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Sötétség 
Az Árnymágia elengedhetetlen kelléke a Sötétség, aminek mértékét (SE – 

Sötétség Ereje) az alábbi táblázat alapján lehet meghatározni: 
 

SE Név Leírás 
1 Nappali árnyék A fény útját egy tárgy állja el. 
2 Félhomály Zárt épület, amibe abla-kokon át jut be a fény. 
3 Szürkület Hajnal, vagy este. Nem közvetlen fényben. 
4 Sötét szürkület Kora hajnal, késő este. Nem közvetlen fényben. 
5 Világos éj Éjjel, holdak+csillagok. Ezek nem gátolják a mágiát. 
6 Csillagos éj A holdak nem, csak csillagok vannak az égen. 
7 Sötét éj A csillagokat is felhők takarják el. 
8 Szűrt sötétség Éjjel, zárt épület, amibe ablakon át süt be a Hold. 
9 Éjközép Éjközépkor, ha se hold se csillagok nincsenek. 
10 Teljes sötétség Ablaktalan pincehelyiség, börtöncella. 

 
 

 
A leírások csak viszonyításként 

vannak jelen, sötét lehet más helyzetben 
is. 

Bármilyen közvetlen fény, legyen 
akár egy gyertyaláng fénye, a fénykörén 
belül 0 SE-t teremt. 
Ha egy varázslat hatására az SE 
lecsökken, az elveszett SE-k 1 óra 
elteltével kezdenek visszatöltődni, 
óránként 1 áll helyre. 

Árnymágia 

Álmatlanság 

Mana pont: 11 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: K6+szint nap 
Hatótáv: érintés/önmaga 
Mágiaellenállás: mantál  

Leírás: A varázslat alapvetően két- 

féleképpen használható, de 
mindenképp arra irányul, hogy az 
áldozata ne legyen képes aludni. 

Az egyik használati mód az, 
mikor az árnymágus saját magán 
alkalmazza a varázslatot. Ekkor a 
varázslat mindenképpen sikerül, és K6 
+ annyi napig tart, amennyi a varázsló 
szintje. 

A másik módszer az, mikor 
valaki máson használja a varázslatot. 
Ekkor az áldozat mentál ME-re 
jogosult. Ha ezt elvéti, a varázslat hatni 
fog. Az erősség 2 mp-ért 3-mal 
növelhető, az időtartam pedig szintén 
K6 + szint nap.  

Az, hogy valaki nem alszik, 
alapvetően az állóképességét és a 
harcértékeit csökkenti. Minden 
kialvatlan éjszaka után csökken a TÉ és 
VÉ 10-zel, a KÉ 3-mal, és minden 
második éjszaka után az ÁK 1-gyel. 
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Ha valaki mozdulatlanul marad – fekszik, ül, 
vagy akár áll – 1 óra elteltével éber álomba merül. 
Ekkor az alvásra vonatkozó töltődések érvényesek rá 
(Ép, Fp, Mp töltés, pihenés), és az értéklevonások 
alól is mentesül, ám környezetét ugyanúgy érzékeli, 
mintha ébren lenne. 

Viszont ez sem olyan könnyű, mivel a 
varázslatnak része az is, hogy ha az áldozat próbál 
elaludni, vagy mozdulatlan maradni, akaratlanul is 
mozogni fog (forgolódik az ágyban, izeg-mozog). 
Mozdulatlan maradhat azonban, ha sikeres AKE 
próbát tesz (erre minden éjszaka egyszer van 
lehetősége). Az árnymágus, mivel ismeri a varázslat 
természetét, +1-gyel dobja a próbát. Más azonban 
valószínűleg nem gondol a mozdulatlanságra, 
inkább aludni próbál. 

A varázslat lejártakor (ami percre pontos!) az 
áldozat azonnal elalszik, és minden kialvatlan 
éjszaka után 4 órát alszik. Felébreszteni csak úgy 
lehet, ha Fp-it 50% alá csökkentik, ám ha így ébred 
fel, percek múlva visszaalszik. Ha kialussza magát, 
minden értéklevonása helyreáll. 

Az Állóképesség nem csökkenthető 1 alá 
(vagyis az áldozat nem halhat bele a kimerültségbe), 
a TÉ minimuma 2, a VÉ-jé 5, míg a KÉ-jé 1. 

A varázslat sikeres végrehajtásához érintés 
szükséges, és varázsszavak kimondása. 

Árnyak ereje 

Mana pont: 8 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 3 kör/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus a környező árnyakat 
megismerve képes saját TÉ-jét, VÉ-jét és KÉ-jét 
növelni, Erősségenként SE-vel. Az erősség 12 
manánként növelhető 1-gyel, az időtartam pedig 6 
manáért +1 körrel szintenként. Több árnyak ereje 
elvarázsolása esetén csak a legerősebb érvényesül, a 
hatás nem adódik össze. 

Mivel az árnyékok nem követik a varázslót, 
így az Árnyak ereje csak abban a szobában vagy 20 
láb sugarú körben érvényes, ahol elvarázsolták. 

Természetesen, ha az időtartam lejárta előtt 
visszatér, a varázslat megint érvényes lesz. 

Árnyéknyelés 

Mana pont: 1 pszi pont v. 1 Fp / E 
Erősség: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: 10 láb sugarú gömb/szoba 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus manatöltési 
módszere. Lényege, hogy a varázsló a körülötte 
lévő árnyékokat magába szívva mana pontokká 
alakítja át. 

Az SE határozza meg a kinyert mp-t: SE-
nként K3 mp kapható (max MP fölé 
természetesen nem kerülhet senki), ám a dobott 
értékből minden 6. után a környezet (10 láb 
sugarú gömb, vagy a szoba, amiben a varázsló 
áll) SE-je 1-gyel csökken. Ha a dobott érték 
nem éri el a 6-ot, az SE akkor is 1-gyel 
csökken. 

A mana pontok kinyeréséhez meditációs, 
ülő pózt kell felvenni, és erősen koncentrálni. 
Ha megzavarják, az árnyvarázsló ψ vagy 
fájdalom pontjai, amiket a varázslathoz készült 
használni, elvesznek, de nem jut mana 
pontokhoz és az SE sem csökken. 

Árnyékkar 

Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: 1 láb/szint 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus jobbik vállából 
kinő egy polipkarszerű harmadik kar, amivel a 
varázsló a szintjével egyenlő távolságra ér el. 

A karral védekezni nem, támadni, tolni, 
fogni, vagy akár kapaszkodni azonban lehet. 
Támadáskor a TÉ-je egyenlő a környezet SE-
jének 8-szorosával, amihez azonban nem 
adódik hozzá a varázsló TÉ-je (az akaratereje 
10 feletti része azonban igen!), és az Árnyak 
ereje varázslattal sem növelhető (extra mp-ok 
ráköltésével azonban igen: 8 mp-ért +1 TÉ jár 
SE-nként). A kar Ereje megegyezik az 
árnymágus Akaraterejével, így a sebzés 
bónuszát is ez alapján kell számítani. 



 MAGUS                                                                Árnymágia                                                                       Kalandozok.hu 

3 
 

Alapfokú kétkezes harc birtoklása 
esetén az egyik, míg mesterfokon mindkét 
eredeti karját használhatja. 

Ha fegyver nélkül használják, sebzése 
K6, és kétszer támad körönként. Túlütés 
esetén Ép-t nem sebez, helyette 2K6 lesz a 
sebzése. Ellenben bármilyen egykezes 
fegyvert meg lehet ragadni vele. 

Egyszerre csak egy Árnyékkar lehet 
aktív. A kart fizikai fegyverrel megsebezni 
lehetetlen, viszont bármilyen fényforrás 
közelébe érve megsemmisül. 

Az Árnyékkar szabad szemmel nem 
látható. Az Éjjellátás, Bagolyszem, 
Életérzékelés, Veszély észlelése, Vaklátás 
varázslatok, valamint a Láthatatlanság 
felfedezése, Aura érzékelés, Mentálszem 
pszi diszciplínák használói láthatják. Mivel 
nincs valódi anyaga, hangja sincs. Így 
vakharccal sem észlelhető. 

Ha nem a fent leírtak valamelyikét 
alkalmazó személy ellen használják, az első 
támadás (fegyver nélkül mindig, fegyverrel 
csak általában) meglepetésszerű. 

A varázslat szintenként 2 körig tart, 
ami további 10 mp árán 1-gyel növelhető 
szintenként. A maximális távolság mp 
költsége négyzetesen növekszik, azaz 
kétszeres távolság eléréséhez négyszer, 
háromszoros távolság eléréséhez kilencszer 
annyi manapont szükséges. A varázslat 
néhány egyszerűbb varázsszóval 
aktiválható. 

Árnyékokba olvadás 

Mana pont: 15 + 2 pszi pont 
Erősség: végtelen  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 2 óra 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus eggyé válik a 
körülötte lévő árnyékokkal, ezáltal 
érzékelhetetlenné teszi magát. 

Ilyenkor nem látható vagy hallható, és 
kiszagolni sem lehet, viszont csak 
minimális mozgást végezhet – ez kimerül a 
lélegzésben és a pislogásban. Ha valaki, 
vagy valami túl közel merészkedik, 

olyannak látja, mintha azon a helyen sűrűbb lenne a 
sötétség. Emellett a teste első fokon légiessé válik. 

Ha az árnyékot, amibe beleolvadt, hirtelen 
fény éri, a varázslat megszakad. Ha a fény nem 
közvetlenül az árnymágust éri, mindössze K6 Fp 
vesztéssel megússza, ám ha közvetlenül rá esik a 
fény, a sebzés K3 Ép. A varázslat akkor is 
megszakad, ha a varázsló elalszik. 

Ezeket leszámítva a varázslat 2 órán át tartható 
fenn (ez óránként 8 mp-ért növelhető), és amíg a 
környezet SE-je 4 felett van. 

Csak 4-es SE felett használható, és efelett 
minden SE után eggyel csökken az alap 
manaköltség, hiszen ha sötétebb van, könnyebb 
eltűnni! 

A varázslatot 3 kör alatt lehet elvarázsolni, de 
már az első kör végén látható a hatás: az árnymágus 
körvonalai elmosódnak. 2 kör alatt a test már alig 
látszik, és szaglással, hallással sem érzékelhető, a 
többi változás azonban csak a 3. kör végére 
jelentkezik. 

Árnyékvért 

Mana pont: 20 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus maga köré vonja a 
közeli árnyakat, rábírva őket, hogy védjék a testét (a 
ruháját nem). A külsején is látszik ez, olyan, mintha 
a ruhája alatt fekete pólyába csavarták volna tetőtől 
talpig. 

A varázslat Erősségenként 1 SFÉ-t ad az egész 
testre. Erőssége annyi, amennyi a környezet SE-je a 
varázslat első szavának kimondásakor. 

Legalább 3-as SE-ű helyen kell tartózkodni a 
varázsláshoz. Az utolsó varázsszó kimondásakor a 
környezet (adott helyiség vagy 20 láb sugarú kör) 
SE-je megfeleződik.  
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Árnylökés 

Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus nyitott tenyeréből 
pontosan meghatározható helyre egy sötétségből 
gyúrt labda csapódik, aminek elsődleges célja az 
ellenfél egyensúlyának megborítása, vagy akár 
lefegyverzése. A csapás sebessége meghaladja egy 
könnyű számszeríjból kilőtt lövedékét. 

A varázslat becsapódáskor 2 kg tömegű 
tárgyként értelmezhető, ami további 3 manáért 
növelhető 1-gyel. 

A támadáshoz sikeres Támadó Dobást kell 
tenni, amihez a környezet SE-jének kétszerese járul. 
Sebzése – ha ilyen céllal használják – kilónként 1. 

Árnypenge 

Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus megidéz egy tőr méretű 
fegyvert a kezében (vagy az Árnykarjában), aminek 
VÉ-je 0, TÉ-je az SE kétszerese, KÉ-je az SE, 
sebzése pedig az SE harmadával megegyező db K6 
(a sebzés 1-es SE esetén 1×K6), és kétszer támad 
körönként. 

Túlütés esetén nincs Ép sebzés, de a túlütött 
testrész egy kör múlva elgyengül (ennek hatásait a 
KM dönti el), majd az áldozat EGS-próbát dob. Ha 
ezt elvéti, egy újabb kör elteltével a vétés mértékével 
megegyező percre lebénul. Nem mellesleg a 
fegyverrel csak élő lények sebezhetők (nem csak 
evilágiak). 

A fegyver, mivel a sebzése nem az Erőtől 
hanem a varázsló tudatától függ, a sebzés 
módosítóját nem a varázsló Ereje, hanem 
Akaratereje 16 feletti része után kapja. A varázsló 
TÉ-je is az Ake, és nem az Erő függvénye, ha ezzel 
a fegyverrel küzd. 

A fegyverrel csonkolni, lefegyverezni, 
vagy fegyvert törni nem lehetséges, és a sebzés 
nem okoz vérző sebet (nem lehetséges vele Ép-t 
sebezni). Egyszerre legfeljebb egy Árnypenge 
lehet az árnymágusnál, aki ezt alapfokon 
használja – semmilyen képzettség nem adódik 
hozzá. 

Az időtartam további 15 mp-ért 1 körrel 
növelhető szintenként. Az Egs-próba 
módosítója minden további 5 manáért –1-gyel 
változik. További 8 mp-ért a varázslat által 
felhasznált SE 1-gyel megnő, de az ilyen 
módon használt SE-k az Árnypenge 
időtartamának lejártakor elvesznek. 

A tőr megidézéséhez elegendő néhány 
varázsszó. 

Éjjellátás 

Mana pont: 2 
Erősség: 0  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 óra/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus megváltoztatja 
szemei működését, ami által úgy lát sötétben, 
mintha 2-vel kisebb lenne az SE, de 1-es SE-
látvány alá nem kerülhet. Ehhez mindössze 
annyit kell tennie, hogy 1 körig eltakarja 
tenyerével a szemeit, és elmormolja a 
varázsszavakat. 

Ha véletlenül közvetlen fény jut a 
szembe, vakságot okozhat: 30% eséllyel vakul 
meg a varázsló - K6 napra, ha mesterséges 
fényt lát, és 2k10 napra, ha a nap fényét. 

2 mp-ért a látszólagos SE-csökkentés 
mértéke 1-gyel nő, de ez 4%-kal növeli a 
vakulás esélyét. 

A varázslat, működjön bármilyen 
hatásfokon is, 1 mp rááldozásával bármikor 
beszüntethető. 
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Elsőfokú árnyékalak 

Mana pont: 60 
Erősség: 20  
Varázslás ideje: 15 szegmens 
Időtartam: 3 + szint kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus magába szívja 
a körülötte lévő árnyékokat, amitől 
hihetetlen harcossá válik, viszont 
elveszítheti embersége egy részét. 

Megkapja az Árnyak erejét 2-es 
Erősséggel, az Árnyékvértet, az Éjjellátást 
alaperősítéssel, és ezek akkor is tartanak, ha 
arrébb megy, vagy az SE megváltozik. 

Az Ereje annyi lesz, amennyi 
eredetileg az Akaratereje, és a teste is 
megváltozik: 50-60 centivel magasabb, és 
az új Erejéhez méltóan nagydarab lesz. A 
ruhája azonban nem követi a teste 
növekedését. A haja sűrűvé, feketévé, 
drótszerűvé válik, a bőre tetőtől talpig 
fémesen csillogó fekete lesz, és a szemei is 
teljesen elsötétülnek. 

Mivel ez az Árnyékalak viszonylag 
könnyen elérhető, könnyen el is lehet 
veszteni – ha az árnymágus elájul, vagy 
elveszti Ép-i felét, a varázslat megszakad. 
Emellett a varázslat annyira leköti a 
figyelmét, hogy minden addigi varázslata 
megszűnik, és új varázslatot létrehozni sem 
képes. 

Az új teste nagyon érzékeny a fényre: 
a fényvarázslatok sebzik, a fényforrások 
erősségenként K3 Sp-t okoznak neki 
körönként. A Nap körönkénti sebzése 
10K10. Ellenben fénnyel csak akkor lehet 
Ép-t sebezni, ha az Fp-k már elfogytak – de 
ebben az Árnyalakban még úgy sem, hiszen 
az Fp-k elfogytával az árnymágus elájul.  

A varázslat mágia semlegesítésével 
megszüntethető, időtartama pedig 3 + a 
karakter szintje. Legalább 6-os SE-jű 
helyen kell lenni a varázsláshoz.  

Visszaváltozáskor K100-zal kell 
dobni annak az esélyét, hogy a karakter 
veszít valamennyit az emberségéből. 

1-10 illetve 91-00 dobás esetén megtörténik a 
változás, aminek minőségét szintén K100-zal kell 
kidobni, és az eredményét az alábbi táblázat 
tartalmazza: 

 
Dobás Eredmény 

1-25 

A haja marad árnyhaj, ami a hátbaszúrási 
kísérletek TÉ-jéből levon 30-at, a 
sebzésükből pedig K10-et. Nagy melegben 
az Állóképessége 3-mal, az Érzékelése 2-
vel csökken. 

26-40 

Az agya nem változik teljesen vissza, ettől 
nyugodtabb lesz, de az izmai nehezebben 
reagálnak az ingerekre. +2 Asztrált, -1 
Gyorsaságot és –1 Ügyességet kap. 

41-49 

Az írisze marad fekete, amitől jobban lát 
sötétben, de a fény zavarja. 1-gyel 
csökkenti a környezet látszólagos SE-t, de 
fényben 2 KÉ-t veszít. 

50-52 
Az egész szeme fekete marad, ami a 
látszólagos SE-t 3-mal csökkenti, de 
fényben 2 TÉ-t, 2 VÉ-t és 4 KÉ-t veszít. 

53-60 Ez a dobás ugyanazt eredményezi, mint a 
41-49-es dobás. 

61-75 

A bőre feketesége nem múlik el. Ettől az 
egész testére 1 SFÉ-t kap. A bőre feltűnően 
fekete, sötétebb a dzsadokénál is. Napon 
óránként K2 Fp-t veszít, hidegben kevésbé 
fázik, de melegben jobban melege van. 

75-00 

Az izmai nem változnak teljesen vissza, így 
az Ereje 1-gyel nő. Az emberi agya 
nehezebben jelez ezeknek az izmoknak, így 
a Gyorsasága 1-gyel csökken.  

 
Ha már megvan egy változás, és azt újból 

kidobja, a hatás megszűnik.  
A 26-40-es és a 75-00-ás dobás okozta 

változás egyidejű birtoklása a következőket 
eredményezi (az alap helyett): +2 Asztrál, +1Erő, -1 
Egészség, -2 Akaraterő. Az Fp és Ép nem változik a 
módosítások miatt, a sebzésjárulék viszont változhat. 
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Feketítés 

Mana pont: 4 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: A varázslat a tárgyak, fegyverek (nem 
élőlények!) belső szerkezetét változtatja meg, amitől 
azok színe fekete lesz, és masszívabbá, erősebbé 
válnak. Az elfeketített vértek SFÉ-je 1-gyel megnő, 
de súlyuk és MGT-jük nem változik. A fegyverek 
nem törhetőek el az Fegyvertörés képzettség 
alapfokával (a felsőfokával is csak úgy, mintha 
alapfokú lenne), az egyéb tárgyak teherbírása pedig 
másfélszeresére nő. Csak szilárd anyagokat lehet 
elfeketíteni, de az átlátszó tárgyakat nem – igaz, nem 
is érné meg. 

Az elfeketített tárgyak ugyanis a varázslat 
erősségénél nagyobb erejű fényforrás fénykörébe 
kerülve porrá omlanak. A szétbomlás 10- annyi 
körig tart, amennyivel erősebb a fényforrás, mint a 
varázslat. A Nap fénye a varázslat erősségével 
megegyező szegmens alatt elporlaszt bármilyen 
elfeketített tárgyat. 

4 anyag-kategóriát különböztetünk meg a 
varázslat szempontjából: 

I. kat.: kő, vas, acél, és minden más, ami nem 
tartozik a többi kategóriába. Ezen anyagokból 4 
manáért 5 kg változtatható el. 

II. kat.: halott anyagok, pl. kikészített bőr, 
fatárgyak, és más olyan anyagok, amik egykor 
élőlény részei voltak. Ezekből a varázslat 4 manáért 
2 kg-ot feketít el. 

III. kat.: ötvözött fémek, amik legalább 5%, 
legfeljebb 40% nemesfémet tartalmaznak. Ebből a 
kategóriából 0,1 kg feketíthető el 4 manáért. 

IV. kat: nemesfémek, amikben 40%nál 
nagyobb a nemesfémtartalom, drágakövek, illetve 
mágikus (akár csak egyszerűen megáldott) tárgyak. 
Ezekből 4 manáért 10 gramm feketíthető el.  

Tárgyak részeire nem, csak egész tárgyakra 
alkalmazható a varázslat, amihez természetesen 
szükség van a megfelelő mennyiségű manára. A 
varázslat erőssége 1 manáért 1-gyel növelhető, 
amitől nehezebb fénnyel tönkretenni a tárgyat, de ez 
nagyobb anyagmennyiségeknél jelentős 
manatöbbletet jelenthet. 

Felsőfokú árnyékalak 

Mana pont: 97 
Erősség: 40  
Varázslás ideje: 12 szegmens 
Időtartam: 5 + szint kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Megegyezik az Elsőfokú 
Árnyékalakkal, néhány kivétellel. az Árnyak 
ereje nem 2-es, hanem 3-as erősségű, valamint 
egy alaperősítésű Árnypenge is megjelenik a 
varázsló kezében. A varázslat, mivel több mp 
ráfordításával jön létre, jobban megkötődik, 
fenntartása így nem igényel akkora figyelmet. 
Így az árnyalak csak az időtartam lejártakor 
szűnik meg – emiatt akár fénnyel is lehetséges 
az Ép sebzés, az Fp-k elfogytával. 

Emellett az árnymágus, már ha marad 
manája, varázsolni is képes, ráadásul megnövelt 
hatékonysággal. 
• Az Árnylökés TÉ-jét nem 2 SE, hanem 3 

SE növeli. 
• Az Éjjellátást, miután ingyen megkapta, 

ingyen is változtathatja az Erősségét, de 
nem kapcsolhatja ki. 

• Az Árnyékkar TÉ-je nem az SE 8-szorosa, 
hanem a varázsló TÉ-je + az SE 
négyszerese. 

• Az Árnyékvért és az Árnyak ereje nem 
változtatható. 

• Az Árnypengével egy körben három 
támadás lehetséges. 

• Az Árnyékelnyelés K5 manát tölt SE-nként, 
de minden 5. után csökkenti azt eggyel. 

• Az Álmatlanság nem elvarázsolható. 
• A Fényforrás kioltása varázslási ideje 1 

szegmens, és elég egy pillantás a 
fényforrásra, nem kell a kézmozdulatot 
használni. 

• A Fényelnyelés olcsóbb: minden bónusz SE 
után eggyel kevesebb Mp-be kerül. 

• A feketítés által megváltoztatható 
anyagmennyiség minden kategóriában 
kétszeres, változatlan áron. 

• Az Árnyékokba olvadás varázslásának első 
két köre azonnal megjelenik, ha az 
árnymágus mozdulatlanná dermed, és az SE 
legalább 5. Mana ráfordításával a teste 3. 
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fokon légies lesz, és – igaz, csak lassan – 
mozogni is tud, így akár falakon is 
átsétálhat. 
• A Sötétférgek körönként 6 Fp-t 
sebeznek. 

Emellett minden varázslat 
használatakor (kivéve az Árnyékokba 
olvadást, a Sötétférgeket és az 
Árnyékelnyelést) az SE választhatóan a 
környezet aktuális SE-je, vagy az 
Árnyékalak felvételekor jelenlévő SE.  

Az elvarázsoláskor legalább 6-os SE-
nek kell lennie. Visszaváltozáskor az 
emberiesség-vesztés esélye és eredménye is 
ugyanolyan, mint az Elsőfokú 
Árnyékalaknak. Ez a varázslat is 
megszüntethető Mágia semlegesítésével. 

Fényelnyelés 

Mana pont: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc/szint 
Hatótáv: lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus megidéz egy 
alma nagyságú golyót, ami egy gömbből a 
fényt magába szívja. Ennek sugara alapból 
5 láb, amihez a varázsló minden szintje után 
még 1 láb járul. 

Az elnyelt fény után sötétség marad. 
A szükséges mp a következőképpen 
változik a SE növelésével: 

 
SE bónusz Mana költség 

1 2 
2 4 
3 7 
4 11 
5 16 
6 22 
7 29 
8 37 
9 46 
10 56 

 
A gömb mérete nem, de a tömege 

változik az SE bónuszt követve: SE-nként 

0,1 kg a tömege, és mágikus anyagnak minősül. 
Mágia megszüntetésével 1 percre múlik el a 

hatás, de ha fénymágiával közvetlenül rávilágítanak, 
a golyó megsemmisül (feltéve persze, hogy a fény 
Erőssége nagyobb a Fényelnyelésénél. 

Amennyiben az árnymágus az Időt. lejárta 
előtt megszünteti a varázslatot, SE bónuszonként 1 
mp-t visszakap. 

A golyó mozgatható, de vigyázni kell, mert 
zsebbe vagy táskába téve csak az ottani sötétséget 
mélyíti el! 

Akkor is használható, ha egyébként is sötét 
van, és az egyetlen olyan árnymágia, ami közvetlen 
fényben, akár napfényben is használható. Egyszerre 
csak egy ilyen golyó létezhet, az SE nem növelhető 
10 fölé, és az így létrejött sötétségben nem 
használható semmilyen mana gyűjtési forma. 

Fényforrás kioltása 

Mana pont: lásd a leírást 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 nap/szint v. lásd a leírást 
Hatótáv: 25 láb 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: Az árnymágus a fényforrás fénykörén 
kívül, de legfeljebb 25 lábnyira tőle állva, fojtó 
mozdulatot tesz egyik kezével a fényforrás felé. A 
fényforrás kialszik, ha a varázsló elméjében van elég 
mp. a varázslathoz. A varázslat mp költsége annyi, 
mint a fényforrás erőssége. Ha nincs elég mp, akkor 
a fényforrás K6 körig elhomályosul (hatóköre felére 
csökken), de aztán világít tovább, a mp-ok viszont 
elvesznek. Csak olyankor használható, ha a 
fényforrás fénye megtöri a sötétséget. 

Mágikus fényforrás kioltásakor az árnymágus 
határozza meg az erősséget, aminek meg kell 
haladnia a fényt létrehozó mágia erősségét, ellenben 
az történik, mint a természetes fény esetében, 
sikertelen próbánál. Ebben az esetben a varázslat mp 
költsége 1mp/E. 

Természetes fényforrás esetén a hőkomponens 
– ha van egyáltalán – nem szűnik meg. A varázslat 
hatóideje 2 nap a varázsló minden szintje után, vagy 
addig tart, míg a természetes fényforrást tápláló tűz 
ki nem alszik, vagy míg a mágikus fény időtartama 
le nem jár. 
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Sötétférgek 

Mana pont: 4 Mp + 1 pszi pont (erősíthető) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: 20 láb 
Mágiaellenállás: -  

Leírás: a varázslat Erősségenként 1 SE-t 
agresszív férgekké alakít át az áldozat bőrén (vagyis 
az SE annyival csökken, amennyi Erősségű a 
Sötétféreg varázslat!). A férgek körönként 5 Fp 

sebet okoznak, és annyi körig léteznek, 
amennyi SE-ből készültek. Mágia 
megszüntetésétől a férgek nem tűnnek el, de ha 
olyan (vagy nagyobb) erősségű fény éri őket, 
mint ahány kör még hátra van belőlük, 
elpusztulnak. A férgek 10 Fp-nként 1 Ép-t 
sebeznek. 

 
 
 
 
 
 
 

Név Mp E Mp/E Varázslás 
ideje Időtartam Mp/ 

időtartam Hatótáv ME 

Álmatlanság 11 20 2/3E 2 k. K6+SZ nap  érint/self M 
Árnyak ereje 8 1 12/1E 1 k. 3k./TSZ 6/1k/TSZ self - 
Árnyékelnyelés 1 Fp/Ψ spec 1 Fp/Ψ 1 p. spec  r= 10 m - 
Árnyékkar 20 1 spec 5 sz. 2k./SZ x2/x2 1m/TSZ - 
Árnyékokba olvadás 15+2 Ψ spec  3 k. 2 óra 8/óra self - 
Árnyékvért 20 SE  1 k. 1k./SZ  self - 
Árnylökés 4 2 3/1E 1 sz. instant  20 m - 
Árnypenge 15 5 spec 5 sz. 2 k./SZ 15/1k/SZ érint - 
Éjjellátás 2 0 2/-1SE 1 k. 2 óra/SZ  self - 
Elsőfokú árnyékalak 60 20  15 sz. 3+SZ k.  self - 
Feketítés 4 5 1/1E 2 k. végleges  érint - 
Felsőfokú árnyékalak 97 40  12 sz. 5+SZ kör  self - 
Fényelnyelés spec spec  1 k. 1 perc/SZ  5+SZ m - 
Fényforrás kioltása 1 spec 1/E 5 sz. 2 nap/SZ  25 m - 

Sötétférgek 4mp+1
Ψ 1 4mp+1Ψ 1 k. E kör  20 m - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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