annyi Mp t 
emészt fel.  

• Ha egy osztálynál egyszerre többet akar 
léptetni tehát pozitívból rögtön negatívba 
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vagy fordítva akkor az erősítés dupla 
annyiba kerül, mert az ellenkező érzelmet 
először meg kell szüntetni.  

• Ha a varázsló által sugallt érzelmet az 
alany már előtte is érezte és ezt szeretné 
tovább erősíteni, az erőssége duplának 
számit.  

• Ha területre akarja kiterjeszteni akkor lásd 
lejebb a kiterjesztés varázslatnál( dupla 
mana esetén max TSZ célpontra hat).  

***kizárás, területre ható cucc.  

Elemzés 

Mana pont: 4 (2Mp-ért +1E) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens + asztrális érzékelés 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: 1 asztrálfonál 

A mágia az asztrálfonalak elemzésére szolgál. 
Segítségével el lehet dönteni hogy az adott fonalat 
mágikusan hozták e létre vagy pedig természetes 
úton alakult e ki. Ha az előbbi, akkor mana hatására 
felvillan az asztrális térben. Ezt a mana 
mennyiséget(vagyis 4 et) a varázsló a fonalra 
engedi, majd reakciójából megállapítja hogy az 
melyik csoportba tartozik.  

Követés 

Mana: 26 (2 Mp-ért +1E) 
Erősség: 30 
Táv: változó 
Varázslási idő: 1 kör + asztális érzékelés 
Hatóidő: változó 

A varázsló ezzel a varázslattal egy személyhez 
kapcsolódó asztrálfonalat követhet az asztrális síkon. 
Ennek követelménye az hogy asztrális érzékelésben 
legyen, vagyis képes legyan látni az asztrálsíkon. 
Amint tudatával “megfogta” a kapcsolódó 
asztrálfonalat, elkedzheti felgöngyolíteni azt. 
Eközben a varázsló asztrális részének egy darabja 
előresuhan a fonal mentén. Óránként száz kilómétert 
tehet meg ezzel a sebességgel, mígnem el nem éri a 
célpontját, vagy a fürkészéshez használt pszi pontok 
el nem fogynak(lásd asztrális érzékelés). Ha 
bármelyik meghal az asztrálfonalat összekötő 
személyek közül a varázslat azonnal megszakad, a 

fonállal együtt és a használó tudomást szerez a 
történtekről azonban helyét nem tudja 
megállapítani. 

Kapcsolat 

Mana: 45/55 (2 Mp-ért +1E) 
Erősség: 10 
Táv: érintés 
Varázslási idő: 5 kör 
Hatóidő: végleges 

Ez a mágia lehetővé teszi hogy a varázsló 
mesterséges asztrális fonalat hozzon létre közte 
és egy másik személy között, illetve két 
személy között. Ehhez érintenie kell az 
alanyt/alanyokat, majd elmormolni a 
varázslathoz szükséges szavakat. Amint véget 
ér a varázslat a fonal létrejön és ezek után képes 
lesz a célszemélyre asztrális mágáiával 
varázsolni, illetve fordítva, bármilyen messze is 
legyen az tőle. Fontos hogy a célszemélynek, 
személyeknek bele kell egyeznie a varázslatba, 
kényszer hatása alatt a varázslat nem hozható 
létre. 

Lánc 

Mana: 10 minden személy után + kapcsolat 
Erősség: 1/fő (2 Mp-ért +1E) 
Táv: érintés 
Varázslási idő: 3 kör/fő+kapcsolat 
Hatóidő: végleges 

Ezt a formulát az előbbi varázslathoz kell 
fűzni, annyi a különbség hogy itt maximum 
annyi személyre terjeszthető ki hatása, amennyi 
a varázsló tapasztalati szintje. 

Azonosítás 

Mana: 7/fő 
Erősség: 5 (1 Mp-ért +1E) 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Hatóidő: egyszeri 

Asztrál mágiát űző varázslók között 
kedvelt varázslat. Személyazonosságuk 
hitelesítésésre szolgál. Két vagy több személy 
között jön létre, akik egy-egy érzelmet 
raktároznak el az elméjükben,amelyet 
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legközelebb kulcsként fognak használni. 
Mikor legközelebb találkoznak, szabadjára 
engedik az érzelmet amelynek ereje és színe 
jól látható az asztrális síkon. Erre a másik 
varázsló egy másik erősségű és színű 
érzelemmel válaszol. Ha egyezik az előre 
megbeszéltekkel akkor a varázsló igazolta 
személyazonosságát. Ahhoz hogy ezt lássák 
természetesen asztrális érzékelésben kell 
lenniük. Bevett szokás a varázslóknál az is 
hogy veszély esetére elraktároznak egy más 
típusú érzelmet és ha kényszer hatása alatt 
álnak, felvillantják mikor a társuk kéri a 
kulcsot. Ez amolyan S.O.S. az asztrális 
síkon. 

Vonzás 

Mana: 37 (2 Mp-ért +1E) 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 7 
Táv: lásd a leírást 
Varázslási idő: 5 kör + asztrális varázslat + 
asztrális érzékelés 
Hatóidő: 10 perc 

Ezzel a varázslattal a varázsló 
magához csalhat és szolgálatra 
kényszeríthet egy lényt az asztrálsíkról. 
Létrehoz egy kis érzelmi gócot, amelynek 
manaigényeit sajátjaiból kell 
kigazdálkodnia, amennyiben ezt nem teszi 
meg egy 1 E erejű véletlenszerű 
érzelemvarázslat kerül bele. A varázslat úgy 
sugározza szét az asztrálsíkon ezt az 
érzelmet mint ahogy a szökőár halad a 
tengeren, és minden E*1 km es 
környezetben lévő asztrális lényt odavonz. 
Ez csak abban az esetben történik meg ha 
van is ilyen lény a közelben, ezt mindig a 
Km dönti el. A lények nem tudják 
megkaparintani a hőn áhított érzelmet, ezért 
körülötte rajznak akár a bogarak a 
lámpabúránál. A varázsló kiválaszthat egyet 
közülük aki egy szolgálatát teljesíti, cserébe 
az érzelmet bekebelezheti. A lény csak 
olyan szolgálatot teljesít amelyet képes is 
megtenni, vagyis egy követ nem fog arébb 
vinni az anyagi világban, ha nem képes rá, 
stb. Ha ilyen parancsot kap azt úgy veszi 
mint ha teljesült volna, majd távozik. 

Ellenkező esetben legjobb tudása szerint teljesíti a 
kivánságot, időtartamtól függetlenül. A varázsló 
bármennyiszer elvarázsolhatja a varázslatot, a már 
elküldött lény nem jelenik meg újra. Amennyiben 
nem választ ki a feladatra senkit az érzelem 10 perc 
után elenyészik és az érkezett lények rendkívül 
mérgesek lesznek, és az érzelmi gócpont helyéhez 
képest legközelebbi élőlényekre támadnak 
képességeikkel. Egy órán át pusztítanak majd 
megnyugszanak és odébbállnak. 

Csapda 

Mana: 43 (2 Mp-ért +1E) 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 30 
Táv: lásd a leírást 
Varázslási idő: 8 kör + asztrális érzékelés 
Hatóidő: 5 kör/szint 

Hasonló az előző varázslathoz, azonban 
pusztító célzattal szolgál. Egy asztrális lénynek állít 
csapdát amely az érzelemgócba lépve 30E s asztrális 
támadást szenved el, amely mindig ellentétes a lényt 
vezérlő érzelemmel. Abban az esetben ha a lény 
asztrális védelme és az ÉP jének összege kevesebb a 
varázslat erősségénél, az nyomban elpusztul, ha nem 
akkor is annyit veszít asztrális ellenállásából a 
varázslat hatóidejére amennyi a varázslat erőssége. 
Ezt a lény természetesen azonnal megérzi és 
igyekszik elmenekülni a támadótól, majd miután 
megerősödött, ha módjában áll, ”véres” bosszút áll 
megsebzőjén. A hatótávolságban megegyezik a 
Vonzás varázslatnál leírtakkal. 

A tenger hullámzása 

Mana: 1/kör (1 Mp-ért +1E) 
Erősség: 5 
Táv: nincs 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Hatóidő: változó 

Ez a varázslat Sloator Rendor nevéhez 
fűződik, aki híres Lar-dori kalandozó és egyben 
asztrálmágus volt, és az asztrálmágia tökéletesítésén 
fáradozott. Valamennyire el is érte célját ezzel a 
varázslattal. Nagy dilemmája mindig is az volt, hogy 
tudná azt megoldani,hogy a harc közben 
auraelemzés nélkül is meg tudja állapítani ellenfelei 
asztrális védelmét. Amennyiben nem alkalmazza a 
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varázsló ezt a varázslatot, vaktában kell létrehozni 
az erősséget, ami néhány sikeres alkalmazás után 
óriási manapazarlásnak bizonyult. Bár nem sikerült 
közvetlen módon megoldani problémáját, mégis 
létrehozott egy áthidaló megoldást amivel 
viszonylagosan manabiztosabbá tudta tenni 
varázslatait. Mágikus formuláját a tenger 
hullámzásának nevezte el, mert az aztrálsíkon 
kibocsájtott rezgéseket ehhez tudta legjobban 
hasonlítani. Ha ezt a varázslatot csatoljuk egy 
asztrálmágikus formulához, lényegében a varázslat 
erősségét dinamikusan szabályozhatjuk. Ha az első 
erősítéskor a mágia nem jár sikerrel, 
továbberősíthetjük azt anélkül hogy a belepumpált 
manapontok elvesznének. Ez azt jelenti, hogy 
minden körben egy további erősítésünk 
lehetséges(gyengíteni nem lehet). A varázslat 
körönként egy manapontot emészt fel. Nézzünk egy 
példát: a varázslat egy barbárt próbál befogni aki 
alattunk a mezőn kóborol. Ránézésre nem lehet túl 
nagy ellenállása, ezért egy 3 E s gyilkolás varázzsal 
próbálkozunk. Ez 6+1 Manát emészt fel, azonban 
kudarcot vall. A bele fektetett mana nem enyészik el 
és az erősség sem esik le, marad 3 E. Varázslónk 
biztosabbra megy, belepumpál még 10 Mp t amitől 
az erősség 3+5 re, a varázslat igénye 6+10+1 re 
emelkedik. Ebben a körben tovább nem erősítheti, 
azonban ha ez sem elég akkor következő körben 
továbberősíthet akkor már 6+10+1+1 manért(+ az 
annyi mana amennyit belefektet). E közben más 
megerőltető tevékenységet, varázslatot nem 
alkalmazhat harcolni is csak védekező harcban lehet, 
támadni nem támadhat, mert a varázslat 
fenntartásáshoz koncentrálnia kell(pszit használhat). 
Ha közben megsebzik a koncentráció megszakad a 
mana elenyészik. 

*Magabiztosság/Bizonytalanság 
(Optimizmus/Pesszimizmus) 

Mana: 2 (2 Mp-ért +1E) 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 3  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

A varázslat áldozata magabiztossá válik a 
varázsló által belé plántált eszmével szemben, úgy 
érzi számára nem akadály annak teljesítése, 

legyőzése. Ha provokálják könnyen fegyvert 
ránt hogy megmutassa mit tud, bátran támad, ha 
tárgyalni kell nagy elánnal beszél és 
hangoztatja rátermettségét,bátran 
támad,hadakozik ezért támadóértéke 10 el 
megnövekszik és előnyben részesíti a 
támadásra berendezkedő taktikákat. Ezzel 
szemben védekezésésvel nem sokat foglalkozik 
ezért az 10 el csökken. Sokkal könnyebben 
belevág bizonyos dologba, még akkor is ha az 
láthatóan negativan végződik számára. Ha a cél 
egy eszmére irányul, bátran hangot ad annak 
hogy ő mennyire helyénvalónak tartja amit az 
eszme állít és másokat is arra bíztat hogy 
kövessék. 
Bizonytalanság esetén az áldozat ha személyre 
irányul, nem meri megszólítani, úgy érzi hogy 
nem tud felemelkedni az ő szintjére. Ha harcra 
kerül sor bizonytalankodik, minduntalan 
elveszti kezdeményezését és nem hisz 
magában. Támadó értéke –10 el csökken 
félénksége miatt inkább védekezésre 
összpontosít - Védőértéke 10 el megnő - a 
varázslat hatóidejére. 

*Magamutogatás/szégyenlősség 

Mana: 1 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 2  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

A varázslat áldozata elképesztően 
szépnek érzi magát, illetve mindazt amit magán 
visel, birtokol vagy ő készített. Hosszas 
előadásokat tart puha bőréről vagy 
kardmarkolatának ötvösmunkákat 
megszégyenítő díszeiről, holott semmilyen 
változás nem történt rajta csak ő látja szebbnek. 
30 E s erősítés fölött az érzés átcsap fizikális 
jellegűbe, mindenkinek meg akarja mutatni a 
“meztelen valóságot”. Felszerelési tárgyait 
eldobálja, ruháitól, fegyvereitől, használati 
tárgyaitól megszabadul, nehogy elfedjék 
tökéletes testét. Ezeket persze ékes szavakkal is 
illusztrálja, keresi az ellentétes neműek 
társaságát. 

Ellenkező esetben az illető szégyelli 
magát, igyekszik elbújni a fürkésző tekintetek 
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elől, arcát és még fedetlen testrészeit minél 
jobban elfedi, tárgyak mögé áll esetleg az 
árnyak közé húzódik. Ha valaki tárgyairól 
faggatja igyekszik őket minél jobban 
eltitkolni és nem megmutatni. Vallási és 
hovatartozási kérdésekben nem foglal állást 
inkább hazudik, mintsem hogy bevallja az 
igazat. 

*Hiszékenység/Meggyőzhetetlenség 

Mana: 1 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 3  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

A varázslat alanya meggyőzhetetlen 
egy dologról ha az szöges ellentétet alkot 
nézeteivel, függetlenűl attól hogy igaz e 
vagy sem. Minden további olyan ember aki 
bizonygatja az ellenkezőjét egyel gyengíti 
és minden olyan ember aki vele ért egyet 
egyel erősíti a varázslatot.(a tipikus nekem 
biztos hogy igazam van eset) 

Ellenkező esetben éppen fordítva 
történik a dolog, mindent elhisz annak aki 
hozzá beszél ha személyre, mindent elhisz 
az adott dologról, ha eszmére vagy tárgyra 
irányul. 

*Irigység/Adakozás 

Mana: 1 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 1  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

A varázslat áldozata a varázslat által 
meghatározott személyre, vagy eszme által 
elért sikerekre irígy lesz. Tárgyra ilyen 
formában nem lehet irigy senki. Ezután 
mindent lopva elkövet hogy ártson neki, 
népszerűségét csökkentse, esetleg birtokolja 
annak felszerelését. 

Adakozás esetén nagylelkűvé válik az 
áldozat, elosztogatja vagyonát, szükségletei 

tárgyait, felkínálja az árváknak a vagyonát, 
megosztja a szegényekkel a házát stb. 

(irigységet csak olyan dolog iránt érez valaki, 
ami után vágyakozik, vagyis ha olyasvalamire 
irányul a varázslat amire a célpont nem vágyakozik, 
nem történik semmi.) 

Gyilkolás/védelmezés 

Mana: 2 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 1  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: K100+50 kör 

Aki elvéti asztrális ellenállását óriási vágyat 
érez arra hogy minél rövidebb idő alatt minél több 
élőlényt elpusztítson, a tárgyakat tönkretegye. 
Eszközeiben nem válogat, nem kíméli önmagát sem, 
harcértékmódosítóira az ámokfutás módosítói 
érvényesek(+40Té,-40Vé,fegyver, pajzs Vé je nem 
számit).A hatás K100+50 körön keresztül tart, 
kitörésekor mindig a legközelebbi ellenfélre támad 
független attól eddig ki volt célpontja, ha a támadni 
való elfogy akkor a holtakat is miszlikbe aprítja 
esetleg nekiesik a fáknak, házaknak vagy csak a 
földet püföli. A varázslónak jól meg kell gondolnia 
hogy mikor alkalmazza ezt, ugyanis könnyen 
visszacsaphat saját magára is, ráadásul az ámokfutó 
elméje annyira elborul hogy amíg a varázslat tart 
csak 3*os erősítéssel alkalmazható ellene asztrális és 
mentális mágia. Destruálni természetesen lehet bár 
igen problémás. 

A karakter betegesen védelmez minden élőt a 
növényeket és állatokat is, akiket magaelőtt lát. A 
harcban mindig ő megy elől egyszerre minél több 
ellenfél figyelmét igyekszik magára irányítani, 
nehogy másnak valami baja essen, sőt önön testével 
védelmezi őket a hajító- vagy lőfegyverek ellen. 
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Igazmondás/Hazudozás 

Mana: 1 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 3  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

Az áldozat képtelen hazudni. Ha valamiről 
véleménye van azt rögtön megmondja, még akkor 
sem rejti véka alá ha az az illetőre nem éppen 
hizelgő. 

Ellenkező esetben az áldozat képtelen igazat 
mondani. Össze-vissza beszél, húzza az időt 
csakhogy ne kelljen elmondania az igazságot, nagy 
feneket kerít a dolgoknak. 

Csábítás/Undorodás 

Mana: 1 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 4  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

A varázslat hasonló a vágy undor 
érzelempároshoz, azonban sokkal mélyebb és 
körmönfontabb annál. Az áldozat legyőzhetetlen 
erőt érez arra hogy a kiszemelt egyént meghódítsa, 
azonban elsősorban intellektuálisan, nem rámászós 
stílusban. Megpróbálja levenni az ellentétes 
neműeket a lábukról, bókol nekik produkálja magát. 

Az ellenkező esetben pont fordítva történik 
minden, teljesen hidegen hagyja az hogyha 
hölgyemények közelednek hozzá, bármit csinálnak ő 
mindig elutasító marad. 

Összetartás/Viszály 

Mana: 1 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 3  
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 6 kör 

A varázslat áldozata feltétlenül megbízik 
mindenkiben, még azokban is akik előtte hazudtak 
neki vagy átverték. Ilyenkor amolyan megbocsájtó 
gesztust ejt afelé aki előzőleg átverte. Mivel sokkal 

jobban bízik mindenkiben ezért minden E után 
1%-kal csökken veszélyérzete és érzékelése. 
Az ellenkező esetben mindenkiben ellenséget 
lát, úgy érzi az utcán mellette elvonuló emberek 
az életére törnek, állandóan figyel. Összevissza 
kapkodja fejét mindig idegeskedik. Saját 
társaitól is fél, bár nem ennyire hatványozottan, 
de beképzel magának valamit pl. hogy azért 
megy felé egyikük hogy ellopjon tőle valamit 
stb. Minden E után 1%kal nő mind 
veszélyérzete mind érzékelése.(a tipikus 
paranoid érzés) 

Kiterjesztés 

Mana: 3/1 láb 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 3 + a varázslat erőssége 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Hatóidő: a varázslat hatóideje 

Ezzel a mozaikkal a varázsló, zónáján 
bellül kiterjesztheti az asztrális varázslatokat,de 
csak azokat amelyek egy célszemélyre hatnak 
és dobható ellenük mágiaellenállás. Ez a játék 
nyelvére lefordítva azt jelenti hogy ha egy vágy 
varázslatot elvarázsol egy Orkra a tömegből, 
majd hozzáfűzi ezt a mozaikot akkor nem csak 
az az egy ork dob mágialellenállást hanem 
mindenki aki a varázslat hatótávolságába bele 
esik. A varázsló a hatótávolságot 3Mp ként 1 
lábbal –de maximum TSZ láb- növelheti meg, 
és ez a manaigény az előbbi kész mozaik Mp 
költéségéhez járul hozzá. A varázsló az 
epicentrumot a zónáján belül bárhol 
megjelölheti. 

Kizárás 

Mana: 5/személy 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 5 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Hatóidő: egy varázsnyi 

Ez a varázslat arra szolgál, hogy a 
nemkívánatos asztrális behatásoktól megóvja a 
varázsló társait. Abban az esetben ha a varázsló 
területre ható asztrális varázslatot alkalmaz 
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csak ezzel a módszerrel tudja a társait 
mentesíteni a mágia hatása alól. Nyilván a 
saját pszi pajzsainak erősségével tisztában 
van ezért annál erősebb területre ható 
varázslatot nem fog alkalmazni. Azonban a 
többiekét nem feltétlenül tudja, ám a fönti 
mozaikkal megoldhatja a problémát. 

Mágikus Procedúrák* 
*bővebb információ a rúna xy. 

Számában (nem jut eszembe most 
melyikben van) Procedúrák erősségét 
növelni nem lehet.  

(Megj.: A mágikus procedúrákról a 
Rúna III/2 számában, a Tabula Magica 
(Novák Csanád) című cikkben írnak. 
Magyar Gergely) 

Megszakítás 

Mana: 65 vagy 100 (nem erősíthető) 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 50 
Táv: érintés 
Varázslási idő: 6 kör 
Hatóidő: végleges 

Akit a varázsló megérint annak egy 
asztrálfonala végérvényesen megszakad. Ha 
a varázsló nem folytat asztrális érzékelést 
akkor egy véletlenszerű, ha igen ő 
választhatja ki melyik legyen az. A másik 
felhasználása a varázslatnak ha minden 
fonalat megszakít egyszerre ekkor 100 Mp t 
kell belefektetnie. Ehhez nem feltétlenül 
kell asztrális érzékelés. Az áldozat 2K10 
héten belül teljesen elidegenül azoktól 
akikkel asztrálfonál kötötte össze és 
fordítva. 

Átruházás 

Mana: 80 (nem erősíthető) 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 50 
Táv: érintés 
Varázslási idő: 10 kör + asztrális érzékelés 
Hatóidő: végleges 

Ez a varázslat elszakít két személy között 
létrejött asztrális fonalat majd egy másikra helyezi 
azt. A varázslónak mindig érintenie kell az 
alanyokat, előbb azt akiről a béklyót le, majd később 
azt akire a béklyót át akarja helyezni. Ezt a varázslás 
10 köre alatt kell megtennie. Az alanyok nem 
feltétlenül érzékelik azt hogy az asztrális fonál 
megszakadt, csak akkor ha jártasak az 
asztrálmágiában (varázslók pl. független a 
specializációtol). Ilyen módon természetes 
asztrálfonalakat is el lehet szakítani, ami ezek után 
mágikusnak minősül. Hatására az alanyok egymás 
felé érzett érzései szép lassan halványulni kezdenek 
és 2K10 hét alatt közömbösek lesznek egymás 
számára, bármilyen kapcsolatban is álltak előtte. 
Asztrális érzékelés előfeltétel. 

Asztrális Projekció 

Mana: 180 (nem erősíthető) 
Ellenállás: asztrális 
Erősség: 100 
Táv: érintés 
Varázslási idő: fél óra 
Hatóidő: lásd a leírást 

Asztrális Projekciónak nevezzük azt az 
állapotot mikor egy fizikai testtel rendelkező lény 
lelkét kiemelik és azt az asztrális síkra ültetik át. A 
varázslat a leghatalmasabb asztrálvarázslatnak 
számít mind közül, Yneven nagyon kevesek tudják 
alkalmazni, és még kevesebben voltak azok akiknek 
mersze is volt kipróbálni. A varázslat ismerete titkos 
tudásnak számít 10. szint előtt egyáltalán nem 
tanítják, még az asztralistáknak sem. Lényege, hogy 
a varázsló elszakad fizikális testétől lelkének 
asztrális részét az asztrálsíkra menti át. A varázslat 
létrejöttekor a teste tetszhalál állapotába zuhan, 
kizökkenteni még ÉP sebzéssel sem lehet, bár a 
varázsló mindig megérzi, ha testét támadás éri. A 
varázsló minden egyes nap után, amit az asztrálsíkon 
tölt egyet veszít asztráljából. Ez annak tudható be 
hogy a sík kezdi lassan-lassan átlényegíteni és ha 
nem tér vissza előbb utóbb meg is teszi. Ne feledjük 
ha az asztrál értéke 12 alá esik, időlegesen elveszti 
pszi képességeit, 1 alatt pedig végérvényesen 
meghal, még feltámasztani sem lehet. 

 
A varázsló amint az asztrális síkra lép úgy 

érzékelhet és úgy mozoghat mint ha egész életében 
ezt tette volna. Minden fizikális érzéke kikapcsol, az 
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anyagi világból semmit nem lát, hall vagy érez. A 
síkon 100méter/szegmens tehet meg anélkül hogy 
elfáradna, vagy bármilyen kimerültséget érezne. 
Mágiáját nem használhatja mivel sem szája sem 
végtagjai nem működnek amivel a rúnákat leírná 
vagy a szavakat kiejtené. Pszi képességeinek 
birtokában van, minden nem anyagi jellegű dologra 
ható diszciplínát alkalmazhat, elméjét ugyanúgy 
védik asztrális pajzsai mint eddig. Alakja az asztrális 
síkon olyan lesz mint a saját magáról elképzelt 
idealizált kép (gyakorlatilag bármilyen lehet, lásd 
feljebb), illetve emellé még választhat egy érzelmet 
ami átsüt auráján. Ezt általában úgy választják ki 
hogy elriassza az asztrális lényeket. Mivel a 
varázslatot igen nehéz támadó célzattal felhasználni, 
mivel a fizikális világba átlátni, mágiát alkalmazni 
nem lehet, általában elmélkedésre és 
tanulmányozásra használják fel. 

Rebesgetik egyesek, hogy a valaha élt 
leghatalmasabb mágus- nevét a történelem viharai 
jótékony homályba burkolják- képes volt egy olyan 
formulát létrehozni amellyel minden mágikus 
képességét alkalmazhatta, ezáltal közel 
megállíthatatlan hatalomra szert téve… 

Jelmágia 

Rúnázás 
Ynev varázslóinak kezében a mozaikmágia 

mellett még egy félelmetes fegyver van: a 
Rúnamágia. A rúnamágia a rajzolatok mágiája. A 
mozaikmágiától mindössze annyiban különbözik, 
hogy a varázsló nem a levegőbe írja ujjával a 
rúnákat, hanem szilárd anyagba vési be, esetleg 
papírra veti őket. Még a rúnák is ugyanazok, mint 
amiket a varázsló használ a mozaikoknál, sőt, 
ugyanúgy mozaikokból áll össze egy-egy tárgy 
rúnája. 

Egy tárgy rúnázásának a következő a 
menete 

1. A varázsló transzba esik. Ezt talán nem kell 
magyarázni. 

2. A Mágikus Aura varázsjel felrajzolása. A 
varázsjel a rúna lelke, ez tartja egyben a manát, amit 
a mágikus rajzolatok kötnek meg, érthető , hogy 
ezzel kezdődik a rúnázás. 

3. A központi rúna csoportrúnájának 
felrajzolása. Ez a rúna határozza meg, hogy a 
hatás milyen mágiát használ, tehát elkülöníti 
egymástól az egyes mágiafajtákat. (pl.: Elemi 
mágia, időmágia, asztrálmágia stb.) 

4. A központi rúna felrajzolása. A 
központi rúna a varázslat tulajdonképpeni 
magja. Egy varázslat mozaiknak felel meg. 

5. A központi rúna követőrúnái. A pontos 
hatás elérése érdekében a varázslónak még meg 
kell határozni pár dolgot. Ezt a követőrúnák 
segítségével éri el. Ezek határozzák meg 
például az erősséget, elemi mágiánál a 
formázást, időmágiánál az időtartamot, stb. 
Kétféle létezik belőle: olyan, ami egy 
paramétert határoz meg és olyan, ami egyszerre 
többet. Az előbbire példa az elemi mágia 
formázások rúnái, vagy például az erősség 
rúnái, a másodikra pedig a természetes anyag 
mágiánál az átformázás egyik rúnája, ami 
meghatározza mivé alakul át. Ezt a varázsló a 
felvésésnél határozza meg, és a rúna mágikus 
töltése tartalmazza az adatot. 

6. Kisugárzás-rúna. Ez a rúna határozza 
meg a használatok számát. 

7. A központi rúna kiegészítő rúnái (ha 
van). Az előző mozaikhoz tartozó mozaik, pl.: 
idő vagy térmágia mozaik. 

8. A kiegészítő rúna követőrúnái (ha van). 
Lásd fent. 

9. A további varázslatok rúnái a fenti 
sorrendben (ha vannak). Mivel egy varázslat 
nem feltétlenül egy mozaikból áll, lehetőség 
van további mozaikok csatolására is. 

10. Használat-rúna. Ez a rúna határozza 
meg, hogy a tárgyba rögzített mágia milyen 
hatásra aktiválódjon. 

11. Irány-rúna (ha van). A varázslat 
alanyát, irányát határozza meg. 

12. Záró-rúna. A Végjel rúna megfelelője. 

Elemi mágia 

• Tűz- rúna (őstűz) 
• Víz-rúna (ősvíz) 
• Föld-rúna (ősföld) 
• Levegő-rúna (őslevegő) 
• Erő-rúna (elemi erő) 
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Követőrúnák: – igen/nem rúna (igen: 
az adott őselem, nem: a paraelem) 

• formázás (a hat iskolaforma 
+ a szabálytalan elemi formák) 

• erősség 

Természetes anyag mágia 

Átformázás-rúna 

Követőrúnák 
• milyen anyagcsoport 
• milyen súly 
• mivé 
• erősítés 

Átalakítás-rúna 

Követőrúnák 
• milyen anyagcsoport 
• milyen súly 
• mivé 
• erősítés 

Átváltoztatás 

Követőrúnák 
• milyen súly 
• mivé 
• erősítés 

Visszaváltoztatás 

Követőrúnák 
• milyen súly 
• erősítés 

Telekinézis 

Követőrúnák 
• milyen súly 
• erősítés (a telekinézissel 

mozgatott tárgyat csak a használó 
irányíthatja) 

Dezintegráció 

Követőrúnák 
• milyen anyagcsoport 
• milyen súly 

• erősítés 

Teremtés 

Követőrúnák 
• milyen anyagcsoport 
• milyen anyag 
• mennyi anyag 
• erősítés 

Légiesség 

Követőrúnák 
• milyen anyagcsoport 
• milyen fokon 
• súly 
• erősítés 

Láthatatlanság 

Követőrúnák 
• milyen anyagcsoport 
• Súly 
• Erősítés 

Asztrál mágia 

• Szeretet-gyűlölet 
• Bátorság-félelem 
• Vágy-undor 
• Nyugalom-ingerültség 
• Hűség-hűtlenség 
• Semlegesség-elvakultság 

Követőrúnák 
• igennem rúna (igen: pozitív érzés, 

nem: negatív érzés) 
• az érzés tárgya (ha szükséges) 
• erősítés 

Mentál mágia 

• Olvasás 
• Irás 
• Kábítás 
• Bénítás 

Követőrúnák 
• Központ 
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• a mentálfonál másik alanya (csak 
írásnál és olvasásnál, alapesetben a 
felhasználó) 

• erősség 
Ha a felhasználó nem tudja, mire jó a 

varázstárgy az írásnál és olvasásnál értelemszerűen 
hatástalan marad a varázslat. 

Időmágia 

Időugrás 

Követőrúnák 
• hova (6 rúna: év, hónap, nap, óra, 

kör, szegmens) 
• milyen súly 
• erősítés 

Öregítés 

Követőrúnák 
• mennyit (6 rúna: év, hónap, nap, óra, 

kör, szegmens) 
• milyen súly 
• erősítés 

Gyorsításlassítás 

Követőrúnák 
• igennem rúna (igen: gyorsítás, nem: 

lassítás) 
• súly 

Térmágia 

Térkapu 

Követőrúnák 
• hova (3 rúna: földrajzi szélesség, 

hosszúság, tengerszint feletti 
magasság) 

• erősítés 

Teleport 

Követőrúnák 

• hova (3 rúna: földrajzi 
szélesség, hosszúság, 
tengerszint feletti magasság)… 

• súly 
• erősítés 

Kiegészítő-rúnák 

Időmágia 
• Kör 
• Perc 
• Óra 
• Nap 
• Év 

Követőrúna 
• Mennyiség 

Örökkévalóság 

Követőrúna 
• Nincs 

Időzítés 

Követőrúna 
• mikor (5 rúna: hónap, nap, óra, 

kör, szegmens) 

Szimpatikus mágia 

Érintés 

Követőrúna 
• Nincs 

További rúnák 

Myron-rúna 

Szinte bármely rúna helyére beírható, 
ebben az esetben a felhasználó határozza meg, 
mi legyen a hatása. Egy myron-rúna beírása 
+10 Mp. Kivételek: csoport-rúnák, valamint 
azok a rúnák, amelyek változásával 
megváltozna a manaigény is. Ha a használó 
nincs tisztában a mágia alapjaival 
(Mágiaismeret Af.), vagy ha nem tudja mire jó 
a varázstárgy, a varázslat nem jön létre.  
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Farerlyn-rúnák 

• Ezek a rúnák határozzák meg 
a használhatóság számát. 

• egyszeri (nincs rúna) 
• többszöri (+ 10 Mp = + 20 

alkalom) 
• végtelen töltet, 1 perces 

töltődés (+30 Mp) 
• végtelen töltet, töltődés 

nélkül (+50 Mp) 
• folyamatos (+50 Mp) 

Betron-rúnák 

• Ezek a rúnák határozzák meg 
a használat módját. (felírásuk nem 
igényel Mp-t.) 

• megszakadás, azaz ha a rúna 
vonalai megtörnek (csak egyszer 
használható) 

• felolvasás, azaz ha a 
használó felolvassa a rúnákat 
(Rúnamágia Af) 

• érintés, ha a felhasználó 
megérinti a rúnákat 

• közelítés, a valaki a rúnával 
megadott sugarú körbe belép 

• parancsszó (+ a parancsszó 
rúnája), parancsszóra aktiválódik 

• telepatikus üzenet 
• valamilyen mechanikus hatás 
• folyamatos (nincs külön 

rúna) 

Dyc-rúnák 

• Irányrúnák. Ezek határozzák 
meg a varázslat alanyát, vagy 
célpontját. (nincs manaigény) 

• használó, azaz a varázslat 
aktiválója 

• viselő (pl.: gyűrű, ruha stb. 
• cél, ebből a rúnából áramlik 

ki az energia, azaz ebből csap ki a 
csóva, nyíl (utóbbi esetében a 
tárgynak megfelelő célzóértékkel), 

vagy a varázslat alanya az lesz, akire 
ez a rúna irányul. 

A rúnázás ideje 

Egy rúna és követőrúnáinak felírása a 
megfelelő mozaik varázslásának ideje, plusz 15 perc 
időbe kerül. A további rúnák egyenként 5 percbe 
kerülnek. 

A fentiek alapján, íme egy példa varázstárgy 
elkészítése: 

A varázsló egy olyan gyűrűt akar alkotni, ami 
parancsszóra egy órára láthatatlanná teszi 
használóját. 

Először transzba esik, ezután felrajzolja a 
Mágikus aura varázsjelet. Ezt követi a csoportrúna, 
ami jelen esetben a természetesanyag mágiájának 
rúnája. A következő a láthatatlanság rúna, és a 
követőrúnái. Meghatározza az anyagcsoportot, ami 
mivel magára varázsol, az első csoport. 
Meghatározza a súlyt, természetesen jókora 
ráhagyással, mondjuk 100 kg. Az erősséget a 
biztonság kedvéért háromnak veszi. Ez eddig 30 
manapont. Ehhez jön az időmágia, egy óra, ez még 
plusz 25 mana. Tegyük fel, a varázsló többször is 
akarja használni varázstárgyát, mondjuk még 
százszor. Ekkor a használat rúnát is felírja, hogy 
töltődés után újra használható legyen. Ez újabb 30 
mana. Ezután meghatározza az aktiválás módját. 
Parancsszóra, és a rúnában rögzíti a parancsszót is. 
Felírja az irányrúnát is, hogy a varázslat a viselőre 
irányuljon. Végül az utolsó fázisként a Végrúnát is 
bevési. Ezzel a művelet végére ért, kész a 
varázstárgy 85 manapontért. A dolog szépséghibája, 
hogy a gyűrű varázstárgy lévén látható marad, ezzel 
leleplezve a könnyelmű varázslót, aki képes volt a 
szükségesnél ötször több időt a rúnázásra fordítani, 
mert olyan miniatűr ábrákat kellett létrehoznia, amit 
felférnek egy gyűrűre. 

Mana-fókusz 

Erősség: végtelen  
Mana-pont: 100 
Rajzolási idő: 1 óra 
Időtartam: egyszeri 

A varázsló ezzel a varázslattal kizárhatja a 
Pszi-t a Mp regenerálódásból. Ez persze egyébként 
is jól jön, de a megszokott módszerhez képest igen-
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igen lassú. A lényege, hogy a varázsló egy olyan 
pénzérme nagyságú tetoválást rajzol fel a 
halántékára, ami képes a Mana-háló és az Elsődleges 
Anyagi Sík érintésére, és az előzőből az utóbbiba, 
úgymond fókuszálni az energiát. Ezt a jelet 
kizárólag varázsló rajzolhatja, és ennek 
sikerességének érdekében Ügyesség-próbát kell 
dobnia, ha elvéti, a rajz nem sikerült, és a befektetett 
Mana-pontok elszállnak. Ha sikerül, akkor az 
egyszeri időtartammal kialakul egy kapcsolat a két 
sík között, ami ez után, még a jel megtörésével és a 
varázsló elmozdulásával, sem szűnik meg, a 
hatalmas energiaátáramlás miatt (egyféle mágneses 
kapocs, amit nem lehet megszüntetni). Ez a 
Személyes Aura haláláig tart, ami annyit jelent, hogy 
a kapu csak akkor zárul be, ha az illető lelke távozik 
a testből, vagy elaltatják a lelkét. Hatása nem más, 
minthogy a varázsló minden hatás ellenére 1 Mp-ot 
kap vissza percenként. Ezt a jelet minden 
varázshasználó ki tudja használni, kivéve a papokat 
(és a paplovagokat) mert ők nem a Mana-hálóból, 
hanem istenüktől nyerik a hatalmukat. Az embernek 
két halántéka van! Tehát két jelet lehet felhasználni, 
aminek következtében az illető percenként két Mp-
ot regenerálódhat. 

Nekromanta managyűjtő varázslatok 

A vámpír érintése 

Mana pont: 1/10 begyűjtött Mp 
Hatótáv: érintés 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Mágiaellenállás: nincs  

A varázsló puszta kézzel megérinti ellenfele 
bőrfelületét, majd egy hangosat kiállt ezzel 
felszabadítva a mágikus erőket. Érintése nyomán az 
életenergia manává alakul és megnöveli az aktuális 
manapontjainak számát(természetesen a 
maximumon túl nem mehet ez az érték). Minden 
begyűjtött 10. Mp után 3 Ép veszteséget szenved el a 
varázslat alanya. Ilyen módon sohasem mehet 0 Ép 
alá. Ha több Ép-je veszne el az áldozatnak, mint 
amennyi van, akkor sem hal meg, csak arányosan 
összeaszalódik a bőre, és emberi ronccsá torzítja a 
mágia (a max Ép-i csökkennek a túlsebzés 
mértékében, de ekkor még meggyógyulhat. Azonban 
ha ez is elfogyott, meghal). A mágia meglehetősen 
igénybe veszi a varázshasználó testét is, ezért 

minden plusz alkalom után állóképesség próbát 
köteles dobni –2 vel 8órás időintervallumon 
belül. Amennyiben a próba sikertelen akkor a 
varázsló a K10 percre eszméletét veszti. Ha az 
áldozat jelentősebben vérzik (előzőleg Ép sebet 
kapott) a hatásfok a duplájára emelkedik  

Rituálé 

Mana pont: 10 
Varázslási idő: 2K6 perc + előkészületek (KM 

decision) 
Kinyerés: max. Mp 
Táv: speciális materiális közvetítővel helyben 

A varázslathoz egy rituális varázskör 
szükségeltetik, illetve egy varázsital (5Mp az 
elkészítése és a komponensek ára 1 ezüst), és 
egy áldozat. A rituálé végeztével az áldozat egy 
pillanat alatt meghal, nem szenved, mivel az 
energia azonnal távozik a testéből. Ha az 
áldozat kilép a körből a rituálé megszakad (KM 
decision). 

Rituális varázskör  

Mana pont: 5 
Komponens: foszfor 

A rituálé kezdetekor a varázsló 
meggyújtja a kört ami pont akkora ég körbe 
mikorra a rituálé véget ér. A rituálé végén 
hatalmasat lobban majd végleg elalszik. A 
lobbanás jelzi a varázslat sikerét. 

Harmadik szem 

Mana pont: 20 
Táv: 20 méter sugarú gömb 
Varázslási idő: 1 kör 
Hatóidő: szint x perc 
Követelmény: 2. F. nekromancia 

Ezzel a varázslattal a nekromanta láthatja 
egy 20 méter sugarú gömbben a föld alatt 
található, vagy éppen egyszerűen a szemének 
fizikálisan nem a látómezejébe eső testeket, 
csontvázakat. Ezzel a módszerrel azonnal meg 
tudja állapítani hogy az adott test alkalmas e 
valamilyen előhalottnak. Ha a zónáján belül 
több test is van mindegyiknek a pontos helyét is 
meg tudja állapítani. Ha az adott test pl. egy fal 
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mögött van akkor is látja tehát semmilyen 
tárgy takarása nem jelent akadályt. 

True Seeing 

Mana pont: 50/25 
Táv: az adott sík egy 50 méteres sugarú 
szelete 
Varázslási idő: 3 kör 
Hatóidő: szint x 2 kör 
Követelmény: 5.F./3.F. nekromancia 

A varázslat célja hogy a nekromanta 
átláthat másik síkokra is (főleg 
asztrál,mentál,démoni síkok) és az ott éppen 
tanyázó entitánsokat átidézheti erre a síkra. 
Az idézés ellen a lénynek nincs ellenállása, 
ezért mindenképpen meg kell hogy jelenjen. 
Ez úgy történik hogy amikor a varázsló 
meglátja az alanyt annyi manát pumpál a 
varázslatba pluszban amennyi a litániához 
kellene. Ez eddig szépnek és jónak tűnik, 
azonban van két, nagy hátulütője a gyors 
idézésnek. Az egyik hogy az idézés 
költségei alapból elég magasak, és az ehhez 
járuló +50MP miatt csak a legnagyobbak 
engedhetik meg maguknak. A másik pedig 
az hogy a varázslónak nincs ideje védő 
köröket rajzolnia, mivel nem tudja milyen 
lényt fog találni a másik síkon. Ha ennek 
ellenére megidézi az ott talált lényt a lény 
átjön és a harcoló felek közül 
véletlenszerűen keres magának ellenfelet, 
vagy pedig nem foglalkozik a történtekkel 
és egyszerűen elindul valamelyik irányba. 
Ha támadás éri természetesen azonnal a 
legagresszívebb módon reagál. A varázslat 
másik alkalmazási módja az hogy ha a 
varázsló az elsődleges anyagi síkra 
alkalmazza a varázslatot. Így rögtön 
megérzi ha 50 méter sugarú körön belül 
bármilyen előhalott vagy démon 
tartózkodik még akkor is ha leplezi magát 
mágiával vagy láthatatlan. Ilyenkor 
értelemszerűen a lény nem idézhető meg. 

 
 
 
 

Közös tudat 

Mana pont: 18 
Táv: végtelen 
Varázslási idő: 3 perc 
Hatóidő: a jel megtöréséig 
Követelmény: 2.F. nekromancia 

A varázslat lényege, hogy a készítő saját 
élőhalottjával egy mentál fonálhoz hasonló 
kapcsolatot hoz létre. Így bármilyen parancsot adhat 
az élőhalottnak, és az élőhalott képes is érzékelni a 
varázsló érzékszervein keresztül. A varázslatnak 
éppen az a lényege hogy, nem számít a távolság. 
Hátulütője viszont az hogy a varázsló nem lát 
teremtménye érzékszerveivel, tehát csak más 
varázslatokkal együtt alkalmazva van értelme. Ezen 
kívül egy tapasztalt mentalista a mentál fonálhoz 
hasonlóan követni tudja a fonalat a varázslóig így 
annak kiléte is könnyen kiderülhet. A varázsjelet az 
előhalott tarkójára kell írni, megtöréséig aktív a 
varázslat. 

Kollektív tudat 

Mana pont: 15/alany 
Táv: végtelen 
Varázslási idő: 3 perc x alany 
Hatóidő: jelek megtöréséig 
Követelmény: 3.F. nekromancia 

Az előbbi varázslat továbbfejlesztett változata. 
Lényege hogy az élőhalottak sorban egymáshoz 
vannak kötve és egymás érzékeit használhatják,így a 
varázsló kiadhat egy parancsot amelyet az összes 
előhalott végrehajt,annak ellenére hogy teljesen más 
helyen tartózkodnak. A varázslat a többi részletben 
megegyezik a Közös tudat nevű varázslattal. 

Élőholt érzékek 

Mana pont: 20 
Táv: végtelen 
Varázslási idő: 2 perc 
Hatóidő: jel megtöréséig 
Követelmény: 2.F. nekromancia 

A varázsló használhatja egy általa kreált, vagy 
uralma alatt tartott élőhalott érzékeit, amelyek 
azonban fele a gazdájának (értelemszerűen ha nem 
ember a gazda akkor még így is kielégítőek). Meg 
kell jegyezni hogy sohasem az élőhalott érzékel 
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hanem a varázsló éppen ezért mindig az ő értékeinek 
a fele számít. Csak olyan teremtményre mondható 
amelyik még rendelkezik az adott szervvel (pl. 
csontvázra nem). A varázsló egyszerre a saját 
érzékein kívül még két élőhalottét használhatja de 
ilyenkor saját érzékei is feleződnek. A váltogatás az 
előhalottak között csak a pillanat műve így 
szegmensenként egy előhalott érzékivel képes 
érzékelni. 

Rothadás 

Mana pont: 1/3 kg 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 2 kör 
Hatóidő: végleges 
Követelmény: 2.F. nekromancia 

A varázslat arra szolgál hogy már halott 
tetemeket lehet vele eltüntetni. A varázslat 
meglehetősen látványos bár túl sok haszna nincsen. 
A varázsló rámutat célpontjára ami kb. 5 kör alatt 
látványos rothadásnak indul majd elporlik. Mágia 
mozgatta testekre nem hat a varázslat tehát ilyen 
módon nem lehet élőhalottakat elpusztítani. 

Bűz 

Mana pont: 20, 10+1E 
Táv: zónán belüli 5 méter átmérőjű kör 
Erősség: 4 
Varázslási idő: 4 szegmens 
Hatóidő: Tsz x 1 kör 
Levédés: egészségpróba 
Követelmény: 3.F. nekromancia 

A nekromanta átható bűzt képes teremteni a 
zónáján belüli 5 méter átmérőjű körben. A kör 
középpontját mindig ő határozza meg. A szag kb. 
10* erősebb mint egy bomlásnak indult tetem és az 
orrfacsaró bűz hányingert, émelygést okoz minden 
lényben aki a körbe kerül és ez alól a varázsló sem 
kivétel. Aki a bűz körbe kerül egs. próbát dob mint 
ha mérgezés érte volna a varázslat E-je ellen mint 
méregszint. Siker esetén minden harcértéke 10 el 
csökken, sikertelenség esetén az émelygés módosítói 
érvényesülnek rá k6 körig. Ha az áldozat valamilyen 
okból kifolyólag maszkot, vagy sálat visel arca előtt 
ami eltakarja légzőszervét, akkor a varázslat E-je 2-
vel kisebbnek minősül. Nem hat olyan lényekre akik 
immunisak a mérgekre vagy egyáltalán nincs 

szaglószervük (pl. démonok,élőhalottak, 
anyagtalan masszák), viszont fokozottan hat 
azokra akiknek az embernél kifinomultabb, 
vagy több szaglószervvel rendelkeznek(pl. az 
állatok egy része, a „csupa orr, száj” lények 
mint a Ymorre vagy az Aquirok egy része, KM 
decision). 

Életerő hullám 

Mana pont: 10 
Táv: zóna 
Erősség: változó 
Varázslási idő: 1 szegmens 
Hatóidő: azonnali 
Levédés: nincs 
Követelmény: 4.F. nekromancia 

Ez egy meglepő varázslata a 
nekromantáknak. Csak végszükség esetén 
használják amolyan utolsó mentsvárként mivel 
meglehetősen destruktív jellegű. A varázsló 
csak abban az esetben alkalmazza a varázslatot 
ha már nem lát más kiutat. Mivel az életerőt 
nem csak elszívni lehet hanem kibocsájtani is a 
varázsló saját Fp-it használja fel ellenfele 
elpusztítására. Lényege hogy az összes Fpt 
átalakítja nyers energiává amelyet áldozata felé 
lövell ki. A varázslat sebzése annyi Fp amennyi 
a varázslónak pillanatnyilag volt,de az Fp-k 
elfogytával az Ép-ket is lezabálja. A 
varázslónak mindig max. Fp-jét kell 
felhasználnia a varázslathoz, ami után K6 órára 
elájul és ebből csak ép sebzéssel lehet 
kibillenteni. A Vé-je ilyenkor 0, minden 
támadás automatikusan túlütésnek minősül. A 
varázslat Cé-je 50, és leginkább egy 
fénynyalábra hasonlít amelyet fehér villámok 
ölelnek körül. 
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A rettegés aurája 

Mana pont: 23 
Táv: érintés 
Erősség: 15 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: K6+Tsz kör 
Levédés: asztrál 
Követelmény: 3.F. nekromancia 

A varázsló az élőhalottakhoz hasonló 
rettegést kelthet más teremtményekben. A 
rettegés nem természetes félelem ezért az 
áldozatok fejvesztve menekülni kezdenek, 
azonban nem éreznek gyűlöletet sem 
utálatot egyszerűen nem akarnak a karakter 
mellett maradni. Ideális varázslat pl. az ivók 
kiürítésére vagy a felesleges személyek 
eltávolítására. A varázsló eldöntheti ki 
irányában sugározza a félelmet, az alanyok 
akkor sem fogják megtudni kitől félnek de 
minél messzebb akarnak jutni a helytől. Aki 
pszi pajzsokkal rendelkezik és nem véti el 
aszrális me-jét rögtön megérzi ki sugározza 
a félelmet, illetve a varázshasználók 
(varázsló főkaszt), még akkor is ha 
különben elvétenék a mágiaellenállásukat. 

Idegen bőr 

Mana pont: 35 
Táv: érintés 
Erősség: végtelen 
Varázslási idő: 2 óra 
Hatóidő: végleges 
Követelmény: 3.F. nekromancia, 5. F 
anatómia 

Ezzel a varázslattal egy homonkuluszt 
vagy élőhalottat lehet új külsővel 
felruházni, mégpedig oly módon hogy egy 
nemrég halott (max. fél napos) tetemről a 
lenyúzva a bőrt az élőhalottra „szabhatjuk” 
azt. Ennek feltétele a meglévő 
segédeszközök és egy viszonylag 
felszereltebb laboratórium v hullaház(a 
bonceszközöket be lehet szerezni kb. 5 
aranyért). Azt tudni kell, hogy a 
nekromanták soha nem végeznek nyúzást 
élő állaton vagy emberen, csakis kizárólag 
tetemről húzható le a bőre. Ha elő 

teremtménnyel próbálkozna, a varázslat létre sem 
jön. A lenyúzott bőr egyébiránt hasonul az áldozat 
izmaival, testrészeivel, így pl. grimaszokat is vághat 
új külsejével. 

Az áldozatnak és az élőhalottnak nem kell 
ugyanolyannak lennie, de megközelítőleg 
hasonlónak kell lennie testfelépítésben, 
magasságban stb.Pl egy emberre rászabható egy ork 
bőre de egy törpéé már nem(minden esetben a KM 
dönti el hogy lehet e vagy sem). 

Játéktechnikai megjegyzés: Néhány vallás 
meglehetősen nehezen fogadja be a boncolást 
néhány pedig egyenesen tűzzel, vassal irtja, nem 
beszélve az ilyen fajta halottgyalázásról. Ezért a 
nekromanták mindig titokban és nagy 
körültekintéssel alkalmazzák ezt a mágiaformát, 
ugyanis lebukásuk esetén az életükkel fizetnek érte. 

Szentségtelen teremtés 

Mana pont: 60-tól 150-ig 
Varázslási idő: lásd a leírást, 1 héttől több hónapig 
Hatóidő: Tsz x 1 kör 
Követelmény: 5.F. élettan, 5. F. anatómia, 5.F. 

nekromancia 

Hatalmas erejű varázslat ami a nekromancia 
egyik csúcsát jelenti. Lényege hogy a nekromanta 
egy humanoid testét homonkulsz alakban képes 
elkészíteni. Ebben még semmi rendkívüli nem lenne 
azonban a testet képes kiegészíteni további 
szervekkel,végtagokkal is. Ennek hatására maga a 
felépítés is megváltozhat. Pl. egy homonkulusz 
akinek 4 keze van es két szíve már egészen érdekes 
mechanizmus alapján készülhet,de életképes lehet. A 
varázslás manaigénye a fenti értékek között 
változhat, és az időtartalom pedig a megformázandó 
testtől. Magához a varázslathoz egy jól felszerelt 
labor és "anyag" kell,aminek beszerzése a varázsló 
pénztárcáját terheli(min. 100 arany).A varázslat 
felveti a kérdést hogy lehet-e keresztezni több fajt is 
ily módon vagy csak egy adott fajt lehet, megtoldani 
további szervekkel. A válasz a kérdésre igen. 
Azonban ez már túl terjed a nekromancia 5. Fokán 
(6. Fokú ismerőit valószínűleg a Kobrák soraiban 
kéne keresnünk, akik ember démon hibrideket 
hoznak létre (Vulaghar), vagy pedig az írott 
történelemben valószínűleg Orwella teremtményei 
között(káoszlények), akiket Reigh-En Zerdal és 
elvetemült társai hoztak létre a kyr háborúk alatt). A 
lehetőségek tárháza végtelen, a keresztezendő fajok 
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és ezeknek különböző válfajai között azonban az 
egyed koránt sem biztos, hogy életképes lenne ezen 
kívül lehet hogy szervezete nem bírná elviselni a 
testére nehezedő nyomást(pl. a vérkeringés a több 
szívet, az emberi vállízületek a medve kart, satöbbi). 
Egyébiránt az ilyen teremtményekbe ha a lélek kerül 
ki tudja mire képesek, hiszen a képességeik 
gyakorlatilag semmilyen határt nem súrolnak, 
mágiatudásuk pedig csak a beleidézett lélektől 
függenek. Egy ilyen lény Ynevre engedésére biztos 
felfigyelnének a Ynevi hatalmasságok, ha az a 
legkisebb feltűnést is keltené. Ynevre kerülése körül 
belül olyan horderejű mint amikor egy démonurat 
vagy herceget idéznek Ynev elsődleges anyagi 
síkjára. 

Regeneráció 

Mana pont: lásd a leírást 
Táv: érintés 
Erősség: 50 
Varázslási idő: Mp x 1 szegmens 
Hatóidő: végleges 
Követelmény: 5.F. élettan, 5. F. anatómia, 4.F. 

nekromancia 

Képes egy élő szervezettel rendelkező 
homonkuluszt a regeneráció képességével 
felruházni. Ahogy a homonkulusz teste sérülést kap, 
a test látványos és gyors gyógyulásnak indul, és pár 
óra alatt a régi test alakját veszi fel újra. A 
regeneráció sebességét az alábbi módon 
számíthatjuk ki:1ÉP-t regenerálódik 12óra/a 10Mp 
számszorosával. Ez azt jelenti hogy 10Mp-ért 12óra, 
20Mp-ért 6 óra, 30Mp-ért 3 óra, 40Mp-ért 1.5 óra, 
50Mp-ért 45 perc, és így tovább de 
max.100Mp/1perc időtartalomig(a tört számokat 
lefelé kell kerekíteni).A gyors gyógyulás miatt a 
szervezetet élelemmel kell ellátni ami a napi élelem 
akár 10*ese is lehet (vagyis pl. napi 20-30 adag húst 
eszik csóri homonkulusz). 

 
 
 
 
 
 
 

Minor Death Orb of Protection 

Mana pont: 35 
Táv: érintés 
Erősség: 5 
Varázslási idő: 1 kör 
Hatóidő: Tsz kör 
Követelmény: 3.F. nekromancia 

Egy halvány 3 méter átmérőjű halvány 
fekete gömb jelenik meg a varázsló körül, ami 
nem engedi közel a tudattalan élőholtakat és az 
éji rémeket. A kóborló dögökre és a vérivó 
élőhalottakra is hatással van nekik összes 
harcértékük 10 el csökken. A gömb nem 
élőhalottól, vagy élőhalott által használt 
mágiától nem véd. A gömb nem alkalmas arra 
hogy egy élőhalottat sarokba szorítsunk vagy 
pl. leszorítsuk a hídról. A gömb a varázslóval 
együtt mozog, és kívülről kiütni, mágiát 
használni és bármilyen hajító vagy lőfegyvert 
használni lehet. 

Greater Death Orb of Protection 

Mana pont: 70 
Táv: érintés 
Erősség: 15 
Varázslási idő: 1 kör 
Hatóidő: Tsz kör 
Követelmény: 4.F. nekromancia 

Ez egy kívülről nézve ébenfeketén 
csillogó gömböt hoz létre a varázsló 5 méter 
átmérőjű környezetében. Az élőhalottak a 
gömbön belül 6K6 Sp-t sebződnek, és a 
gömbből szabadon ki be mozoghatnak. De 
mivel a varázsló is mozoghat a gömbbel együtt 
ezért „ráhúzhatja” azt az élőhalottakra. Az 
élőhalottak a gömbön belül csak akkor tudnak 
varázsolni ha a varázslat E je meghaladja a 
gömbét. Ilyenkor maradéktalanul kifejti a 
hatását. Azonban ha a mágia kívülről jön akkor 
kifejti a hatását de annyi E-vel csökken 
amennyi a gömb E-je. 
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Mirroring 

Mana pont: 50 
Táv: érintés 
Erősség: 10 
Varázslási idő: 2 kör 
Hatóidő: Tsz +2 kör 
Követelmény: 5.F. nekromancia 

Ez a mágiaforma védelmet nyújt 
minden olyan varázslat ellen ami közvetlen 
halált okozna a célponton. A mágia a 
varázsló zónáján belül véletlenszerűen 
áttükrözi egy másik alanyra a neki szánt 
varázslatot. Az alanyt sohasem a varázsló 
választja, hanem véletlenszerűen dobandó 
ki, mindig a zónán belül tartózkodó 
személyek, vagy állatok között, azonban 
ebbe a varázsló is bele tartozik. Meg kell 
még jegyezni hogy csak értelmes lényre, 
állatra, szörnyre, élőhalottakra, démonokra 
és egyéb hasonló (Km decision) lényekre 
hat, tehát erdőben állva pl. egy bokorra nem 
lehet tükrözni a varázslatot annak ellenére 
hogy az is élőlény. Ez a mágiaforma az 
alábbi varázslatok ellen nyújt védelmet: 
papi: halál dala, időtlen álom, a halál szava, 
lélekcsapda, mérgezés boszorkánymesteri: 
rontások. A közvetett halálnemek ellen mint 
pl. a tűzcsóva által kiváltott égési sérülések 
okozta halál ellen nem véd. A varázstárgyak 
ilyen jellegű képességeit nem lehet 
áttükrözni viszont a varázslat véd ellene. A 
fent említett varázslatokkal felruházott 
tárgyak csak akkor fejtik ki hatásukat ha a 
hatóidőn túl hatnának. Pl. egy szívbénítás 
ami egy perc alatt megölné az áldozatot 
nem fog hatni ha a varázslat ható ideje 
hosszabb. Az élőholtak speciális képességei 
ez esetben varázstárgyaknak minősülnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animate Dead 

Mana pont: 80 v. speciális 
Táv: érintés 
Erősség: 30 
Varázslási idő: fél óra v. spec 
Hatóidő: végleges 
Követelmény: 2.F. / 5.F. nekromancia 

Ezzel a varázslattal lehet az elvesztett Ép-ket 
visszaadni egy élőhalottnak. A varázslat 
gyakorlatilag újra rendezi a csontvázszerkezetet a 
szöveteket olyanra mint amilyen az élőhalott a 
megidézés pillanatában volt. Mana költség 2 
Mp/1Ép és annyi szegmens ahány mana. A másik 
alkalmazási módszere az hogy a már elpusztult 
élőhalottra alkalmazzuk aki újra feltámad és a halál 
előtti állapotba kerül vissza. Ezt az alkalmazási 
módot a halál utáni 66 percben meg kell tenni, mivel 
ilyenkor még a lélek - ha az élőhalott rendelkezett 
ilyennel - nem távozott teljesen és azonnal visszatér. 
Ha a 66 perc után tesszük meg akkor mentális 
mágiaellenállásra jogosult, és ha elvéti akkor 
visszatér, ha nem akkor visszakerül az örök 
körforgásba. Erősíteni 5 Mp/1E-vel lehet. 

Lebegés 

Mana pont: 30 
Táv: érintés 
Erősség: 10 
Varázslási idő: 1 kör 
Hatóidő: K6 perc 
Követelmény: 2.F. nekromancia 

A varázslat igazából az élőhalottak azon 
képességét másolja le hogy légies alakban képesek 
lebegni, vagyis inkább repülni. A varázsló is 
megteheti ezt, bár ő nem válik légiessé. A sebessége 
12m/s (kb.40km/h). Hatótávbeli korlátozás nincsen, 
sem magasságban sem távolságban. Lebegés közben 
a varázslónak koncentrálnia kell, így mágiát nem, de 
pszit használhat. Amint megáll egy stabil ponton, 
már nem kell koncentrálnia így varázsolhat, de a 
lebegés sem törik meg 5 manapontonként a varázslat 
hatóideje 1 perccel meghosszabbítható. 
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Árnyalak 

Mana pont: 1/2 pont 
Táv: 1 személy 
Erősség: 17 
Varázslási idő: 1 kör 
Hatóidő: K6+Tsz/2 perc 
Követelmény: 2.F. nekromancia 

A varázslat a nekromanta árnyékait nyújtja 
meg mintha csak fekete lepel borítaná be, vagy egy 
lidérc venné körül. A varázslat elsütéséhez 
valamennyire árnyékban kell állni, de az is elég ha 
egy tárgy kisebb nagyobb árnyékot vet 3 méteren 
belül; a tárgy árnyékának megnyújtása is elég. Ekkor 
a varázsló megnövelheti rejtőzködés képességét 
max. 50%-kal. Ehhez nem előfeltétel a rejtőzködés 
ismeret.  

Szellem kezek 

Mana pont: 16 
Táv: zóna 
Erősség: 1 
Varázslási idő: 5 szegmens 
Hatóidő: 3 kör 
Követelmény: 3.F. nekromancia 

Az áldozatot szellem kezek ragadják meg 
melyek megpróbálják meggátolni a mozgását 
lefogva őt. Az áldozat erőprobára jogosult, annyi 
mínusszal amennyi a varázslat E-je -1. Ha elbukja 
akkor 
a harc helyhez kötve módosítói érvényesek rá. A 
varázslat E-je 6MP-nként növelhető. 

Temetői köd 

Mana pont: 15 
Erősség: 3 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: 5 kör 
Követelmény: 2.F. nekromancia 

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

szétoszlatásával, vagy destrukcióval lehet 
semlegesíteni. Szél nem fújja el a mágikus 
ködöt. 

Élőholtak birtoka 

Mana pont: 66 
Erősség: 40 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 kör 
Hatóidő: maradandó 
Fertőzött terület: Tsz*2 láb oldalú kocka 
Követelmény: 4.F. nekromancia 

A nekromanta kijelölhet egy helyet, amit 
élőhalott birtokká tehet. Ezen a területen a 
varázslat végezte után az állatok menekülni 
kezdenek, megvadulnak és igyekeznek kijutni 
az adott területről. Ahogy kijutottak a félelmük 
rögtön elmúlik, mint ha mi sem történt volna. 
Az igazi hatás azonban csak az éjszaka 
eljövetelével mutatkozik meg. A házban 
kopogások, padlórecsegés, újdobolás hallatszik 
első éjszaka. Második éjjel már suttogás és 
nyögések is belevegyülnek a zajokba. 
Harmadik éjszaka éles sikolyok, hörgések 
fűszerezik meg az éjszakai neszeket. 4 napra 
dulakodás zajai, verekedések, csonttörések 
hangjai kínozzák az ott tartózkodókat. 5 napra 
eluralkodik a pokol: a könnyebb tárgyak a 
levegőbe emelkednek, az ajtók és ablakok 
kicsapódnak, az üvegek betörnek, és lihegés, 
nyálcsöpögés, farkasüvöltés hallatszik a 
házban, majd vörös szemek jelennek meg a 
sötét sarkokban. Ennek pszichológiai hatása 
naponként 15E-s asztrális támadás. Aki elvéti 
őrjöngve menekül a házból. Aki erre képtelen 
az az éjszaka végére megőrül. A hangok csak a 
területen belül hallatszanak, éppen ezért a 
külvilág számára a házban semmi sem változik. 
A papok által alkalmazott átokűzés eltávolítja a 
varázslatot, azonban a destrukcióval és más 
kasztok átokűzésével nem távolítható el. 
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Halotti pernye 

Mana pont: 22 
Erősség: 4 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 3 szegmens 
Hatóidő: lásd a leírást 
Követelmény: 3.F. nekromancia 

A mágikus szavak kimondása után a 
varázsló kezében egy kupac hamu jelenik 
meg, amelyet egy választott ellenfelére 
fújhat. Az elfújt hamu távolsága max. zóna 
szélének távolsága. Akire a varázsló a 
hamut ráfujja egészség próbát dob a 
varázslat szintje, mint méreg ellen. Ha 
elvéti K6+2 körön keresztül köhögni, 
fulladozni kezd, aminek hatására K6 Fp-t 
veszít és az émelygés módosítói 
vonatkoznak rá. Sikeres egészség próba 
esetén csak a fenti sebzést szenvedi el. A 
varázslat 4 manapontonként 1 E-vel 
erősíthető. 

Nekromancia 
Boszokánymesteri varázslatokból 

ezeket:Holtak nyelve,Életerő szívás/rablás. 

Életerő begyűjtése (átdolgozott BM 
varázslat; ezen túl a BM is így gyűjti) 

Mana pont: 11 
Erősség: 1 
Varázslási idő: 2 szegmens 
Hatótáv: érintés 

2K10 Sp-t sebez,1Fp-ért 1Mp, 1Ép-
ért 4Mp-t kap a varázsló. 6Fp elvesztése 
után veszít Ép-t az áldozat. 

Halálos pillantás 

Mana pont: 8 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 2 szegmens 
Hatóidő: Tsz. * 2 kör 

Körönként dobhat akaraterő próbát az 
áldozat. Ha sikeres a varázslat megszakad. 
K6Fp/kör sebzést okoz. 

Láthatatlanság élőholtakkal szemben 

Mana pont: 10/20 
Táv: 5 
Varázslási idő: 2 szegmens 
Táv: érintés 
Hatóidő: 2 kör/szint 

A varázsló láthatatlanná válik a tudat nélküli 
(10Mp), vagy minden élőhalottal szemben (20Mp). 
Mágia segítségével észrevehetik, ha annak nagyobb 
az erősítése-A varázslat 2Mp befektetésével 1 E-vel 
növelhető. 

Destroy Undead 

Mana pont: 8 
Táv: érintés (támadó dobás puszta kézzel) 
Varázslási idő: 1 szegmens 

Ha a varázsló megérint egy tudattalan 
élőholtat, és használja ezt a varázslatot, az élőhalott 
porrá omlik. 

Turn Undead 

Mana pont: 60 
Táv: zóna 
Varázslási idő: 1 szegmens 

A varázsló zónájában az összes tudattalan 
élőholt és éji rém porrá omlik,a kóborló dögök 20%, 
a vérivó élőhalottak 10% (királyvámpír nem) 
eséllyel hasonló véget érnek. A többi (a 
vámpírkirály is) fejvesztve menekül, minél távolabb 
a varázslótól. 

Test teremtés 

Mana pont: 10 
Varázslási idő: zóna (?) 
Hatóidő: végleges 

Ha a varázsló a zónájában viszonylag ép 
csontváz van, képes feléleszteni. Az egykor élő 
anyag még hordozza magában az élet lenyomatát, 
ezért átformázott csontvázra a varázslat nem 
alkalmazható. A varázsló nem tesz mást, mint 
csatornát nyit a negatív elemi síkra, s ezzel 
energiával tölti fel azt az „üreget” ahol régen az élet 
lakozott. Ez a lény még nem élőhalott, gyakorlatilag 
csak egy speciális test. 
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Élőhalott teremtés 

Mana pont: 15 
Varázslási idő: 3 kör 
Táv: zóna 
Hatóidő: végleges 

Az előző varázslathoz hozzáfűzhető mozaik. A 
negatív energiával feltöltött testhez a varázsló egy 
torz asztrális árnyékot idézhet, ami nem más mint 
vak hűség teremtője felé, és olthatatlan gyűlölet, de 
mivel csak egy árny, személyes aurát nem sugároz, 
így a teremtmény alanya a term. Anyagok 
mágiájának. 

Halottirányítás bélyege 

Mana pont: 50 
Varázslási idő: 3 kör 
Táv: - 
Hatóidő: végleges 

Tudattalan élőholtra, vagy emberre írják a 
bélyeget, s az a varázsló zónájában van, a 
transzállapot segítségével képes lesz beleköltözni. 
Ember esetén csak akkor tudja irányítani ha nagyobb 
az akaratereje, vagy az beleegyezik. A varázsló 
zónája a régi test körül marad, így ha varázsolni akar 
kénytelen a testre egy zóna varázsjelet rajzolni. A 
varázsló így szabadon mozoghat új testével, a régi 
testével elveszíti a kapcsolatát. Ha eltávolodik a 
zónából, 2 körig tart visszajutnia, s K/ körig kába 
lesz. Ha közben megölik eredeti testét akkor sorry. 
Új testét teljesen érzi, vagyis ha élőhalott volt, nem 
fog fájdalmat érezni, de ha a test erre képes volt, 
akkor igen. Ha új testét megölik, a varázsló kómába 
esik K6 órára. 

A halál esszenciája 

Mana pont: 30 
Varázslási idő: 15 kör 
Hatóidő: végleges 
Táv: - 
Követelmény: 5.F. nekromancia 

Egy flaskányi kristálytiszta vízből a negatív 
síkok energiáit felhasználva a halál esszenciája 
készíthető. Felhasználási módja rendkívül sokrétű, 
de csak az igazi beavatottak vannak tisztában vele. A 
legközismertebb szerint az áldozat szemeibe 
csöpögtetve 10 körön keresztül asztrális és mentális 

mágiáellenállásra jogosult 15 E ellen. Ha 
egyszer elvéti, a lelke elalszik, szemei 
átfordulnak. Ebben az állapotban sokkal 
fogékonyabb bizonyos varázslatokra. Az 
esszencia elkészítése 5. F. nekromanciát 
igényel. 

Halottá gyalázás 

Mana pont: 50 
Varázslási idő: 13 kör 
Hatóidő: végleges 
Táv: érintés 
Követelmény: 5.F. nekromancia 

Ha az áldozat az előbb leírt állapotba 
kerül, a feketemágus képes kiszakítani belőle az 
élet princípiumát, ezáltal a lélek elszáll, s csak 
egy homonkulusz marad hátra. 

A halál princípiuma 

Mana pont: 50 
Varázslási idő: 27 kör 
Hatóidő: végleges 
Táv: érintés 
Követelmény: 5.F. nekromancia 

Ha az előző varázslathoz hozzáfűzzük ezt 
a mozaikot, akkor az élet elszáll a testből, de a 
lelke ottmarad. Az áldozat teste, lelke 
változásnak indul, ami akár 1 évig is eltarthat. 
A sötét energiák az aquirokhoz hasonló testet 
eredményez, ezért a változás végén K10+5 
oddal rendelkezik, a hatalomszavakat NEM 
ismeri. Ez a varázslat az 5. Fok csúcsa, alig fél 
tucatnyian ismerik hogyanját, miértjét annál is 
kevesebben. A 6. Fok csak egy karnyújtás 
ennek az ismeretnek a birtokosának. 

Az idézés magasiskolája 

Mana pont: 666 
Varázslási idő: ? 
Hatóidő: ? 
Táv: ? 

Ha egy élőlény az előbb leírt állapotba 
hozunk, egy 6. Fokon képzett nekromanta 
képes a halál teremtményeinek lelkét 
beleplántálni. Az energiaigényt csak különleges 
helyeken, ereklyék segítségével, együttállások 
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alkalmával lehet előteremteni. Reigh-En 
Zerdal ezzel a módszerrel idézte meg a 
Rettenet Asszonyát a Tinolok bércein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikkhez felhasználásra került a Varázslatok 
és formázások (Tóth Attila, ismeretlen) cikk 4 
varázslata, a Varázslói varázslatok (ismeretlen 
szerző, Csaba MAGUS oldala) cikk 3 varázslata. A 
Rúna I/7 Tabula magica - Jégmágia (Izsóf Gábor) 9 
varázslata (teljes cikk). Asztrális mágia (Jackal, 
LFG) című cikk 21 varázslata. A nekromanciáról 
(Bartók Attila, LFG) című cikk teljes Rúnázás 
fejezete. A nekromanták nagykönyve 1.0 (Jackal, 
Kalandozok) című írás 38 varázslata. Az eredeti 
szerző vagy a forrás nem került feltüntetésre. 
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